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Radomsko, 29 marca 2019r. 

                                   

                                      

                                                  ZARZĄD POWIATU  

                                                             RADOMSZCZAŃSKIEGO 

Znak: D. 072.10.2019 

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM 

 POMOCY RODZINIE W RADOMSKU ZA 2018r.  

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku jest jednostką organizacyjną Powiatu 

Radomszczańskiego, realizującą zadania powiatu w zakresie pomocy społecznej i pieczy 

zastępczej i działa, w szczególności, w 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 2018r., poz. 1508                            

z późn. zm.). 

3. Ustawę z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. 

Dz.U. z 2018r. poz. 998 z późn. zm.). 

4. Ustawę z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych ustawy z dn. 27 sierpnia 1997r.o rehabilitacji zawodowej                           

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 511 z późn. 

zm.). 

5. Ustawę z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz.U.z 2015r., 

poz. 1390 z późn. zm.). 

6. Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku przyjęty Uchwałą  

Nr XVI/111/2011 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 29 grudnia 2011r.  z późn. zm. 

7. Regulamin Organizacyjny przyjęty Uchwałą Zarządu Powiatu Radomszczańskiego                     

Nr 14/2013/IV z dnia 13 lutego 2013r. z późn. zm. 

8. UCHWAŁĘ NR XXXIII/232/2017 RADY POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO z dnia 

26 czerwca 2017r. w sprawie podjęcia „Powiatowego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2017-2021”. 

9. UCHWAŁĘ NR XLN/315/2018 RADY POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO z dnia                             

28 czerwca 2018r. w sprawie uchwalenia „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy 

Zastępczej na lata 2018-2020”. 

 

 

 

 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE 
97-500 Radomsko, ul. Przedborska 39/41 

tel/fax. 44 715 07 95, 44 715 02 00 

e-mail: biuro@pcpr.radomsko.pl 

internet: http://www.pcprradomsko.pl 
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Zgodnie z Zarządzeniem Nr 6/2016 Starosty Powiatu Radomszczańskiego z dnia                             

25 stycznia 2016r. główna siedziba PCPR mieści się pod adresem 97-500 Radomsko, ul. 

Przedborska 39/41. W tej lokalizacji funkcjonują następujące komórki organizacyjne: 

▪ Zespół do Spraw Świadczeń i Pomocy Społecznej  

▪ Zespół do Spraw Organizacyjno-Kadrowych 

▪ Zespół do Spraw Finansowo-Księgowych  

▪ Zespół do Spraw Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych 

▪ Samodzielne Stanowisko Do Spraw Informatycznych. 

W siedzibie pod adresem 97-500 Radomsko, ul. Piastowska 21 funkcjonują niżej wymienione 

komórki organizacyjne: 

▪ Zespół do Spraw Rodzinnej Pieczy Zastępczej 

▪ Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. 

Centrum posiada własną stronę internetową www.pcprradomsko.pl oraz pocztę elektroniczną 

biuro@pcpr.radomsko.pl. 

Podstawą gospodarki finansowej jednostki jest roczny plan finansowy sporządzany na dany rok 

budżetowy zgodnie z obowiązującą procedurą budżetową oraz środki przyznane przez 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań związanych z 

rehabilitacją społeczną osób niepełnosprawnych. W 2018r. Centrum pozyskało również 

dodatkowe środki na realizację projektów służących rozwijaniu systemu pieczy zastępczej. 

Plan budżetu  PCPR w 2018r. stanowił kwotę –  10 998 648 zł 

Wykonanie budżetu za 2018r. w kwocie   – 10 734 513,52 zł ( 97,60%). 

I. STRUKTURA ORGANIZACYJNA 

Strukturę organizacyjną oraz zadania realizowane przez poszczególne komórki 

organizacyjne Centrum określa Regulamin Organizacyjny. W skład Centrum wchodzą: 

1. Zespół do Spraw Świadczeń i Pomocy Społecznej  

2. Zespół do Spraw Rodzinnej Pieczy Zastępczej 

3. Zespół do Spraw Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych 

4. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 

5. Zespół do Spraw Organizacyjno – Kadrowych 

6. Zespół do Spraw Finansowo – Księgowych 

7. Samodzielne Stanowisko do Spraw Informatycznych 

 

II. SPRAWOZDANIE Z EFEKTÓW PRACY ORGANIZATORA RODZINNEJ PIECZY 

ZASTĘPCZEJ ORAZ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W ROKU 2018 

„POWIATOWEGO PROGRAMU ROZWOJU PIECZY ZASTEPCZEJ  NA LATA 2018 

– 2020” 

 Zgodnie z art. 182 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. 

z 2018r., poz. 998 z późn. zm.) zadania powiatu w zakresie pieczy zastępczej wykonuje Starosta 

za pośrednictwem powiatowego centrum pomocy rodzinie oraz organizatorów rodzinnej pieczy 

zastępczej. Do zakresu działania powiatowego centrum pomocy rodzinie należą wszystkie 

sprawy z zakresu pieczy zastępczej niezastrzeżone na rzecz innych podmiotów. Na podstawie 
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Zarządzenia Nr 39/11 Starosty Radomszczańskiego z dnia 09 listopada 2011r. organizatorem 

rodzinnej pieczy zastępczej na terenie tut. powiatu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. 

Zadania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej zostały określone w art. 76 ust. 4 ustawy 

z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy, a realizuje je w głównej mierze 

Zespół do Spraw Rodzinnej Pieczy Zastępczej PCPR.  

Rolą organizatora pieczy zastępczej na terenie powiatu jest przede wszystkim troska o rozwój 

rodzinnych form pieczy zastępczej, a więc inicjowanie ich tworzenia, kwalifikowanie 

kandydatów do tej roli oraz wspieranie już funkcjonujących rodzin zastępczych.   

Skład Zespołu w 2018r. został zwiększony i tak zadania z zakresu wspierania rodzin 

zastępczych na terenie powiatu radomszczańskiego realizowali: 2 pedagogów (w tym  

koordynujący pracę Zespołu do Spraw Rodzinnej Pieczy Zastępczej), 2 pracowników 

socjalnych, 2 psychologów, 4 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, których 

wynagrodzenie było dofinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 

rok 2018” oraz 1 pomoc administracyjna. 

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej objęli opieką 75 rodzin, w których przebywało 158 

dzieci. Pozostałe rodziny korzystały ze wsparcia pracowników socjalnych, pedagoga. Każda z 

rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, w tym również dzieci mogły skorzystać z 

pomocy psychologa, pedagoga i prawnika. Ponadto w okresie realizacji projeku pn.: "Szansa 

w rodzinie zastępczej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Łódzkiego na lata 2014-2020 Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne (okres 

realizacji projektu: 01.03.2016 r. - 31.01.2018 r.), rodziny skorzystały z pomocy innych 

specjalistów, tj. psychoterapeuty, terapeuty rodzinnego, warsztatów, szkoleń zajęć 

profilaktyczno- terapeutycznych, grup wsparcia, obozu terapeutycznego dla dzieci. Dzięki 

powyższym działaniom rodziny zastępcze otoczone zostały kompleksowym, specjalistycznym 

wsparciem oraz nadzorem. 

 

CEL GŁÓWNY PROGRAMU, tj. POMOC DZIECIOM CZĘŚCIOWO LUB CAŁKOWICIE 

POZBAWIONYM OPIEKI RODZINY NATURALNEJ POPRZEZ ROZWIJANIE  

I DOSKONALENIE RODZINNYCH FORM PIECZY ZASTĘPCZEJ I WSPIERANIE  

W PROCESIE USAMODZIELNIANIA, jest realizowany poprzez następujące cele 

szczegółowe: 

 

Cel 1. Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom umieszczonym w pieczy zastępczej.   

  Zadania do realizacji: 

- propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego oraz działań edukacyjnych 

  upowszechniających rodzinną pieczę zastępczą.  

- tworzenie nowych rodzin zastępczych, w tym zawodowych rodzin zastępczych 

  /rodzinnych domów dziecka. 

 - rozwój instytucjonalnej – rodzinnej pieczy zastępczej. 

 

Cel 2. Zapewnienie profesjonalnego wsparcia rodzinom zastępczym w wypełnianiu  

funkcji opiekuńczo – wychowawczej w stosunku do dzieci. 

       Zadania do realizacji: 
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       - objęcie rodzin zastępczych opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.  

       - podnoszenie kwalifikacji zatrudnionej kadry Zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej,  

          w tym koordynatorów. 

       - współpraca ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z ośrodkami pomocy 

         społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi oraz instytucjami oświatowymi. 

       - udzielanie specjalistycznego wsparcia. 

       - wsparcie finansowe rodzinnych i instytucjonalnych form pieczy zastępczej. 
 

 Cel 3. Zwiększenie skuteczności wsparcia dla osób usamodzielnianych. 

 Zadania do realizacji: 

         - udzielanie specjalistycznego wsparcia. 

         - zapewnienie wsparcia usamodzielniającym się wychowankom pieczy zastępczej. 

 

W 2018r. w oparciu o cele szczegółowe realizowano ZADANIA  PROGRAMU tj: 

1. Zapewniono dzieciom częściowo lub całkowicie pozbawionym opieki rodziców 

biologicznych opiekę i wychowanie w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka 

oraz w placówkach opiekuńczo– wychowawczych.  

2. Ustalono coroczny limit rodzin zastępczych zawodowych.  

3. Przyznawano świadczenia na comiesięczne utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej, 

zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

4. Zapewniono środki finansowe na wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych.  

5. Zapewniono środki finansowe na utrzymanie rodzin pomocowych.  

6. Zapewniono środki na utrzymanie lokali mieszkalnych dla rodzin zawodowych 

wychowujących czworo i więcej dzieci.  

7. Zatrudniono, zgodnie z ustawą, osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi 

i przy pracach gospodarczych w rodzinach zastępczych. 

8. Rozpoczęto organizowanie dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy 

dziecka pomocy wolontariuszy. 

9. Zapewniono, zgodnie z ustawą, środki finansowe na pokrycie kosztów związanych  

z przeprowadzeniem niezbędnego remontu domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego 

w budynku wielorodzinnym dla rodzin zastępczych zawodowych.  

10. Umożliwiono w ramach środków budżetu powiatu:  

a) dofinansowanie raz w roku wypoczynku poza miejscem zamieszkania dla dziecka 

wychowującego się w rodzinie zastępczej w wieku od 6. do 18. roku życia,  

b) przyznanie świadczeń na pokrycie niezbędnych wydatków związanych  

z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodziny zastępczej – jednorazowo,  

c) pokrycie wydatków związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń 

mających wpływ, na jakość sprawowanej opieki jednorazowo lub okresowo.  

11. Prowadzono nabór kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, 

rodziny zastępczej niezawodowej lub rodzinnego domu dziecka.  

12. Kwalifikowano osoby kandydujące do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, 

rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka do udziału w 

szkoleniu (w tym przeprowadzanie badań pedagogicznych i psychologicznych, działalność 

diagnostyczno-konsultacyjna). 

13. Zapewniono rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka szkolenia 

mające na celu podnoszenie ich kwalifikacji, zgodnie z ich potrzebami. 
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14. Zapewniono pomoc i wsparcie osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą,  

w szczególności w ramach grup wsparcia, poradnictwa i pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, zajęć w zakresie doskonalenia umiejętności wychowawczych, opieki 

koordynatora lub pracownika socjalnego. 

15. Prowadzono terapię wspierającą dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich 

dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.  

16. Zapewniono pomoc prawną osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą. 

17. Współpracowano z Zespołami Interdyscyplinarnymi na terenie powiatu. 

18. Współpracowano z Ośrodkami Pomocy Społecznej w zakresie udzielania pomocy dziecku 

umieszczonemu w pieczy zastępczej.  

19. Współpracowano z Sądami i ich organami pomocniczymi oraz innymi instytucjami  

w zakresie oceny sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zstępczej.  

20. Współpracowano z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz rodzin 

biologicznych i zastępczych.  

21. Zapewniono środki na opiekę i wychowanie dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej.  

22. Zapewniono środki na przyznanie pomocy pieniężnej na kontynuację nauki, 

usamodzielnienie i zagospodarowanie dla usamodzielniających się wychowanków 

zastępczych form opieki. 

23. Zapewniono wsparcie dla osób usamodzielnianych. 

24. Przekazywano do ośrodka adopcyjnego informacje o dzieciach z uregulowaną sytuacją 

prawną, w celu pozyskiwania dla nich rodzin przysposabiających. 

25. Dochodzono należności od rodziców biologicznych za pobyt ich dzieci w pieczy zastępczej.  

26. Pozyskiwano środki zewnętrzne na realizację Programu, w tym środki rządowe.  

27. Inicjowano grupę wsparcia dla rodzin zastępczych. 

 

 

Od 1 stycznia 2012r., zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej, wyróżniamy następujące formy rodzinnej pieczy zastępczej:    

➢ rodzina zastępcza: 

• spokrewniona (małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, 

będący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka), 

• niezawodowa (małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, 

niebędący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka), 

• zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa 

specjalistyczna, 

➢ rodzinny dom dziecka, 

➢ rodziny pomocowe (sprawują opiekę nad dzieckiem w przypadku czasowego 

niesprawowania opieki nad dzieckiem przez rodzinę zastępczą).   

 

W 2018r. limit rodzin zastępczych zawodowych został ustalony w liczbie - 3 rodzin. 

Faktycznie funkcjonowało 11 rodzin zastępczych zawodowych, w tym: 2 rodziny pełniące 

funkcję pogotowia rodzinnego, 6 rodzin zastępczych zawodowych, 1 rodzina zastępcza 

zawodowa specjalistyczna oraz 2 rodzinne domy dziecka. Limit rodzin na rok 2018 nie został 

przekroczony. 

