UZASADNIENIE

Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku art.112, ust. 12 (Dz.U. z 2004r. Nr
64, poz. 593 z późniejszymi zmianami)

nakłada na kierownika Powiatowego Centrum

Pomocy Społecznej obowiązek przedkładania Radzie Powiatu corocznego sprawozdania z
działalności jednostki, w związku z czym zasadne jest podjęcie przedmiotowej uchwały.

Uchwała nr XXXII/196/2009
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 24.03.2009r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie za 2008 rok

Na podstawie art. 112 ust. 12 Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej
(Dz. U. Nr 64, poz. 593), Rada Powiatu Sztumskiego uchwala co następuje:

§1
Przyjmuje się sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w
Sztumie, stanowiące załącznik 1 do niniejszej uchwały.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXII/196/2009
sesji Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia24 marca 2009r..

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCY RODZINIE W SZTUMIE ZA ROK 2008
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie działa jako jednostka organizacyjna
Powiatu Sztumskiego od 1 stycznia 2002r. Zostało powołane Uchwałą Nr 1/2/2002 z dnia
2 stycznia 2002r. podjętą przez Osobę Pełniącą Funkcję Organów Publicznych Działającą
za Radę Powiatu.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie działa w oparciu o ustawę o samorządzie
powiatowym z dnia 5 czerwca 1998r. oraz ustawę o pomocy społecznej z dnia 12 marca
2004r., a także w oparciu o ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997r.

Centrum wykonuje zadania określone ustawami dla tej jednostki:
1. zadania własne powiatu z zakresu pomocy społecznej ( zadania z zakresu
administracji rządowej), z wyjątkiem zadań realizowanych przez inne uprawnione
podmioty na podstawie zawartych z nimi przez organy powiatu umów lub
porozumień.
2. zadania z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem zadań
realizowanych przez inne jednostki organizacyjne oraz inne uprawnione podmioty na
podstawie zawartych przez powiat umów lub porozumień.

Do podstawowych zadań PCPR należy:
1. Z zakresu pomocy społecznej realizowanej przez powiat:
-

udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach,

-

prowadzenie specjalistycznego poradnictwa,

-

organizowanie opieki w rodzinach zastępczych, udzielanie pomocy pieniężnej na
częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci,

-

zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym
opieki rodziców,

-

prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej,
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-

pomoc w integracji ze środowiskiem osób opuszczający niektóre rodzaje placówek
opiekuńczo- wychowawczych, zakładów dla nieletnich i rodzin zastępczych,

-

podejmowanie innych działań i interwencji wynikających z rozeznanych potrzeb,

-

realizowanie innych zadań przewidzianych w ustawach.

2. Z zakresu pomocy społecznej – zadań administracji rządowej wykonywanych przez
powiat na podstawie obowiązujących ustaw;
-

pomoc uchodźcom w zakresie indywidualnego programu integracji,

-

organizowanie i zapewnienie funkcjonowania powiatowych ośrodków wsparcia dla
osób z zaburzeniami psychicznymi.

3. Zadania na rzecz osób niepełnosprawnych:
-

współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób
niepełnosprawnych;

-

finansowanie kosztów tworzenia i działalności warsztatów terapii zajęciowej;

-

kontrola organizatorów turnusów rehabilitacyjnych oraz ośrodków wpisanych do
rejestrów;

-

rozpatrywanie wniosków i kwalifikacji uczestników turnusów rehabilitacyjnych;

-

dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych;

-

dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne
i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym;

-

dofinansowanie

likwidacji

barier

architektonicznych

w

komunikowaniu

się

i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.

4. Zadania na rzecz osób niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej realizuje
Powiatowy Urząd Pracy w Dzierzgoniu.

REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ
1. Rodziny zastępcze

Zgodnie z obowiązującymi przepisami rodziny zastępcze dzielą się na:
1) spokrewnione z dzieckiem,
2) niespokrewnione z dzieckiem,
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3) zawodowe niespokrewnione z dzieckiem:
a) wielodzietne,
b) specjalistyczne,
c) o charakterze pogotowia rodzinnego.

W 2008 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie w ramach zadania
polegającego na tworzeniu i funkcjonowaniu opieki zastępczej nad dziećmi na terenie
powiatu opieką obejmowało104 rodziny zastępcze, w tym :
•

69 rodzin zastępczych spokrewnionych,

•

29 rodzin zastępczych niespokrewnionych,

•

2 zawodowe niespokrewnione z dzieckiem wielodzietne rodziny zastępcze,

•

2 zawodowe niespokrewnione z dzieckiem specjalistyczne rodziny zastępcze,

•

2 zawodowe niespokrewnione z dzieckiem rodziny zastępcze o charakterze pogotowia
rodzinnego.

W w/w rodzinach zastępczych umieszczonych było łącznie 201 , w tym:
•

w rodzinach spokrewnionych - 91,

•

w rodzinach niespokrewnionych - 75,

•

w rodzinach zawodowych wielodzietnych - 10,

•

w rodzinach zawodowych specjalistycznych - 8,

•

w rodzinach zawodowych o charakterze pogotowia rodzinnego - 17.

W 2008 roku 19 dzieci opuściło rodziny zastępcze, w tym:
•

7 dzieci powróciło do rodziców naturalnych,

•

2 dzieci zostało umieszczonych w innych rodzinach zastępczych,

•

4 zostało umieszczonych w rodzinach adopcyjnych,