W okresie sprawozdawczym realizacja zadań przebiegała następująco: 

 

 



6 

 

 

A. SYSTEM PIECZY ZASTĘPCZEJ NA TERENIE POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO 

Dziecko ma zagwarantowane prawo do wychowania w rodzinie, a w razie konieczności 

wychowania poza rodziną – do opieki i wychowania w rodzinnych formach pieczy zastępczej, 

jeżeli jest to zgodne z dobrem dziecka. Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej następuje po 

wyczerpaniu wszystkich innych form pomocy rodzicom, chyba, że dobro dziecka przemawia 

za niezwłocznym zapewnieniem mu pieczy zastępczej.  

Objęcie dziecka jedną z form pieczy zastępczej następuje na okres nie dłuższy niż do 

osiągnięcia pełnoletności, a w określonych ustawowo przypadkach nie dłużej niż do osiągnięcia 

25 roku życia lub zaistnienia warunków umożliwiających jego powrót do rodziny biologicznej. 

W sytuacji, gdy brakuje możliwości umieszczenia dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej lub z 

innych ważnych powodów nie jest to zasadne następuje umieszczenie w instytucjonalnej pieczy 

zastępczej. 

Główne kierunki prowadzonych przedsięwzięć w zakresie rozwoju pieczy zastępczej zmierzają 

do tworzenia kompleksowego systemu pieczy zastępczej na terenie powiatu 

radomszczańskiego ze szczególnym naciskiem na tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej 

i udzielania wsparcia w procesie usamodzielnienia.  

W okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. na terenie powiatu radomszczańskiego 

funkcjonowały 163 rodziny zastępcze (licząc narastająco). W rodzinnych formach pieczy 

zastępczej umieszczonych było 267 dzieci (narastająco). 

 

Tabela Nr 1. Wykaz rodzinnych form pieczy zastępczej w powiecie radomszczańskim               

w 2018r. (narastająco) 

Lp. 
FORMY RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ   LICZBA RODZIN 

1.  Rodziny zastępcze spokrewnione  114 

2.  Rodziny zastępcze niezawodowe  41 

3.  Rodziny zastępcze zawodowe o charakterze pogotowia 

rodzinnego 

2 

4.  Rodziny zastępcze zawodowe  6 

5.  Rodziny zastępcze zawodowe specjalistyczne 1 

6.  Rodzinne Domy Dziecka 2 

            Razem:  163٭  

3٭  rodziny zastępcze powtarzają się w różnych formach pieczy zastępczej 
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Tabela Nr 2. Dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu w 2018r. (narastająco) 

Lp. FORMY RODZINNEJ PIECZY 

ZASTĘPCZEJ 
ILOŚĆ DZIECI 

1.  Rodziny zastępcze spokrewnione                      158 

2.  Rodziny zastępcze niezawodowe 53 

3.  Rodziny zastępcze zawodowe o charakterze 

pogotowia rodzinnego 

21 

4.  Rodziny zastępcze zawodowe 22 

5.  Rodziny zastępcze zawodowe 

specjalistyczne 

3 

6.  Rodzinne Domy Dziecka  19 

R a z e m: 267٭  

9٭ dzieci powtarza się w różnych formach pieczy zastępczej z uwagi na migrację 

 

114

41

2 6 1
2

Graficzne przedstawienie form pieczy 
zastępczej w powiecie radomszczańskim w 

2018r. (narastająco) 
Rodziny zastępcze spokrewnione

Rodziny zastępcze niezawodowe

Rodziny zastępcze zawodowe o
charakterze pogotowia rodzinnego
Rodziny zastępcze zawodowe

Rodziny zastępcze zawodowe
specjalistyczne
Rodzinne Domy Dziecka
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Tabela Nr 3. Rodzinne formy pieczy zastępczej w powiecie radomszczańskim w 2018r. wg gmin 

(narastająco). 

 

G M I N A 

R O D Z I N Y 

Lp. 
OGÓŁEM SPOKREWNIONE NIEZAWODOWE  

ZAWODOWE 

i  RDD* 

1. Miasto 

Radomsko 
82 56 22 5 

2. Przedbórz 6 5 1 0 

3. Kamieńsk 10 9 1 0 

4. Masłowice 4 4 0 0 

5. Gidle 5 4 1 0 

6. Gomunice 7 4 3 0 

7. Kobiele Wielkie 4 3 1 0 

8.  Lgota Wielka 3 3 0 0 

9. Dobryszyce 9 5 2 2 

10. Ładzice 6 3 3 0 

11. Kodrąb 9 7 2 0 

12. Radomsko 12 6 4 3 

158
53

21

22
2 19

Graficzne przedstawienie dzieci w rodzinnej 
pieczy zastępczej 

na terenie powiatu w 2018r. (narastająco) 

Rodziny zastępcze spokrewnione

Rodziny zastępcze niezawodowe

Rodziny zastępcze zawodowe o
charakterze pogotowia rodzinnego

Rodziny zastępcze zawodowe

Rodziny zastępcze zawodowe
specjalistyczne

Rodzinne Domy Dziecka
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13. Wielgomłyny 1 1 0 0 

14. Żytno 5 4 1 1 

R a z e m:  
163 114 41 

11 w tym 2 

RDD 

*Rodzinny Dom Dziecka 

 

 

 

 
 

 

 

Tabela Nr 4. Dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu radomszczańskiego 

w 2018r. wg gmin. 

 

GMINA 

R O D Z I N Y 

Lp. 
OGÓŁEM   SPOKREWNIONE  NIEZAWODOWE  

ZAWODOWE 

i RDD 

1. Miasto 

Radomsko 
121 71 28 26 

2. Przedbórz 8 7 1 0 

3. Kamieńsk 14 12 2 0 

4. Masłowice 9 9 0 0 

82

6
10

4

5

7

4

3

9
6

9
12

1
4

Graficzne przedstawienie rodzinnych form 
pieczy zastępczej w powiecie radomszczańskim 

w 2018r. wg gmin 

Miasto Radomsko Przedbórz Kamieńsk Masłowice Gidle

Gomunice Kobiele Wielkie Lgota Wielka Dobryszyce Ładzice

Kodrąb Radomsko Wielgomłyny Żytno
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5. Gidle 6 5 1 0 

6. Gomunice 13 7 6 0 

7. Kobiele 

Wielkie 
4 3 1 0 

8. Lgota Wielka 6 6 0 0 

9. Dobryszyce 17 8 2 7 

10. Ładzice 7 4 3 0 

11. Kodrąb 12 10 2 0 

12. Radomsko 28 8 6 18 

13. Wielgomłyny 2 2 0 0 

14. Żytno 21 6 1 14 

R a z e m: 267 158 53 65 

 

 

 

121

8
1496

13

4

6

17

7

12

28

2
21

Graficzne przedstawienie dzieci w rodzinnej 
pieczy zastępczej na terenie powiatu 
radomszczańskiego w 2018r. wg gmin 

Miasto Radomsko Przedbórz Kamieńsk Masłowice Gidle

Gomunice Kobiele Wielkie Lgota Wielka Dobryszyce Ładzice

Kodrąb Radomsko Wielgomłyny Żytno
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Tabela Nr 5. Liczba dzieci opuszczających pieczę zastępczą w 2018r. 

 

Lp. 
OGÓŁEM   ADOPCJA 

USAMODZIELNIE

NIE 

POWRÓT DO 

RODZICÓW 

BIOLIGICZNYCH 

INNE 

1. Rodzinna piecza 

zastępcza 
1 21 11 

0 

2. Instytucjonalna 

piecza zastępcza 
0 6 2 

0 

RAZEM 1 27 13 0 

 
 
 

 
 

 

 

B. PROPAGOWANIE IDEI RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO  

 

W ramach prowadzenia naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny 

zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub rodzinnego domu dziecka 

pracownicy PCPR prowadzą akcję informacyjną poprzez ulotki zamieszczane na tablicach 

informacyjnych, artykuły w prasie, informacje na stronie internetowej tut. Centrum (ulotka do 

pobrania), współpracę z ośrodkami pomocy społecznej, promocję rodzicielstwa zastępczego. 

W bieżącym roku na szkolenie zgłosiło się 11 osób. Z okazji Dnia Rodzicielstwa 

Zastępczego w dniu 26.05.2018r. 13 dzieci i 7 rodzin zastępczych uczestniczyło w Zjeździe 

Rodzin Zastępczych w zorganizowanym przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej  

w Łodzi. Jedna z rodzin otrzymała wyróżnienie. Rodziny zastępcze z terenu Powiatu 

Radomszczańskiego brały udział w Pikniku Rodzin Zastępczych pn. „Pomaluj Nasz Świat”, 

1

27

13

0

Graficzne przedstawienie dzieci     
opuszczających pieczę zastępczą w 2018r. 

Adopcja Usamodzielnienie Powrót do rodziców biologicznych inne
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zorganizowanym w Centrum Japońskich Sztuk Sportów i Sztuk Walki „DOJO Stara Wieś” 

gm. Przedbórz w dniu 16.06.2018r. Dzieci z rodzicami zastępczymi wzięły udział w spływie 

kajakowym rzeką Pilicą, degustowały potrawy regionalne, zwiedzały ośrodek, uczestniczyły 

w dziecięcym koncercie skrzypcowym, oglądały pokaz walk szermierczych oraz zdobywały 

nagrody w grach i zabawach. Wzięły również udział w konkursie plastycznym i ognisku. 

Podczas Pikniku zostały wyróżnione trzy rodziny zstępcze zawodowe za zaangażowanie  

i profesjonalizm w tworzeniu spokojnego i pełnego ciepła domu. W przedsięwzięciu wzięło 

udział 160 uczestników. Wszyscy otrzymali gadżety pamiątkowe w postaci smyczy  

i magnesików.  

Z okazji Dnia Św. Mikołaja Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku we 

współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem oraz Publiczną Szkołą Podstawową Nr 3  

w Radomsku, zorganizowało uroczystość, podczas której 41 dzieci niepełnosprawnych, 

przebywających w rodzinach zastępczych otrzymało paczki. 

 
SYSTEM KWALIFIKOWANIA KANDYDATÓW DO PROWADZENIA RODZINNYCH FORM 

PIECZY ZASTĘPCZEJ 

 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku organizuje szkolenia dla kandydatów 

na rodziny zastępcze/ prowadzących rodzinne domy dziecka oraz rodzin. Kandydaci są 

szkoleni w oparciu o Program „RODZINA” Stowarzyszenia Rodzin Adopcyjnych i 

Zastępczych „PRO FAMILIA” w Krakowie w zakresie rodzinnej opieki zastępczej, 

zatwierdzony decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej.  

Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny zastępczej są szkolone przez PCPR na miejscu  

w Radomsku, bez konieczności dojeżdżania na szkolenia do okolicznych miast. Wstępnie 

zakwalifikowano 5 osób do szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe oraz 

2 osób do szkolenia na rodziny zastępcze zawodowe / rodzinne domy dziecka. W tym zakresie 

dokonano analizy sytuacji osobistej, rodzinnej i majątkowej. Systematycznie przeprowadzano 

diagnozę psychologiczno – pedagogiczną kandydatów i rodziców zastępczych  pod kątem 

posiadania predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Po ukończonym 

szkoleniu w 2017r. dla kandydatów na rodziny zastępcze/prowadzących rodzinny dom 

dziecka, w roku 2018 kwalifikacje do pełnienia funkcji rodziny zastępczej 

niezawodowej  otrzymały 4 osoby, do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej 

otrzymały 2 osoby. Kwalifikacji nie otrzymały 4 osoby, 2 osoby nie złożyły wniosku o 

kwalifikacje. 

Ponadto psychologowie tut. Centrum dokonują  systematycznie diagnozy psychologicznej 

funkcjonujących rodziców zastępczych, w celu wydania opinii o posiadaniu predyspozycji i 

motywacji do pełnienia funkcji rodzimy zastępczej (obowiązek opiniowania co 2 lata). 

 

 

 

C. WSPARCIE RODZIN I RODZINNYCH FORM PIECZY ZASTĘPCZEJ W WYPEŁNIANIU 

FUNKCJI OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZEJ W STOSUNKU DO DZIECI.  
 

1. ZATRUDNIENIE KOORDYNATORÓW RODZINNEJ PIECZY ZASTEPCZEJ 

 

Z godnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej rodziny zastępcze 

nieposiadające co najmniej 2-letniego doświadczenia, obejmuje się na ich wniosek opieką 
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koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Rodziny spełniające to kryterium na ich wniosek 

mogą zostać objęte opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. W stosunku do rodzin 

zastępczych, które nie złożą stosownego wniosku zadania koordynatora wykonuje organizator 

rodzinnej pieczy zastępczej. W 2018r. liczba zatrudnionych koordynatorów rodzinnej pieczy 

zastępczej pozostała na tym samym poziomie, jak w roku 2017, tj. czterech, co było możliwe 

dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych na ich zatrudnienie. 

 

2.  SZKOLENIA DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH 

 W okresie sprawozdawczym PCPR zapewnił również rodzinom zastępczym 

spokrewnionym okresie szkolenia mające na celu podnoszenie ich kompetencji 

opiekuńczo-wychowawczych, tj. przeprowadzono szkolenia nt.:  

• „Funkcjonowanie dziecka w rodzinie zastępczej”- udział wzięło 14 osób,  

• „Bezpieczna opieka zastępcza”– udział wzięło 18 osób, 

• „Kształtowanie umiejętności wychowawczych w zakresie zdrowej dyscypliny  

i komunikacji interpersonalnej, udział wzięło 18 osób, 

• „Znaczenie więzi w rozwoju człowieka” - udział wzięło 14 osób.    

 

Szkolenia przeprowadzili psycholog i pedagog PCPR. Ponadto zorganizowano szkolenie dla 

rodzin zastępczych na temat „Charakterystyka sposobu funkcjonowania oraz potrzeb 

edukacyjnych dzieci z niepełnosprawnością”, które prowadziły pedagog i psycholog Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Radomsku. W szkoleniu uczestniczyło 10 osób. 

Zorganizowano również zajęcia z logorytmiki i arteterapii dla 8 dzieci w wieku 4-6 lat i 11 

dzieci w wieku 7-10 lat. Zajęcia zostały przeprowadzone przez logopedów Poradni 

Psychologiczno- Pedagogicznej w Radomsku. 

Ponadto w okresie sprawozdawczym zorganizowano jednodniowe szkolenie pn.: 

„Identyfikacja przemocy i wykorzystania seksualnego dziecka”. Zawartość merytoryczna 

szkolenia dotyczyła: 

- wprowadzenie w problematykę przemocy i wykorzystywania   seksualnego dziecka; 

- rodzaje i formy krzywdzenia dzieci; 

- czynniki ryzyka krzywdzenia dzieci; 

- obraz psychologiczny dziecka krzywdzonego; 

- ujawnienie przez dziecko przemocy w rodzinie; 

- rozmowa z dzieckiem motywująca do ujawnienia krzywdzenia; 

- trudności profesjonalisty w rozmowie z dzieckiem; 

- warunki i zasady kontaktu z dzieckiem, które mogło doświadczyć   krzywdzenia. 

W szkoleniu uczestniczyły 23 osoby, w tym 10 pracowników ośrodków pomocy społecznej z 

terenu powiatu, 5 rodzin zastępczych zawodowych, 2 osoby prowadzące rodzinne domy 

dziecka i pracownicy tut. PCPR. 

 
3. WSPARCIE SPECJALISTYCZNE 

 

 W 2018r. objęto wsparciem rodziców zastępczych, rodziców biologicznych oraz dzieci 

przebywające w rodzinach zastępczych oraz usamodzielniających się wychowanków pieczy 

zastępczej w postaci poradnictwa psychologicznego i pedagogicznego - udzielono 355 porad. 

Zapewniono również porady prawne osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w 

szczególności w zakresie prawa rodzinnego.  
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4. DZIAŁANIA W ZAKRESIE NADZORU NAD PRAWIDŁOWOSCIĄ 

SPRAWOWANEJ OPIEKI ZASTEPCZEJ 

 

 Działania w zakresie nadzoru nad prawidłowością sprawowanej opieki zastępczej 

realizowane były poprzez wizyty w środowisku rodzinnym, monitoring, indywidualne 

rozmowy z opiekunami i dziećmi. W tym zakresie przeprowadzono monitoring rodzin, celem 

określenia stopnia zaspokajania potrzeb dziecka umieszczonego w pieczy, dokonano oceny 

sytuacji bytowej i mieszkaniowej rodzin zastępczych. Kontroli dokonał zespół pracowników 

PCPR w składzie: dyrektor PCPR – Monika Malcher, koordynator Zespołu ds. Rodzinnej 

Pieczy Zastępczej – pedagog Barbara Jagoda, psycholog – Renata Szewczyk. Kontrolą objęto 

9 rodzin zastępczych, w tym: 6 rodzin zastępczych niezawodowych, 2 rodziny zastępcze 

spokrewnione i 1 rodzinę zastępczą zawodową oraz 1 rodzinny dom dziecka. W ramach 

postępowania kontrolnego wykonano: oględziny obiektów i pomieszczeń zajmowanych przez 

rodzinę zastępczą, w których wykonywane są zadania opiekuńczo – wychowawcze, obserwację 

zachowań dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej, przeprowadzono indywidualne 

rozmowy z dziećmi i rodzicami zastępczymi, pozyskano od rodziny zastępczej informacje 

ustne w zakresie przeprowadzonej kontroli, przeanalizowano dokumentację dot. rodzin 

zastępczych i dzieci w nich umieszczonych. Wynik kontroli w 9 rodzinach był pozytywny, w 

jednej negatywny (rodzina zastępcza złożyła wniosek do Sądu o rozwiązanie rodziny). 

 
5. OKRESOWA OCENA SYTUACJI  DZIECKA I RODZINY 

 

Aktualnie obowiązujące przepisy nakładają na organizatora rodzinnej pieczy zastępczej 

obowiązek dokonania: 

− oceny sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej oraz rodzinnym domu 

dziecka, 

− oceny rodziny zastępczej oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka. 

− ocena sytuacji dziecka przeprowadzana jest w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej, niż co 

6 miesięcy, a w przypadku dziecka poniżej 3 lat nie rzadziej niż co 3 miesiące, 

Celem przeprowadzanej oceny jest m.in.: 

− ustalenie aktualnej sytuacji prawnej dziecka, 

− dokonanie analizy stosowanych metod pracy z dzieckiem i rodziną, 

− ocena stanu zdrowia dziecka i jego aktualnych potrzeb, 

− modyfikowanie planu pomocy dziecku. 

Po dokonaniu oceny organizator przekazywano opinie dotyczące zasadności dalszego pobytu 

dziecka w pieczy zastępczej do właściwego Sądu.  

W 2018 r. dokonano 478 ocen sytuacji dzieci, w oparciu o współpracę pracowników pieczy 

zastępczej z:  

a) asystentami rodzinnymi i pracownikami socjalnymi ośrodków pomocy społecznej 

w zakresie:  

− opracowania planu pracy z rodziną skoordynowanego z planem pomocy dziecku 

umieszczonemu w pieczy zastępczej, 

− pozyskiwania informacji o sytuacji rodzin biologicznych pod kątem gotowości do 

powrotu dziecka do rodziny pochodzenia, 

− otoczenia rodziny biologicznej wsparciem asystenta bądź pracownika socjalnego 

oraz organizacja różnych form pomocy rodzinie, 



15 

 

− przekazywania informacji przez pracowników OPS-ów o rodzinach 

przeżywających trudności w wypełnianiu ról, 

b) wychowawcami i pedagogami szkolnymi szkół z terenu powiatu 

radomszczańskiego, a współpraca dotyczyła: 

− przekazywania opinii o sytuacji szkolnej dziecka umieszczonego w pieczy 

zastępczej, udziału pedagogów i wychowawców w zespołach ds. oceny sytuacji 

dziecka i opracowania planu w PCPR,  

− pomocy dziecku, 

− bieżącej współpracy w zakresie realizacji przez dziecko obowiązku szkolnego,  

− problemów wychowawczych i edukacyjnych, 

 

c)  Regionalnym Ośrodkiem Adopcyjnym w Łodzi Filia w Piotrkowie Trybunalskim 

poprzez: 

− konsultacje,  

− udział pracowników ośrodka w posiedzeniach zespołów ds. oceny sytuacji dziecka 

w PCPR,  

− zgłoszenia dzieci z uregulowaną sytuacją prawną w celu przysposobienia,  

− doradztwo merytoryczne, 

 

d) Sądem Rejonowym w Radomsku III Wydział Rodzinny i Nieletnich poprzez: 

− realizację postanowień sądowych, 

− przekazywanie do Sądu informacji o realizacji postanowień,  

− przekazywanie informacji o sytuacji dziecka w rodzinie zastępczej, w tym 

o nieprawidłowościach w zakresie jej funkcjonowania, zasadności pobytu dziecka 

w pieczy zastępczej, 

 

e) Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Radomsku poprzez: 

− kierowanie dzieci z rodzin zastępczych na diagnozę psychologiczno – 

pedagogiczną,  

− kierowanie na zajęcia z zakresu terapii pedagogicznej, psychologicznej, 

logopedycznej, rehabilitacji oraz treningi zastępowania agresji. 

 

Ocena rodziny zastępczej oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka  dokonywana jest pod 

względem predyspozycji do pełnienia powierzonej funkcji oraz jakości wykonywanej pracy. 

Pierwsza ocena dokonywana jest przed upływem roku od umieszczenia pierwszego dziecka, 

kolejna po upływie roku od dokonania pierwszej oceny, a następnie nie rzadziej, niż co trzy 

lata. Przeprowadzono także oceny rodzin zastępczych. W roku sprawozdawczym 31 rodziny 

otrzymały oceny pozytywne, natomiast 1 rodzina otrzymała ocenę negatywną i wskazania do 

usunięcia nieprawidłowości w okresie 6 miesięcy.  

 
E. ZGŁASZANIE INFORMACJI  DO OSRODKA ADOPCYJNEGO 

 

W 2018r. zgłoszono do Regionalnego Ośrodka Adopcyjnego 9 dzieci pochodzących  

z terenu naszego powiatu z uregulowaną sytuacją prawną. W okresie sprawozdawczym 

przysposobione zostało 1 dziecko z naszego powiatu.  
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F.  WSPARCIE DLA PEŁNOLETNICH WYCHOWANKÓW PIECZY ZASTĘPCZEJ: 

 

 W 2018r. pod opieką PCPR pozostawało 115 osób usamodzielnianych. Oprócz pomocy 

finansowej i rzeczowej usamodzielniani mogą korzystać ze wsparcia psychologicznego, 

pedagogicznego i prawnego PCPR.  

W zakresie wsparcia usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej w roku 

2018 został opracowany projekt pn „Szansa na lepszą przyszłość” współfinansowany ze 

środków  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (realizacja w roku 2019). Projekt ma na celu 

zdobycie umiejętności życiowych potrzebne do prawidłowego wypełniania ról społecznych, 

podniesienia kompetencji życiowych, wyrównywania szans edukacyjnych i przygotowania 

uczestnika do samodzielnego poruszania się po rynku pracy. 

W 2018r.zorganizowano szkolenie dla opiekunów usamodzielnienia nt. Obowiązki i zadania 

opiekuna usamodzielnienia – proces usamodzielniania i  psychologiczne aspekty dorosłości” -                         

udział wzięło 19 osób.  

Pomoc w opracowaniu indywidualnych programów usamodzielniania otrzymało 24 

wychowanków. 

Pomoc w pozyskaniu mieszkania poprzez wysłanie  pisma do Towarzystwa Budownictwa 

Społecznego otrzymało 6 wychowanków pieczy zastępczej. Wychowankowie mogli również 

skorzystać z wsparcia specjalistycznego, w tym prawnego. 

Utworzono drugie mieszkanie usamodzielnienia dla usamodzielniających się 

wychowanków pieczy zastępczej  na terenie powiatu.  

 

 

  
G. MIESZKANIE USAMODZIELNIENIA  

 

 Uchwałą Nr 137/2016/V Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 25 października 

2016r. oraz Uchwałą Nr 150/2018/V Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 7 listopada 

2018r. utworzone zostały dwa Mieszkania Usamodzielnienia dla pełnoletnich wychowanków 

pieczy zastępczej.  

Mieszkanie Usamodzielnienia to forma okresowej pomocy zorganizowanej dla osób 

usamodzielnianych, które opuściły pieczę zastępczą, mająca na celu przygotowanie tych osób, 

przy współpracy specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia. Mieszkanie zapewnia 

warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku i integracji ze społecznością lokalną.  

Pierwsze mieszkanie znajduje się w lokalu Nr 1 na pierwszym piętrze  w budynku Zespołu 

Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Radomsku przy ul. Piastowskiej 21, o całkowitej 

powierzchni użytkowej 46,15 m2.  Mieszkanie składa się z 3 pokoi mieszkalnych, kuchni, 

przedpokoju, łazienki wraz z WC. W Mieszkaniu Usamodzielnienia może zamieszkiwać 

jednocześnie nie więcej niż czterech użytkowników, w tym jedno małoletnie dziecko. 

Mieszkanie Usamodzielnienia wyposażone jest w instalację wodną, kanalizacyjną i elektryczną 

oraz w niezbędne meble i sprzęt gospodarstwa domowego. W roku 2018r. w mieszkaniu 

zamieszkiwały dwie wychowanki rodzinnej pieczy zastępczej. Ww. nie ponoszą odpłatności za 

pobyt z uwagi na trudną sytuację materialną. Drugie mieszkanie znajduje się w bloku 

mieszkalnym przy ul Reymonta 36/3 w Radomsku. Składa się z 2 pokoi, kuchni i łazienki. 

Wyposażone jest w niezbędne meble i sprzęt gospodarstwa domowego. Przeznaczone jest dla 

trójki wychowanków. Aktualnie do zamieszkania w ww. mieszkaniu przygotowują się dwie 

wychowanki po ukończeniu 18r.ż. 

 



17 

 

III. ŚWIADCZENIA DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH   ORAZ 

USAMODZIELNIAJĄCYCH SIĘ WYCHOWANKÓW PIECZY ZASTĘPCZEJ 

 

Zgodnie z art. 192 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

wydatkami na opiekę i wychowanie dziecka są:  

1) świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej lub                 

w rodzinnym domu dziecka, 

2) dodatek do świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka (przypadku dzieci  

z orzeczoną niepełnosprawnością lub umieszczonych na podstawie przepisów  

o postępowaniu w sprawach nieletnich), 

3) dofinansowanie do wypoczynku dziecka, 

4) świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami 

przyjmowanego dziecka, 

5) świadczenie przyznane w związku z wystąpieniem zdarzenia losowego lub innego 

zdarzenia mającego wpływ na jakość sprawowanej opieki, 

6) środki finansowe na pokrycie nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką  

i wychowaniem dziecka w rodzinnym domu dziecka lub funkcjonowaniem rodzinnego 

domu dziecka, 

7) środki finansowe na pomoc na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie, 

8) środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub 

domu jednorodzinnego, w którym zamieszkuje rodzina zastępcza zawodowa, rodzina 

zastępcza niezawodowa lub w którym jest prowadzony rodzinny dom dziecka, oraz 

środki finansowe związane ze zmianą tego lokalu mieszkalnego w budynku 

wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, 

9) świadczenie związane z remontem lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym 

lub domu jednorodzinnego, w którym zamieszkuje rodzina zastępcza zawodowa lub jest 

prowadzony rodzinny dom dziecka, 

10) wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzenia dla zawodowej rodziny 

zastępczej, prowadzącego rodzinny dom dziecka i osób zatrudnionych w rodzinie 

zastępczej oraz rodzinnym domu dziecka lub zajmujących się opieką i wychowaniem 

w rodzinnym domu dziecka, 

11) świadczenia dla rodziny pomocowej.  

 

Tabela Nr 5. Świadczenia udzielone rodzinom zastępczym funkcjonującym na terenie 

powiatu radomszczańskiego w 2018r.  

 

Lp. 

 

W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E 

 

 

KWOTA 

(zł) 

1. Świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka 

umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej i 

niezawodowej 

1 744 336,66 

2. Świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka 

umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej o 

charakterze pogotowia rodzinnego 

114 046,48 

3. Świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka 

umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej  

213 268,06  
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4. Świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka 

umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej 

specjalistycznej 

32 327,20 

5. Świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka 

umieszczonego w rodzinnym domu dziecka 

176  405,84 

6. Świadczenie jednorazowe na pokrycie niezbędnych 

wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego 

dziecka  

44 500,00 

7. Świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka 

umieszczonego w rodzinie zastępczej pomocowej 

18 980,05 

8. Środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w 

budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego   

69 655,48 

9. Świadczenie jednorazowe związane ze zdarzeniem losowym  0,00 

10. Dofinansowanie do wypoczynku dzieci 600,00 

11. Świadczenie na pokrycie kosztów związanych z 

przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu 

mieszkalnego 

0,00 

12.  Dodatek wychowawczy (500+) 1 139 858,51 

13. Świadczenie Dobry Start (300+) 51 900,00 

 

             RAZEM:  

3 605 878,28 

 

 

 

Tabela Nr 6. Świadczenia udzielone w ramach  usamodzielniania wychowankom 

rodzinnej pieczy zastępczej w 2018r. 

 

Lp.  

 

Wyszczególnienie  

 

 

Kwota 

(zł) 

1. Pomoc na kontynuowanie nauki  394 715,86 

2. Pomoc na usamodzielnienie 38 122,00 

3. Pomoc na zagospodarowanie  17 095,00 

 

           RAZEM:  

449 932,86 

 

 

Tabela Nr 7. Wydatki na wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych, rodzin 

pomocowych i pomocy domowych w 2018r. 

,20 

Wynagrodzenia 

bezosobowe 

( zł) 

Pochodne od wynagrodzeń 

bezosobowych 

(ZUS, FP) 

(zł) 

 

Wydatki ogółem       

(zł) 

398 007,23 73 128,98 471 136,21 
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Tabela Nr 8. Świadczenia udzielone w ramach usamodzielniania wychowankom 

instytucjonalnej pieczy zastępczej w 2018r. 

 

Lp.  

 

Wyszczególnienie  

 

 

Kwota  (zł) 

 

1. Pomoc na kontynuowanie nauki  92 253,49 

2. Pomoc na usamodzielnienie 39 915,00 

3. Pomoc na zagospodarowanie  5 500,00 

           RAZEM:  137 668,49 

 

 

I. PROGRAM 500+,   ŚWIADCZENIE „DOBRY START” 

 

W kwietniu 2016r. został uruchomiony program „Rodzina 500 plus”, dzięki któremu 

rodziny otrzymują świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł na drugie i kolejne dziecko, 

a te w których dochód nie przekracza 800 zł na osobę w rodzinie (lub 1200 zł                        w 

rodzinach z niepełnosprawnymi dziećmi) - również na pierwsze. 

Również dzieci w pieczy zastępczej otrzymają dodatkowe wsparcie w postaci dodatku 

wychowawczego w wysokości 500 zł miesięcznie. Przysługuje on na każde dziecko w wieku 

do ukończenia 18 roku życia umieszczone w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka oraz 

placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego.  

Dodatek wychowawczy przysługuje na każde dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej lub 

w rodzinnym domu dziecka, bez względu na kryterium dochodowe. Jest on udzielany na 

wniosek rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka, na pokrycie kosztów 

utrzymania dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej. Prawo do dodatku wychowawczego 

dla dzieci w rodzinach zastępczych/rodzinnych domach dziecka ustala się na okres                          

12 miesięcy. W przypadku braku zmian w sytuacji rodziny zastępczej lub prowadzącego 

rodzinny dom dziecka mającej wpływ na prawo do dodatku wychowawczego, ustala się je na 

okres kolejnych 12 miesięcy z urzędu. W okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. 

wypłacono 2.361 świadczeń w ww. zakresie dla 145 rodzin zastępczych funkcjonujących na 

terenie powiatu radomszczańskiego, na łączną kwotę - 1 139 858,51zł.  

 

Od 2018 roku realizujemy także wypłatę świadczenia „Dobry Start”. Świadczenie w kwocie 

300 zł przysługuje, bez względu na wysokość dochodu rodziny, raz w roku na rozpoczynające 

rok szkolny dzieci do ukończenia 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole 

otrzymują je do ukończenia przez nie 24. roku życia. Świadczenie dobry start przysługuje 

wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole (a szkoła  w rozumieniu przepisów rozporządzenia 

oznacza szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową  

i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla 

dorosłych, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także 

młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno- -wychowawczy, specjalny 

ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy. 

Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani 

w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole. Nie obejmuje także studentów, uczniów szkół 

policealnych i uczniów szkół dla dorosłych. 



20 

 

W okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. wypłacono 173 świadczenia w ww. zakresie dla 

173 dzieci i osób pełnoletnich, na łączną kwotę - 51 900,00 zł.  

II. POROZUMIENIA  W  SPRAWIE  DZIECI  UMIESZCZONYCH W PLACÓWKACH 

OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH NA TERENIE INNYCH  POWIATÓW 

 

 

W 2018r. w  placówkach opiekuńczo – wychowawczych poza terenem naszego 

powiatu przebywało 75 dzieci, przy czym w okresie sprawozdawczym umieszczono w 

placówkach 29 dzieci, a wybyło z placówek 10 dzieci, tj. 6 przeszło na usamodzielnienie, 2 

zostało umieszczonych w rodzinie zastępczej, a 2 powróciło do rodziców biologicznych. Na 

ich utrzymanie Powiat Radomszczański wydatkował kwotę 2 825 037,65 zł, (przy czym w 

stosunku do 7 dzieci porozumienia zawarto w 2019r.). W tym zakresie obowiązywały 

porozumienia z niżej wymienionymi 16 powiatami: 

 

Lp. P O W I A T LICZBA DZIECI 

1.  Miasto Skierniewice 3 

2.  Powiat Bełchatowski 1 

3.  Powiat Buski 4 

4.  Powiat Częstochowski 

13 (w tym 3 dzieci w sierpniu 

2018r. przeszło  do Powiatu 

Częstochowskiego z Powiatu 

Skierniewickiego) 

5.  Powiat Kazimierski 3 

6.  Powiat Kłobucki 16 

7.  Powiat Kutnowski 

 
4 

8.  Powiat Limanowski 1 

9.  Powiat Lubelski 6 

10.  Powiat Rawski 8 

11.  Powiat Skierniewicki 

4 (w tym 3 dzieci w sierpniu 

2018r. przeszło z Powiatu 

Skierniewickiego do Powiatu 

Częstochowskiego) 
 

12.  Powiat Strzyżowski 2 

13.  Powiat Zduńskowolski 4 
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14.  Powiat Bocheński 7 

15.  Powiat Kozienicki 

 

 

1 

16. Powiat Łęczyński 1 

 

 
Razem:  16 powiatów 75 

 dzieci przebywało kolejno na terenie 2 powiatów 3٭

Koszty pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych kształtowały się na 

poziomie od  2.507,00zł do  5.259,00zł miesięcznie za jedno miejsce.  

Na dzień dzisiejszy w placówkach pozostaje  66  dzieci. 

 

 

 

III. POROZUMIENIA  W SPRAWIE DZIECI Z INNYCH POWIATÓW 

UMIESZCZONYCH W RODZINACH ZASTĘPCZYCH NA TERENIE POWIATU 
RADOMSZCZAŃSKIEGO  

 W 2018r. na terenie powiatu radomszczańskiego w 7 rodzinach zastępczych 

umieszczonych było 8 dzieci pochodzących z terenu innych powiatów, tj.: 

 

Lp.   P O W I A T LICZBA DZIECI 

1.  Powiat Częstochowski 1 

2.  Gmina Miasto Częstochowa 1 

3.  Miasto Łódź  2 

4.  Miasto Katowice  1 

5.  Powiat Wieruszowski 2 

6.  Miasto Stołeczne Warszawa 1 

Razem:  6 powiatów 8 

Powiaty refundowały koszty związane z umieszczeniem ich dzieci.  Z tego tytułu dochody 

Powiatu Radomszczańskiego w 2018r. stanowiły kwotę – 82.935,02zł.  

 

IV. POROZUMIENIA W SPAWIE DZIECI  Z  TERENU  POWIATU  

RADOMSZCZAŃSKIEGO UMIESZCZONYCH W RODZINACH ZASTĘPCZYCH 

POZA NASZYM TERENEM 

 

 

POROZUMIENIA W SPAWIE DZIECI  Z  TERENU  POWIATU  RADOMSZCZAŃSKIEGO 

UMIESZCZONYCH W RODZINACH ZASTĘPCZYCH POZA NASZYM TERENEM 

 

W 2018r. w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów w Polsce przebywało                    

55 dzieci z terenu naszego powiatu, tj.: 
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Lp. 

 

P O W I A T 

LICZBA DZIECI 

1.  Gmina Miasto Zabrze 5 

2.  Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki 1 

3.  Powiat Jarociński  1 

4.  Miasto Ruda Śląska 1 

5.  Powiat Włoszczowski 4 

6.  Powiat Lubliniecki 2 

7.  Powiat Włodawski 2 

8.  Powiat Myszkowski  3 

9.  Powiat Tomaszowski 1 

10.  Powiat Bełchatowski 3 

11.  Miasto Łódź 1 

12.  Powiat Pajęczański 1 

13.  Powiat Jarosławski 4 

14.  Powiat Mielecki 2 

15.  Powiat Warszawski Zachodni 1 

16.  Miasto Bielsko – Biała 2 

17.  Powiat Częstochowski 1 

18.  Miasto Częstochowa 3 

19.  Miasto Katowice 1 

20.  Powiat Piaseczyński 2 

21.  Powiat Kłobucki 1 

22.  Powiat Proszowicki 2 

23.  Powiat Pruszkowski 3 

24.  Powiat Chrzanowski 2 

25.  Powiat Limanowski 1 

26.  Powiat Piotrkowski 3 

27. Powiat Pabianicki 1 

28. Powiat Kozienicki 1 

R a z e m:  28 powiatów:  55  

 

Tut. powiat refundował koszty pomocy dla rodzin zastępczych tych dzieci na podstawie 

zawartych porozumień. W 2018r. wydatkowano na ten cel 727 873,14 zł (w przypadku 1 

dziecka zawarcie porozumienie i zwrot kosztów nastąpił w 2019r.). Na dzień dzisiejszy w 

rodzinach zastępczych poza terenem powiatu wychowuje się 53 dzieci.  
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V.      REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 Zadania powiatu realizowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych wynikają z art. 35a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t,j. Dz.U. z 2018r. poz. 

511). Zadania te są realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. 

Tabela Nr 9. Wysokość środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przyznanych dla Powiatu Radomszczańskiego w latach 2009-2018 (poza środkami programu pn. 

„AKTYWNY SAMORZĄD”) 

 

 

Rok 

 

 

Kwota ogółem dla 

powiatu  

(zł) 

 

Środki na 

zadania z 

zakresu 

rehabilitacji  

społecznej 

(zł) 

 

Środki na  

zadania z 

zakresu 

rehabilitacji 

zawodowej 

(zł) 

 

Środki na 

utrzymanie  

warsztatu terapii 

zajęciowej  

(zł) 

2009  1.541.467,00 888.449,81 283.117,19 369.900,00 

2010  1.136.581,00 667.181,00 99.500,00 369.90,000 

2011  1.125.448,00 680.548,00 75.000,00 369.900,00 

2012  1.787.262,00 946.362,00 471.000,00 369.900,00 

2013 1.138.595,00 612.695,00 156.000,00 369.900,00 

2014 1.210.000,00 676.200,00 164.000,00 369.900,00 

2015 1.287.432,00 702.532,00 200.000,00 384.900,00 

2016 1.225.916,00 596.016,00 230.000,00 399.900,00 

2017 1 305 965,00 636 732,09 189 352,91 479 880,00 

2018 1 342 987,00 637 942,77 207 164,23 497 880,00 

 

Z powyższego zestawienia wynika, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na realizację 

zadań z zakresu rehabilitacji społecznej w formie dofinansowań dla osób indywidualnych                     

i podmiotów realizujących działania na rzecz osób niepełnosprawnych dysponowało w 2018r. 

środkami w kwocie – 637 942,77 zł (więcej o 1 210,68 zł w stosunku do 2017r.). W tym 

zakresie: 

Plan finansowy środków PFRON dla Powiatu Radomszczańskiego na realizację zadań  

w ramach rehabilitacji społecznej w 2018 r. stanowił kwotę – 637 942,77 zł, w tym zakresie: 

− przyjęto 1 180 wniosków na łączną kwotę – 1 558 178,46 zł, 

− wypłacono dofinansowanie do 1024 wniosków na kwotę – 637 942,77 zł. 

 

 

❖ Dofinansowanie  uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów  

w turnusach rehabilitacyjnych: 

 

Plan – 78 186,00 zł 

− złożone wnioski: 109 (plus 61 opiekunów) na kwotę – 134 506,00 zł, 

− przyznano dofinansowanie: 39 wniosków (36 opiekunów) na kwotę – 79 851,00 zł, 
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− wypłacone dofinansowanie: 38 wniosków (35 opiekunów) na łączną kwotę                 - 

78 186,00 zł. 

 

❖ Dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób 

niepełnosprawnych: 

 

Plan – 12 000,00 zł 

− złożone wnioski: 7 podmiotów na kwotę – 30 078,50 zł, 

− wypłacone dofinansowanie – 6 podmiotów na łączną kwotę 12 000,00 zł, w tym: 

) Miejski Dom Kultury w Radomsku – 2 000,00 zł, 

) Radomszczański Klub Amazonek – 2 000,00 zł, 

) Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo w Radomsku           - 

2 000,00 zł, 

) Polski Związek Niewidomych Koło Terenowe w Radomsku  – 2 000,00 zł,  

) Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Koło Terenowe w Radomsku         – 

2 000,00 zł, 

) Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych „Koniczynka”                 

– 2 000,00 zł. 

  

❖ Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne  

i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie 

odrębnych przepisów:     

 

Plan – 431 674,34 zł, w tym:   

 

1. sprzęt rehabilitacyjny – 4 863,00 zł 

 

− złożone wnioski: 12 na kwotę – 10 246,69 zł, 

− przyznane dofinansowanie: 10 wniosków na kwotę – 4 863,00 zł, 

− wypłacone dofinansowanie: 10 wniosków w kwocie – 4 863,00 zł.  

 

2. przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – 426 811,34 zł 

 

− złożono 965 wniosków na kwotę – 693 650,66 zł, 

− wypłacono dofinansowanie do 932 wniosków na łączną kwotę – 426 811,33 zł. 

 

❖ Dofinansowanie likwidacji barier funkcjonalnych:  

 

Plan – 76 082,44 zł, w tym: 

 

1. likwidacja barier architektonicznych – 34 732,45 zł: 

− złożone wnioski:  39 na kwotę – 463 274,22 zł, 

− przyznane dofinansowanie: 6 wniosków na kwotę – 36 000.00 zł, 

− wypłacone dofinansowanie: 6 wniosków na kwotę – 34 732,45 zł. 

 

2. likwidacja barier w komunikowaniu się – 18 849,99 zł: 

− złożone wnioski: 17 na kwotę 49 283,36 zł, 

− przyznane dofinansowanie: 16 wniosków na kwotę – 18 900,00 zł, 

− wypłacone dofinansowanie: 16 wniosków na kwotę – 18 849,99 zł. 
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3.likwidacja barier technicznych –22 500,00 zł 

− złożone wnioski: 29 na kwotę – 137 139,03 zł, 

− przyznane dofinansowanie: 16 wniosków na kwotę – 25 000,00 zł, 

− wypłacone dofinansowanie: 14 wniosków na kwotę  – 22 500,00 zł. 

 

❖ Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej zlecane fundacjom  

i organizacjom pozarządowym: 

Plan – 40 000,00 

− złożone oferty 2 (1 organizacja) na kwotę – 40 000,00 zł, 

− zawarte umowy 2 na kwotę – 40 000,00 zł, 

− wypłacone dofinansowanie dla 1 organizacji na kwotę – 40 000,00 zł. 

 

 

Realizacja pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” na dzień 31.12.2018 r.: 
 

MODUŁ I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową  

Plan – 192 904 92 zł 

 

a) Obszar A – likwidacja bariery transportowej: 

 

Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, 

− złożone wnioski: 5 na kwotę – 30 922,12 zł 

− przyznane dofinansowanie – 5 wniosków na kwotę - 27 051,23 

− wypłacone dofinansowanie – 2 wnioski na kwotę - 13 736,20 

Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B, 

− złożone wnioski: 3 na kwotę – 4 447,50 zł, 

− przyznane dofinansowanie – 3 wnioski  na kwotę – 4 447,50 zł, 

− wypłacone dofinansowanie – 0 

b) Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie 

informacyjnym: 

 

Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz 

oprogramowania: 

− złożone wnioski: 9 na kwotę – 62 343,00 zł 

− przyznane dofinansowanie – 8 wniosków  na kwotę – 50 027,60 zł, 

− wypłacone dofinansowanie – 4 wnioski na kwotę – 28 027,60 zł. 

 

Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu 

sprzętu elektronicznego i oprogramowania, 

− złożone wnioski: 4 na kwotę – 8 000,00 zł 

− przyznane dofinansowanie – 2 wnioski na kwotę – 4 000,00 zł 

− wypłacone dofinansowanie - 0 
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c) Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się: 

 

Zadanie 1: pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, 

− Nie realizowano 

Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka 

inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, 

      -    złożone wnioski: 13 na kwotę – 35 353,59 zł, 

− przyznane dofinansowanie: 13 wniosków na kwotę – 35 353,59 zł, 

− wypłacone dofinansowanie: 3 wnioski na kwotę –  6 403,00 zł. 

Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne 

rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, 

− złożone wnioski – 3 na kwotę – 60 150,00 zł, 

− przyznane dofinansowanie – 1 wniosek na kwotę 20 000,00 zł, 

− wypłacone dofinansowanie – 0 

Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co 

najmniej na III poziomie jakości), 

− złożone wnioski – 0 

 

c)   Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki 

dla osoby zależnej; 

       -    złożone wnioski: 0 

 

 

MODUŁ II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym 

Plan – 172 149,19 zł 

      -     złożone wnioski: 74  na kwotę –  255 923,00 zł, 

− przyznane dofinansowanie: 71 wniosków na kwotę –  170 097,69 zł, 

− wypłacone dofinansowanie: 38 wniosków na kwotę –  95 067,19 zł. 

 

VIII. Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej  

w Radomsku: 

 

Plan – 572 350,00 zł, w tym: 

 

 Środki PFRON przypadające dla WTZ wg algorytmu – 497 880,00 zł  

 Środki własne Powiatu Radomszczańskiego – 74 470,00 zł 

 

Wykorzystano  

 

 Środki PFRON – 497 880,00 zł  

 Środki własne Powiatu Radomszczańskiego – 74 470,00 zł 
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IX. Dofinansowanie kosztów rehabilitacji mieszkanki Powiatu Radomszczańskiego 

uczestniczki Warsztatu Terapii Zajęciowej działającego na terenie Powiatu 

Piotrkowskiego: 

 

1. Środki własne Powiatu Radomszczańskiego – 1 810,68 zł 

 

 

O g ó ł e m: 

 

Środki przypadające dla Powiatu Radomszczańskiego wg algorytmu na realizacje zadań  

z zakresu rehabilitacji społecznej dla osób indywidualnych i podmiotów realizujących działania 

na rzecz osób niepełnosprawnych z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych to 

kwota – 637 942,77 zł, w tym zakresie: 

− przyjęto 1 180 wniosków na łączną kwotę – 1 558 178,46 zł, 

− wypłacono dofinansowanie do 1024 wniosków na kwotę – 637 942,77 zł. 

 

Środki PFRON przypadające dla WTZ wg algorytmu – 497 880,00 zł. 

Środki własne Powiatu Radomszczańskiego dla WTZ – 74 470,00 zł. 

Środki własne Powiatu Radomszczańskiego dla WTZ działającego na terenie Powiatu 

Piotrkowskiego – 1 810,68 zł. 

 

Środki PFRON przekazane w ramach zawartej umowy na realizację pilotażowego programu 

„Aktywny Samorząd” – 365 054,11 zł, w tym: 

− przyjęto 111 wniosków na łączną kwotę – 408 171,46 zł, 

− przyznano dofinansowanie do 103 wniosków na kwotę – 310 977,61 zł, 

− wypłacono dofinansowanie do 47 wniosków na kwotę – 143 233,99 zł. 

 

W 2018r. dodatkowo zostały wypłacone dofinansowania w kwocie 202.891,66 zł w ramach 

programu „Aktywny Samorząd” z środków przyznanych w 2017r. na realizacje programu. 

 

Pozostałe środki zostaną wydatkowane do 15 kwietnia 2019 r. zgodnie z Umową  nr 

AS3/000040/05/D w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” 

zawartej w dniu 10 maja 2018 r. pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych a Powiatem Radomszczańskim. 

 

VI. DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA               

O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Starosta w ramach zadań z zakresu administracji 

rządowej powołuje i odwołuje Powiatowe Zespoły do Spraw Orzekania                                                 

Niepełnosprawności. Do zadań zespołu należy orzekanie w sprawie niepełnosprawności, 

wydawanie legitymacji osoby niepełnosprawnej oraz kart parkingowych. 

W odniesieniu do osób po 16 roku życia zespół wydaje odpowiednio orzeczenia o stopniu 

niepełnosprawności:  

− znacznym,   

− umiarkowanym,  
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− lekkim, 

a w przypadku osób, które nie ukończyły 16 roku życia, o niepełnosprawności.   

Orzeczenie ustalające stopień niepełnosprawności lub niepełnosprawność zawiera wskazania 

dotyczące w szczególności:  

• odpowiedniego zatrudnienia uwzględniającego psychofizyczne możliwości danej 

osoby,  

• szkolenia, w tym specjalistycznego,  

• zatrudnienia w zakładzie aktywności zawodowej,  

• uczestnictwa w terapii zajęciowej,  

• konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz 

pomoce techniczne, ułatwiające funkcjonowanie danej osoby,  

• korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji, przez co 

rozumie się z korzystanie z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych  

i rehabilitacyjnych świadczonych przez sieć instytucji pomocy społecznej, organizacje 

pozarządowe oraz inne placówki,  

• konieczność stałej lud długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze 

znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji,  

• konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego 

leczenia, rehabilitacji i edukacji,  

• spełniania przesłanek określonych w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo 

o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1260 z póź .zm.),  

• prawo do zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.  

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018r. do Zespołu wpłynęło 3.315 wniosków 

mieszkańców powiatu o wydanie orzeczenia stwierdzającego niepełnosprawność, z czego:  

- 3.031 wniosków dotyczyło osób powyżej 16 roku życia,  

-    284 wnioski dotyczyły dzieci i młodzieży do 16 roku życia. 

W powyższym okresie wydano 3 275 orzeczeń, w tym:  

1) 2 998 orzeczeń dla osób powyżej 16 roku życia, z czego: 

− 403 orzeczenia o zaliczeniu do lekkiego stopnia niepełnosprawności, 

− 1 495 orzeczeń o zaliczeniu do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, 

− 1 008 orzeczeń o zaliczeniu do znacznego stopnia niepełnosprawności,  

− 68 orzeczenia o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych, 

− 24 o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności, 

2) 277 orzeczeń osobom do 16 roku życia, z czego:  

− 34 orzeczenia o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych,  

− 243 orzeczenia o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych.  

Ponadto Zespół wydał 587 legitymacji osoby niepełnosprawnej, w tym 557 legitymacji dla 

osób powyżej 16 roku życia i 30 legitymacji dla osób do 16 roku życia oraz 509 kart 

parkingowych. 
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VII. PROJEKTY  I  PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ PCPR 

 

1) Otwarty konkurs ofert pn. „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” 

Celem programu było wsparcie jednostek samorządu terytorialnego szczebla powiatowego 

w rozwoju systemu pieczy zastępczej przez dofinansowanie zatrudnienia koordynatorów 

rodzinnej pieczy zastępczej: 

Całkowity koszt 

realizacji zadania  

(zł) 

Kwota dotacji  

(zł) 

Środki własne powiatu 

(zł) 

117 390, 00 72 818,00 44 575,27 

 

2) Projekt pn.: "Szansa w rodzinie zastępczej” w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Poddziałanie IX.2.1 

Usługi społeczne i zdrowotne. 

Okres realizacji projektu: 01.03.2016 r. - 31.01.2018 r. 

Całkowity koszt 

realizacji projektu (zł) 

Kwota dotacji  

(zł)  

Środki własne powiatu 

(zł)  

899 800,00 757 170,91 133 618,40 

 

Projekt skierowany był do osób/rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

wraz z otoczeniem, zamieszkałych na terenie powiatu radomszczańskiego, będących klientami 

PCPR, tj.:  

▪ osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą,  

▪ osób prowadzących rodzinne domy dziecka,  

▪ dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej, 

▪ dzieci biologicznych osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą. 

W ramach projektu w okresie od 01.03.2016r. do 31.01.2018r. objęto wsparciem: 

▪ 187 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (tj. 185 dzieci 

umieszczonych w pieczy zastępczej oraz 2 osoby stanowiące ich otoczenie),  

▪ 73 rodziny zastępcze,  

▪ 4 osoby prowadzące Rodzinne Domy Dziecka,  

▪ 110 miejsc świadczenia usług społecznych. 

 

W okresie od 01.03.2016r. do 31.01.2018r.: 

1. W ramach Zadania 1 - świadczono usługi poradnictwa specjalistycznego, w tym: 

▪ psychologiczne – zatrudniono psychologa na pełny etat od dnia 08.04.2016r., który 

m.in. prowadził konsultacje psychologiczne na terenie PCPR, w środowisku rodzin 

zastępczych oraz w środowisku szkolnym; uczestniczył w posiedzeniach zespołu ds. 

oceny sytuacji dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej oraz rodzin zastępczych; 

dokonywał rozpoznania środowisk rodzin zastępczych i funkcjonowania dzieci 

umieszczonych w Rodzinnych Domach Dziecka; uczestniczył w zabezpieczeniu dzieci; 

prowadził konsultacje indywidualne dotyczące aktualnych trudności wychowawczych 
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dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej; przeprowadzał rozmowy wspierające z 

dziećmi przebywającymi w pieczy zastępczej, z opiekunami zastępczymi i rodzicem 

biologicznym; przeprowadzał rozmowy wspierająco - motywujące: do wypełniania 

obowiązku szkolnego, podejmowania wysiłku intelektualnego, rozwiązywania 

problemów w relacjach z dorosłymi i rówieśnikami, problemów emocjonalnych, 

zachowań ryzykownych, konfliktów, radzenia sobie ze stresem; udzielał wsparcia 

psychologicznego; przeprowadzał wywiady diagnostyczne i dokonywał diagnoz 

psychologicznych dotyczących rozwoju dzieci i diagnoz rodziców zastępczych pod 

kątem predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej; zbierał 

informacje na temat funkcjonowania rodzin zastępczych; konsultował sytuację 

edukacyjną dzieci z pedagogami szkolnymi i koordynatorami rodzinnej pieczy 

zastępczej; uczestniczył w rozmowach na terenie szkół; uczestniczył w opracowywaniu 

planów pomocy dzieci; 

▪ pedagogiczne, polegające na udzielaniu konsultacji, porad i wsparcia pedagogicznego 

dzieciom umieszczonym w rodzinnej pieczy zastępczej – łącznie wsparciem objęto 22 

dzieci, łączna liczba godzin świadczenia usługi – 48 godz. (w 2016r. – 20 godz., w 

2017r. – 24 godz., w 2018r. – 4 godz.),  

▪ terapeutyczne poprzez terapię psychologiczną – łącznie terapią objęto 26 dzieci 

umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej, łączna liczba godzin świadczenia usługi 

- 88 godz. (w 2016r. – 40 godz., w 2017r. – 48 godz.), 

▪ terapeutyczne w zakresie terapii rodzinnej dla  dzieci umieszczonych w rodzinnej 

pieczy zastępczej i opiekunów zastępczych – łącznie terapią objęto 49 osób, łączna 

liczba godzin świadczenia usługi - 110 godz.(w 2016r. – 50 godz., w 2017r. – 60 godz.),  

▪ prawne polegające na udzielaniu konsultacji i porad prawnych, w szczególności 

z zakresu prawa rodzinnego dla rodzin zastępczych  - z porad i konsultacji skorzystały 

24 osoby, łączna liczba godzin świadczenia usługi 47 godz. (w 2016r. – 20 godz., w 

2017r. – 24 godz., w 2018r. – 3 godz.). 

2. W ramach Zadania 2: 

▪ od dnia 01.03.2016r. zatrudniono na pełne etaty 3 koordynatorów rodzinnej pieczy 

zastępczej, którzy dokonywali oceny sytuacji materialno-bytowej rodziny/ 

prowadzących Rodzinne Domy Dziecka, ich potrzeb i potrzeb dzieci w nich 

umieszczonych; udzielali pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy 

dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej; przygotowywali we 

współpracy z rodziną zastępczą/ prowadzącym rodzinny dom dziecka oraz asystentem 

rodziny plan pomocy dziecku; udzielali wsparcia pełnoletnim wychowankom 

rodzinnych form pieczy zastępczej; zapewniali rodzinom zastępczym/prowadzącym 

rodzinne domy dziecka dostęp do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym 

psychologicznej, reedukacyjnej; współpracowali z wychowawcami, pedagogami i 

psychologami szkolnymi, pracownikami ośrodków pomocy społecznej, powiatowych 

centrów pomocy rodzinie, policją oraz sądem; brali udział w okresowej ocenie sytuacji 

dzieci przebywającej w rodzinnej pieczy zastępczej; zgłaszali nieprawidłowości w 

funkcjonowaniu rodzin zastępczych; uczestniczyli w spotkaniach dziecka z rodzicami 

biologicznymi; prowadzili obowiązującą dokumentację; prowadzili nadzór nad 

funkcjonowaniem przydzielonych im rodzin zastępczych  

i rodzinnych domów dziecka poprzez wizyty w środowisku; uczestniczyli w zespołach 

ds. oceny sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej; sporządzali 

sprawozdania do sądu o całokształcie sytuacji osobistej dziecka umieszczonego  

w pieczy zastępczej; sporządzali sprawozdania z objęcia pieczą dziecka; przekazywali 

do sądu opinie dotyczące zasadności dalszego pobytu dziecka w pieczy zastępczej; 
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zgłaszali do ośrodków adopcyjnych informacje o dzieciach z uregulowaną sytuacją 

prawną; prowadzili rozmowy informacyjne z rodzicami biologicznymi i zastępczymi; 

▪ przeprowadzono w 2016r., 20-godzinne szkolenie dla trzech koordynatorów 

rodzinnej pieczy zastępczej zatrudnionych w ramach projektu z zakresu specyfiki 

pracy koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej;  

▪ zapewniono superwizję dla trzech koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej 

zatrudnionych w ramach projektu - łączna liczba godzin świadczenia usługi 44 godz. 

(w 2016r. – 20 godz., w 2017r. – 24 godz.). 

3. W ramach Zadania 3 – zawarto umowy zlecenia z osobami do sprawowania opieki nad 

dziećmi i przy pracach gospodarskich w dwóch Rodzinnych Domach Dziecka  

(tj. od miesiąca kwietnia 2016r. do stycznia 2018r. z jedną osobą; od miesiąca kwietnia 

2016r. do  listopada 2017r. z drugą osobą; w miesiącu grudniu 2017r. z trzecią osobą). W/w 

osoby wykonywały zadania z zakresu pomocy w opiece i wychowaniu dzieci 

przebywających w Rodzinnych Domach Dziecka oraz pracach gospodarczych, a w 

szczególności: pomocy w pracach higieniczno-porządkowych, pomocy w przygotowaniu 

posiłków i karmieniu dzieci (szczególnie małych), pomocy w opiece podczas choroby 

dziecka, opieki nad dziećmi w przypadku nieobecności prowadzących Rodzinny Dom 

Dziecka związanej z wykonywaniem codziennych obowiązków (np. wywiadówka, wizyta 

u lekarza itp.), pomocy przy odrabianiu prac domowych, organizowaniu czasu wolnego 

dzieciom (np. czytanie książek, zabawy itp.), inne czynności związane z opieką nad dziećmi 

uzgodnione z prowadzącymi Rodzinne Domy Dziecka. 

4. W ramach Zadania 4: 

▪ przeprowadzono trening w zakresie komunikacji „Klucz do porozumienia w rodzinie” 

dla 30 opiekunów zastępczych (w 2016r. – 15 os., w 2017r. – 15 os.) w formie warsztatu 

nt. „Jak mówić, żeby powiedzieć, jak słuchać, żeby usłyszeć” - łączna liczba godzin 

warsztatów - 36 godz. (w 2016r. – 18 godz., w 2017r. – 18 godz.),  

▪ przeprowadzono trening w zakresie komunikacji „Klucz do porozumienia w rodzinie” 

dla 30 opiekunów zastępczych (w 2016r. – 15 os., w 2017r. – 15 os.) w formie warsztatu 

nt. „Między dorosłymi a dziećmi” - łączna liczba godzin warsztatów - 36 godz. (w 

2016r. – 18 godz., w 2017r. – 18 godz.), 

▪ przeprowadzono trening w zakresie komunikacji „Klucz do porozumienia w rodzinie” 

dla 30 opiekunów zastępczych (w 2016r. – 15 os., w 2017r. – 15 os.) w formie warsztatu 

nt. „Porozumienie bez przemocy” - łączna liczba godzin warsztatów - 36 godz. (w 

2016r. – 18 godz., w 2017r. – 18 godz.),  

▪ zrealizowano szkolenie w ramach „Akademii Dobrego Rodzica” dla 40 opiekunów 

zastępczych (w 2016r. – 20 os., w 2017r. – 20 os.) nt. „Wychowanie dzieci z 

zaburzeniami więzi” - łączna liczba godzin szkolenia - 48 godz. (w 2016r. – 24 godz., 

w 2017r. – 24 godz.),  

▪ zrealizowano szkolenie w ramach „Akademii Dobrego Rodzica” dla 40 opiekunów 

zastępczych (w 2016r. – 20 os., w 2017r. – 20 os.) nt. „Każde dziecko ma swoje mocne 

strony” - łączna liczba godzin szkolenia - 48 godz. (w 2016r. – 24 godz., w 2017r. – 24 

godz.),  

▪ zrealizowano szkolenie w ramach „Akademii Dobrego Rodzica” dla 40 opiekunów 

zastępczych (w 2016r. – 20 os., w 2017r. – 20 os.) nt. „Rola rodzica w pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej organizowanej dla dziecka” - łączna liczba godzin 

szkolenia - 48 godz. (w 2016r. – 24 godz., w 2017r. – 24 godz.), 

▪ zrealizowano 3-dniowe wyjazdowe szkolenie w Uniejowie dla 12 opiekunów 

zastępczych nt. „Wypalenie zawodowe rodzin zastępczych – rozpoznanie 

i przeciwdziałanie” – łączna liczba godzin szkolenia – 10 godz., 

5. W ramach Zadania 5 – prowadzone były dwie grupy wsparcia, w tym dla: 
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▪ opiekunów zastępczych dzieci ujawniających trudności w nauce – we wspomnianej 

grupie uczestniczyło 22 opiekunów zastępczych, łączna liczba godzin grupy wsparcia - 

36 godz. (w 2016r. – 18 godz., w 2017r. – 18 godz.),  

▪ opiekunów zastępczych dzieci ujawniających problemy w zachowaniu – we 

wspomnianej grupie wsparcia uczestniczyło 27 opiekunów zastępczych, łączna liczba 

godzin grupy wsparcia - 36 godz. (w 2016r. – 18 godz., w 2017r. – 18 godz.). 

6. W ramach Zadania 6: 

▪ zorganizowano 10-dniowy obóz profilaktyczno-terapeutyczny w terminie 

21.08.2016r. – 30.08.2016r. dla 35 osób (tj. 30 dzieci i młodzieży szkolnej, 2 

wychowawców, 2 trenerów, 1 kierownika obozu) w Ośrodku Wczasowym w Sulejowie. 

Podczas obozu prowadzone były treningi umiejętności społecznych dla dwóch grup po 

48 godz. Zatrudniono specjalistów do prowadzenia treningów, kadrę wychowawczą 

oraz kierownika. Zapewniono nocleg, wyżywienie, transport, sale do prowadzenia 

treningów i ubezpieczenie. 

▪ zorganizowano 10 - dniowy obóz profilaktyczno-terapeutyczny w terminie 

05.08.2017r. - 14.08.2017r. dla 35 osób (tj. 30 dzieci i młodzieży szkolnej, 2 

wychowawców, 2 trenerów, 1 kierownika obozu) w Ośrodku Szkoleniowo – 

Wypoczynkowym ZHP „Nadwarciański Gród” w Załęczu Wielkim.  Podczas obozu 

prowadzone były treningi umiejętności społecznych dla dwóch grup po 48 godz. 

Zatrudniono specjalistów do prowadzenia treningów, kadrę wychowawczą oraz 

kierownika obozu. Zapewniono nocleg, wyżywienie, transport, sale do prowadzenia 

treningów i ubezpieczenie.  

▪ realizowane były zajęcia profilaktyczno-terapeutyczne w zakresie socjoterapii dla 24 

osób (w 2016r. – 12 os., w 2017r. – 12 os.) – dzieci i młodzieży z deficytami w rozwoju 

społecznym i emocjonalnym, pozostających w rodzinach zastępczych - łączna liczba 

godzin zajęć - 36 godz. (w 2016 – 18 godz., w 2017r. – 18 godz.);  

▪ realizowane były zajęcia profilaktyczno-terapeutyczne w zakresie profilaktyki 

przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym (uzależnienia, przemoc) dla 26 osób (w 

2016r. – 12 os., w 2017r. – 14 os.) – dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem, 

pozostających w rodzinach zastępczych - łączna liczba godzin zajęć - 36 godz. (w 

2016r. – 18 godz., w 2017r. – 18 godz.); 

▪ zrealizowano 3-dniowe wyjazdowe treningi umiejętności poznawczych w Uniejowie 

dla 25 dzieci przebywających w pieczy zastępczej pn. „Techniki efektywnego uczenia 

się” – łączna liczba godzin treningów – 10 godz., 

 

Rezultatem projektu jest poprawa sytuacji rodzin zastępczych i dzieci przebywających w pieczy 

zastępczej oraz wzrost jakości świadczonych usług. Celem projektu była poprawa dostępu do 

usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne realizowanych w 

powiecie radomszczańskim. W ramach projektu realizowane były zadania przyczyniające się 

do rozwoju usług: poradnictwa specjalistycznego; opieki koordynatora rodzinnej pieczy 

zastępczej;  zapewnienia osób do sprawowania opieki nad dziećmi i przy pracach 

gospodarskich; szkoleniowych dla rodzinnych form pieczy zastępczej; grup wsparcia; z zakresu 

profilaktyki zachowań ryzykownych dla dzieci i młodzieży przebywającej 

w rodzinnej pieczy zastępczej. 
 

VIII. KONTROLE JEDNOSTEK NADZOROWANYCH  

 

 W 2018r. przeprowadzono następujące kontrole w jednostkach nadzorowanych przez 

Centrum:  
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1) WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ prowadzone na zlecenie Powiatu 

Radomszczańskiego przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne Oddział 

Terenowy w Radomsku, ul. Kopiec 17. 

Wspólnie Audytorem Wewnętrznym Starostwa Powiatowego w Radomsku przeprowadzono 1 

kontrolę WTZ w dniu 13 listopada 2018r., którą objęto:  

 Sprawdzenie prawidłowości kwalifikowania kandydatów na uczestników. 

 Sprawdzenie ważności posiadanych przez uczestników orzeczeń oraz treści zawartych 

w nich wskazań.  

 Sprawdzenie prowadzonej dokumentacji dotyczącej uczestników, działalności 

merytorycznej, w tym Rady Programowej, współpracy z rodzicami lub opiekunami 

uczestników.  

 Prawidłowość zatrudnienia i kwalifikacje kadry.  

 Zgodności postanowień Umowy  Nr 1/2003 z dnia 10 października 2003 r. ze stanem 

faktycznym.  

 Zgodności organizacji pracy i zajęć z postanowieniami rozporządzenia Ministra 

Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warsztatów terapii zajęciowej   

z dnia 25 marca 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 63, poz. 587); Regulaminu organizacyjnego 

Warsztatów Terapii Zajęciowej w Radomsku oraz Umową z dnia 10 października 2003 

r. Nr 1/2003 o dofinansowanie kosztów tworzenia i działalności warsztatu terapii 

zajęciowej. 

 Sprawdzenie realizacji planu działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej  

w Radomsku i indywidualnych programów rehabilitacji. 

 Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz środków własnych samorządu 

powiatowego. 

 

 

Okres podlegający kontroli: IV kwartał 2017 roku oraz I-III kwartał 2018 roku. 

 

     Kontrolę przeprowadzono na terenie siedziby Warsztatów Terapii Zajęciowej  

w Radomsku przy ul. Kopiec 17. 

 

W toku kontroli stwierdzono niezgodność organizacji pracy i zajęć w Warsztacie z 

postanowieniami Rozporządzenia i Umowy w zakresie zatrudniania instruktorów terapii 

zajęciowej. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 

dnia 25.03.2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (§ 13 ust 4) oraz zapisami Umowy 

nr 1/2003 z dnia 10  października 2003 (§ 2 ust. 2) na jedną osobę pracującą bezpośrednio z 

uczestnikami nie powinno przypadać więcej niż pięciu uczestników warsztatu.  

W zaleceniach pokontrolnych zobowiązano Jednostkę do  zwiększenia liczy etatów do 6 dla 

instruktorów terapii zajęciowej. 

 

2) DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ – jednostki organizacyjne powiatu. 

 Na terenie powiatu funkcjonują 2 domy pomocy społecznej będące jednostkami 

organizacyjnymi Powiatu Radomszczańskiego, tj.: 

• DOM POMOCY SPOŁECZNEJ dla osób w podeszłym wieku z/s Radomsko,                         

ul. I. Krasickiego 138. 

Dom posiada zezwolenie na prowadzenie działalności na czas nieokreślony.  



34 

 

Liczba miejsc statutowych - 60.  

Na dzień 31.12.2018r. stan wynosił 60 osób i mieszkańcy na tzw. starych zasadach 

(współfinansowanie pobytu z dotacji z budżetu państwa) stanowili 6,67% ogółu mieszkańców 

(4 osoby). 

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w 2018r. stanowił kwotę 3.100,00 zł.  

 

W 2018r. w DPS w Radomsku umieszczono 29 nowych mieszkańców. 

Planową kontrolę DPS w Radomsku przeprowadzono w dniach 11 – 12 czerwca 2018r. 

Zakresem kontroli objęto sprawdzenie: 

 

- zapewnienia potrzeb bytowych, opiekuńczych, wspomagających (stan wyposażenia 

pokoi mieszkalnych, zapewnienia posiłków, stanu odzieży, obuwia, utrzymania 

czystości, pomoc w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji, niezbędnej 

pomocy w załatwianiu spraw osobistych); 

- realizacji indywidualnych planów wsparcia mieszkańców, umożliwienia udziału w 

terapii zajęciowej, podnoszenia sprawności i aktywizowaniu mieszkańców, 

stymulowaniu nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i 

społecznością lokalną; 

- przechowywania środków pieniężnych mieszkańców i przedmiotów wartościowych; 

zatrudnienia i kwalifikacji kadry zespołu terapeutyczno-opiekuńczego; 

- szkolenia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego oraz kierunków 

prowadzonej terapii i metod pracy z mieszkańcami; 

- prowadzenia dokumentacji mieszkańców w zakresie pracy socjalnej. 

 

Zalecenia pokontrolne dotyczyły: 

- stosowania na bieżąco wytycznych wskazanych w piśmie Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Radomsku Znak: ZS.073.10.2018 z dnia 28.02.2018r. tj. 

posiadanie oryginałów postanowień sądu lub kopii poświadczonych „za zgodność z 

oryginałem” przez notariusza, bądź aktów poświadczenia dziedziczenia, stanowiących 

podstawę wypłaty środków pieniężnych z depozytu po zmarłym mieszkańcu, z uwagi 

na to, iż przedmioty te wchodzą do masy spadku i stosuje się do nich regulację 

cywilistyczną. W związku z powyższym, nie jest możliwe przyjęcie upoważnienia  z 

art. 268a i art. 76a k.p.a. do samodzielnego poświadczenia tych dokumentów. 

- nanoszenia  pieczęci wpływu (zgodnie z § 36 Rozdz. VII Instrukcji Kancelaryjnej Domu 

Pomocy Społecznej w Radomsku stanowiącej załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora 

Domu Pomocy Społecznej w Radomsku z dnia 28.12.2012r.), na dokumentach 

wpływających z zewnątrz i stosowanie się do zapisów  § 37 Rozdz. VII ww. Instrukcji 

oraz nanoszenia pieczęci wysłania zgodnie z § 53.1 Rozdz. XII ww. Instrukcji. 

 

• DOM POMOCY SPOŁECZNEJ dla mężczyzn przewlekle psychicznie chorych z/s 

Radziechowice Pierwsze Nr 2, gm. Ładzice. 

 

 Dom funkcjonuje również w oparciu  o zezwolenie Wojewody Łódzkiego wydane na 

czas nieokreślony.  

  

Liczba miejsc w placówce - 136.  
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Na dzień 31.12.2018r. stan wynosił 136 osób i mieszkańcy na tzw. starych zasadach 

(współfinansowanie pobytu z dotacji z budżetu państwa) stanowili 51,47% ogółu 

mieszkańców (70 osób). 

 

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca DPS w Radziechowicach w 2018r. 

stanowił kwotę 3.140,20 zł.  

 

W 2018r. w DPS w Radziechowicach umieszczono 10 nowych mieszkańców. 

Planową kontrolę DPS w Radziechowicach przeprowadzono w dniach 05 – 06 listopada 

2018r. 

Zakresem kontroli objęto sprawdzenie: 

− zapewnienia potrzeb bytowych, opiekuńczych, wspomagających (stan wyposażenia 

pokoi mieszkalnych, zapewnienia posiłków, stanu odzieży, obuwia, utrzymania 

czystości, pomoc w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji, niezbędnej 

pomocy w załatwianiu spraw osobistych); 

− realizacji indywidualnych planów wsparcia mieszkańców, umożliwienia udziału  

w terapii zajęciowej, podnoszenia sprawności i aktywizowaniu mieszkańców, 

stymulowaniu nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i 

społecznością lokalną; 

− przechowywania środków pieniężnych mieszkańców i przedmiotów wartościowych; 

− zatrudnienia i kwalifikacji kadry zespołu terapeutyczno-opiekuńczego; 

− szkolenia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego oraz kierunków 

prowadzonej terapii i metod pracy z mieszkańcami; 

− prowadzenia dokumentacji mieszkańców w zakresie pracy socjalnej. 

 

Zalecenia pokontrolne dotyczyły: 

- zatrudnienia instruktora ds. kulturalno-oświatowych – niezwłocznie. 

- wprowadzenia Instrukcji Kancelaryjnej oraz poprawne stosowanie powyższej  

w Jednostce, tj. m.in. nanoszenie pieczęci wpływu na dokumentach wpływających  

do Domu z zewnątrz wraz z nadaniem numeru dziennika.  

- zweryfikowania kwoty odpisania należności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w 

Radziechowicach w związku z nieobecnością mieszkańca pod względem rachunkowym. 

- stosowania aktualnych podstaw prawnych w dokumentach będących w obiegu Domu 

Pomocy Społecznej w Radziechowicach. 

- stosowania § 6 pkt 8c Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 

sierpnia 2012r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. z 2018r., poz. 734 z późn. 

zm.) dot. zmieniania pościeli w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. 
 

IX. PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE I INTERWENCJA KRYZYSOWA  

 

 PCPR w Radomsku udzielało wsparcia mieszkańcom powiatu poprzez porady prawne, 

psychologiczne,  pedagogiczne i socjalne. Współpracowano z różnymi podmiotami statutowo 

działającymi w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zapobiegania 

szkodliwym patologiom, w szczególności z Ośrodkami Pomocy Społecznej na terenie powiatu, 

Komendą Powiatową Policji w Radomsku, Sądem Rejonowym w Radomsku, Prokuraturą 

Rejonową w Radomsku, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Radomsku, pedagogami 

szkolnymi, Zespołami Interdyscyplinarnymi, itp.  

Do głównych zadań w ramach interwencji kryzysowej należy udzielanie pomocy 

psychologicznej osobom i rodzinom znajdującym się w nagłym bądź przewlekłym kryzysie 
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psychicznym (np. żałoba po stracie bliskiej osoby, przemoc w rodzinie, konflikty rodzinne, 

małżeńskie, nieporadność życiowa, niewydolność wychowawcza, itp.), ale również, jeżeli 

sytuacja tego wymaga, pomocy prawnej i socjalnej. 

W 2018r. psycholog i pedagog w ramach ww. zadań udzielili 149 porad. Pomoc psychologiczna 

realizowana była w następujących obszarach:  

− poradnictwo i psychoedukacja udzielana ofiarom przemocy wewnątrzrodzinnej, 

− pomoc psychologiczna w problemach dorastającej młodzieży, 

− wsparcie psychologiczne dla osób niepełnosprawnych, 

− psychoedukacja w zakresie specyfiki i metod leczenia zaburzeń emocjonalnych                   

i chorób psychicznych, 

− interwencje w sytuacjach zagrożenia życia, 

− pomoc i wsparcie psychologiczne osób w żałobie. 

PCPR zapewnia również porady prawne dla mieszkańców powiatu. W 2018r. z tej pomocy 

skorzystały 44 osoby, którym udzielono 54 porady.  W szczególności zakres porad obejmował 

sprawy z zakresu prawa rodzinnego, prawa spadkowego, prawa podatkowego i opłat, prawa 

administracyjnego, prawa lokalowego. 

 

X. ZAJĘCIA PSYCHOEDUKACYJNE ORAZ GRUPY WSPARCIA  

 

1. W okresie sprawozdawczym w ramach realizacji ww. zadania został opracowany scenariusz 

zajęć psychoedukacyjnych dla młodzieży z zakresu psychoprofilaktyki uzależnień. Na 

postawie tego scenariusza przeprowadzono zajęcia psychoedukacyjne dla młodzieży,  

w formie czterodniowych spotkań warsztatowych (łącznie 16 godzin). Rekrutacje do udziału w 

szkoleniu przeprowadzono oparciu o współpracę z Ośrodkami Pomocy Społecznej z terenu 

powiatu radomszczańskiego. Do zajęć zgłoszonych zostało 10 osób. Ostatecznie ukończyło je 

7 osób. 

2. W okresie sprawozdawczym w ramach realizacji Programu zajęć psychoedukacyjnych dla 

rodziców dzieci zagrożonych problemem przemocy  w rodzinie PCPR starał się o uruchomienie 

warsztatów w tym zakresie., Na postawie tego programu zajęcia winny być realizowane w 

formie trzydniowych spotkań warsztatowych (łącznie 16 godzin). Rekrutacje do udziału w 

szkoleniu przeprowadzono oparciu o współpracę z Ośrodkami Pomocy Społecznej z terenu 

powiatu radomszczańskiego. Ostatecznie nie podjęto realizacji zajęć z uwagi na brak chętnych. 

3. Od dnia 10.06.2016r. rozpoczęła pracę grupa wsparcia dla osób z niepełnosprawnością.  

W 2018r. odbyło się 7 spotkań tej grupy, a uczestniczyło w nich od 13 do 17 osób. 

 

4. Od dnia 14.11.2018r. rozpoczęła pracę grupa wsparcia dla rodzin zastępczych. Rodziny 

zastępcze uczestniczyły dwukrotnie w spotkaniach grupy wsparcia. Tematyka spotkań 

dotyczyła bieżących spraw związanych z rodzicielstwem zastępczym.  
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XI. ODPŁATNOŚĆ RODZICÓW BIOLOGICZNYCH 

 

 Zgodnie z art. 193 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej rodzice 

ponoszą miesięczną opłatę za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w wysokości przyznanych 

świadczeń oraz dodatków lub średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie 

dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Za ponoszenie przedmiotowej opłaty rodzice 

odpowiadają solidarnie.  

Opłatę za pobyt dziecka w pieczy zastępczej ustala w drodze decyzji starosta właściwy ze 

względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w pieczy zastępczej.  

Zasady odpłatności za pobyt w pieczy zastępczej dzieci pochodzących z terenu powiatu 

radomszczańskiego określa Uchwała Nr XVIII/139/2012 Rady Powiatu 

Radomszczańskiego z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie 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.  

W 2018r. PCPR wydał w tej sprawie 352 decyzje administracyjne, tj.: 

− 278 decyzji dotyczących odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dzieci w rodzinach 

zastępczych w szczególności z powodu trudnej sytuacji materialnej, zdrowotnej, 

bezrobocie zobowiązanych, 

− 67 decyzji dotyczących odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dzieci w placówkach 

opiekuńczo-wychowawczych, 

− 0 decyzję w sprawie umorzenia opłaty ustalonej za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej. 

− 7 decyzji w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych lub 

placówkach opiekuńczo – wychowawczych. 

 

XII. POZWY DO SĄDU W SPRWACH ALIMENTACYJNYCH  

 

      Art. 38 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

nakłada na kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie powiatu obowiązanego do 

finansowania pobytu dziecka w pieczy zastępczej obowiązek dochodzenia świadczeń 

alimentacyjnych, w przypadku, gdy od umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej upłynął rok. 

W 2018r. sporządzono 18 pozwów w sprawach alimentacyjnych na rzecz 22 dzieci przeciwko 

18 pozwanym.  

 

XIII. ODPŁATNOŚĆ GMIN 

 

Zgodnie z art. 176 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej do zadań własnych gminy należy współfinansowanie pobytu dziecka w 

rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, 

regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym. 

W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka lub 

w placówce opiekuńczo-wychowawczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania 

dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki na opiekę 

i jego wychowanie w wysokości: 
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1) 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka/średnich miesięcznych wydatków  

w placówce - w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 

2) 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka/średnich miesięcznych wydatków  

w placówce - w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 

3) 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka/średnich miesięcznych wydatków  

w placówce - w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.  

 

Tabela Nr 10. Dochody uzyskane przez powiat w 2018r. z tytułu odpłatności gmin za dzieci 

umieszczone w rodzinach zastępczych  

 

Lp. 

 

 G  M  I  N A   

 

LICZBA DZIECI 

 

ODPŁATNOŚĆ 

( zł) 

1.  Miasto Radomsko 88 236 541,64zł 

2.  Dobryszyce 3 9 441,35zł 

3.  Radomsko 3 12 653,62zł 

4.  Gidle 7 25 967,89zł 

5.  Gomunice 6 9 525,91zł 

6.  Lgota Wielka 4 13 184,98zł 

7.  Ładzice 13 50 517,54zł 

8.  Kamieńsk 7 17 084,12zł 

9.  Przedbórz 7 29 418,94zł 

10.  Wielgomłyny 3 3 161,39zł 

11.  Żytno 5 24 839,08zł 

12.  Kodrąb 7 36824,78zł 

13.  Masłowice 13 24063,54zł 

14.  Kobiele Wielkie  4 5 826,98zł 

R a z e m: 170 499 051,76zł 

 

Tabela Nr 11. Dochody uzyskane przez powiat w 2018r. z tytułu wpłat gmin za dzieci umieszczone 

w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 

 

Lp. 

 

 G  M  I  N A   

 

LICZBA DZIECI 

 

ODPŁATNOŚĆ 

(zł) 

1.  Miasto Radomsko 28 528 086,92zł 

2.  Dobryszyce 4 32 026,42zł 

3.  Radomsko - 0,00zł 
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4.  Gidle 1 10 501,42zł 

5.  Gomunice - 0,00zł 

6.  Lgota Wielka - 0,00zł 

7.  Ładzice 2 41 254,60zł 

8.  Kamieńsk 1 15 335,59zł 

9.  Przedbórz - 0,00zł 

10.  Wielgomłyny - 0,00zł 

11.  Żytno - 0,00zł 

12.  Kodrąb 2 34 574,60zł 

13.  Masłowice 4 75 299,01zł 

14.  Kobiele Wielkie  - 0,00zł 

R a z e m: 42 737 078,56zł 

 

 

XIV. WYPOCZYNEK DZIECI  Z RODZIN ZASTĘPCZYCH 

 

Corocznie PCPR zapewnia wypoczynek dzieciom wychowującym się w rodzinach 

zastępczych na terenie powiatu radomszczańskiego w oparciu o skierowania pozyskane 

 z Łódzkiego Kuratorium Oświaty w Łodzi.  W 2018r. powiat otrzymał 69 skierowań na kolonie 

letnie w terminie 22.07.2018 r. – 04.08.2018 r. w miejscowości Zdynia Uście Gorlickie. Na 

kolonie pojechały dzieci z rodzin zastępczych oraz dzieci z rodzin ubogich, dysfunkcyjnych, 

niewydolnych wychowawczo skierowane przez Ośrodki Pomocy Społecznej z terenu powiatu. 

Ponadto troje dzieci wychowujących się w rodzinach zastępczych uczestniczyło w koloniach 

zorganizowanych przez ZHP w miejscowości Wilcz gm. Wolsztyn w terminie od 06.07.2018-

16.07.2018 r. 

XV. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2018r. 

 

Plan dochodów – 1 266 982 zł 

Wykonanie  ogółem  w kwocie – 1 375 631,30 zł  (108,58 %) przedstawia poniższa tabela.     

§ Wyszczególnienie Plan 2018 Wykonanie Wyk. % 

0870 Wpływy ze sprzedaży skł. maj. 0 0,00  

O920 Pozostałe odsetki 0 6 997,70  

0970 Wpływy z różnych dochodów 0 703,50  

85218 PCPR 0 7 701,20  

O690 Wpływy z różnych opłat  (karta parkingowa) 7 500 10 809,00 144,12 

O920 Pozostałe odsetki 0 3,10  

0950 Wpływy z kar i odszkodowań 58 57,90  

85321 
Powiatowe Zespoły Do Spraw Orzekania            

o Niepełnosprawności. 7 558 10 870,00  

0640  Wpływy- koszty egz., komor., upom. 0 0,00  
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O970 Wpływy z różnych dochodów  27 574 22 498,16 81,59 

85324 PFRON - Aktywny samorząd 27 574 22 498,16  

O927 Pozostałe odsetki -EFS 0 55,52  

85395 Pozostała działalność  0 55,52  

0640 Wpływy –koszty egz., komor., upom. 0 0,00  

0680  Wpływy od rodz. (wych) odpłatn. 11 859 1 876,26 15,82 

0900 Wpływy z odsetek od dotacji 0 0,75 0,00 

0920 Pozostałe odsetki 100 245,20 245,20 

0940 Wpływy – zwroty z lat ubiegłych 0 10 558,66  

O970 Wpływy z różnych dochodów 0 0,00  

2900 Wpływy z wpłat gmin na rzecz JST 522 892 584 645,42 111,81 

2910 Wpływy ze zwrotów dotacji 0 32,23 0,00 

85508 Rodziny zastępcze 534 851 597 358,52 111,69 

0640 Wpływy –koszty egz., komor., upom. 0 23,20  

O920 Pozostałe odsetki 0 71,86  

0940 Wpływy – zwroty z lat ubiegłych 0 2 632,92  

0970 Wpływy z różnych dochodów 0 0,00  

2900 Wpływy z wpłat gmin na rzecz JST 696 999 734 419,92 105,37 

85510 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 696 999 737 147,90 105,76 

Razem 1 266 982 1 375 631,30 108,58 

 

Największy udział w zrealizowanych dochodach miały wpływy z wpłat gmin za dzieci 

umieszczone w pieczy zastępczej.  

 
XVI. SZKOLENIA KADRY PCPR I OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ: 

 

     W 2018r. pracownicy PCPR skorzystali z szkoleń/ warsztatów o następującej tematyce: 

▪ szkolenie „Realizacja potrzeb psychicznych dziecka przebywającego w rodzinnej 

pieczy zastępczej”, 

▪ konferencja „Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w 2018r. z punktu widzenia 

kontroli RIO”, 

▪ szkolenie „Prawo pracy w 2018r. oraz ochrona danych w kadrach”, 

▪ szkolenie „Zasiłki w 2018r. warsztaty z przyznawania i wyliczania zasiłków”, 

▪ spotkanie regionalne „Bliżej funduszy europejskich”, 

▪ spotkanie Przewodniczących ZdsOoN, 

▪ wizyta studyjna w woj. warmińsko-mazurskim dla kadry zarządzającej jednostek 

pomocy społecznej, 

▪ szkolenie „Ochrona danych osobowych RODO w praktyce”, 

▪ szkolenie „Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby 

i macierzyństwa”, 

▪ szkolenie „Ochrona danych osobowych w świetle Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016r.”, 

▪ szkolenie teoretyczno-praktyczne dotyczące programów ARISCO (kadry i płace), 
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▪ IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Pedagogika w służbie instytucjonalnej 

profilaktyki zagrożeń i patologii społecznych oraz resocjalizacji”, 

▪ spotkanie informacyjne dotyczące konkursu „Wsparcia rodziny i systemu pieczy 

zastępczej oraz rozwoju usług placówek wsparcia dziennego oraz innych 

alternatywnych form opieki dla dzieci (powyżej 3 r.ż.) i młodzieży służących integracji 

społecznej oraz zapobieganiu patologiom”, 

▪ Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Bezpieczny Senior – zagrożenia i wyzwania dla 

profilaktyki”, 

▪ konferencja pt. „Zaburzenia psychiczne, jako kryzys i wyzwanie dla środowiska”, 

▪ X Wojewódzkie Obchody Dnia Rodziny, 

▪ szkolenie w ramach projektu pn. „System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków 

PFRON” z zakresu ,wdrożenia i obsługi systemu (SOW), 

▪ szkolenie dla doradców zawodowych ubiegających się o kontynuację uprawnień do 

orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, 

▪ szkolenie dla ZdsOoN o ochronie danych osobowych, 

▪ szkolenie dla pracowników socjalnych ubiegających się o kontynuację uprawnień do 

orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, 

▪ szkolenie dla pedagogów ubiegających się o kontynuację uprawnień do orzekania o 

niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, 

▪ robocza narada kierowników/ kierowników pcpr/mops/mopr z terenu woj. łódzkiego 

dot. realizacji zadań powiatu wynikających w ustawy o wpieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej na podstawie wyników przeprowadzonych kontroli, 

▪ szkolenie „Programy i zadania realizowane przez PFRON – aspekty praktyczne dla jst”, 

▪ XIII Ogólnopolskie Forum PCPR i MOPR pn. „Zawsze z rodziną”, 

▪ szkolenie z samoobrony, 

▪ konferencja „Rola nauczyciela w kształtowaniu rozwoju emocjonalno-społecznego 

ucznia, 

▪ profesjonalna obsługa klienta, 

▪ spotkanie dla przedstawicieli Powiatowych Społecznych Rad ds. Osób 

Niepełnosprawnych, Społecznej Rady Seniorów Województwa Łódzkiego pn. 

„Projektowanie uniwersalne kształtowanie przestrzeni publicznej i budynków dla osób 

z niepełnosprawnościami i starszych”, 

▪ konferencja regionalna w ramach jubileuszu 100-lecia polskiej polityki społecznej 

„Przeszłość-Teraźniejszość-Przyszłość”, 

▪ szkolenie „Interpretacja i rozumienie trudnych zachowań dzieci umieszczonych w 

pieczy zastępczej”, 

▪ szkolenie „Stres i trauma – konsekwencje dla rozwoju dziecka”, 

▪ szkolenie „Diagnoza i terapia dziecka z syndromem FASD”, 

▪ szkolenie „Przywiązanie i jego rola w kształtowaniu osobowości”, 

▪ szkolenie „Wychowanie w rodzinie zastępczej – trening umiejętności 

wychowawczych”, 

▪ spotkanie dot. „Kooperacji 3D – modelu wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia 

osób i rodzin”, 

▪ Wojewódzka Konferencja Naukowa pn. „Pomóżmy dziecku z FASD – zapalamy 

czerwoną lampkę”, 

▪ Konferencja „Niesamodzielność – szacowanie zjawiska i dostępność usług w woj. 

łódzkim”, 

▪ Konferencja szkoleniowa „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”, 

▪ Konferencja pn. „Od społeczeństwa ryzyka do społeczeństwa włączającego”, 

▪ Szkolenie „Zmiany w prawie pracy 2018/2019”, 
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▪ Szkolenie „Zakażenie HIV – aspekty medyczne i psychospołeczne. Jak chronić siebie i 

innych”, 

▪ szkolenie „Kodeks postępowania administracyjnego”, 

▪ warsztaty dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej  terenu woj. 

łódzkiego pn. „Ochrona danych osobowych – wdrożenie rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO), 

▪ spotkanie organizacyjne dla przewodniczących i sekretarzy PZdsOoN, 

▪ szkolenie dla nowo powołanych doradców zawodowych członków PZdsOoN, 

▪ szkolenie „Przemoc wobec osób starszych i niepełnosprawnych”, 

▪ szkolenie „Identyfikacja przemocy i wykorzystania seksualnego dziecka”, 

▪ szkolenie dla pracowników operacyjnych instytucji pomocy społecznej i innych polityk 

sektorowych „Współpraca interdyscyplinarna na rzecz rozwiązywania problemów 

społecznych” w ramach „Kooperacji 3D – modelu wielosektorowej współpracy na 

rzecz wsparcia osób i rodzin”. 

 

 

XVII. WYKAZ POTRZEB W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ I PIECZY 

ZASTĘPCZEJ NA ROK 2019 

Biorąc pod uwagę zadania statutowe Centrum oraz zadania powiatu wynikające w 

szczególności z ustaw wymienionych na początku niniejszego sprawozdania, a z drugiej strony 

infrastrukturę powiatowej pomocy społecznej, zasoby kadrowe i możliwości organizacyjne, 

wykaz potrzeb przedstawia się następująco: 

1. Konieczność uruchomienia Centrum Interwencji Kryzysowej, które realizowałoby 

zadania Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy Domowej 

i Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży, tj. zapewniałoby pomoc i 

wsparcie specjalistyczne osobom dotkniętym przemocą w rodzinie. Realizacja tego zadania 

wymaga stworzenia odpowiedniej bazy lokalowej i zatrudnienia specjalistów (psycholog, 

terapeuta, prawnik, pracownik socjalny). 

2. Konieczność uruchomienia całodobowej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej. 

3. Dalszy rozwój sieci rodzinnych form opieki nad dzieckiem osieroconym naturalnie lub 

społecznie na terenie powiatu radomszczańskiego poprzez tworzenie zawodowych                     

i niezawodowych rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka.  

 

 

 


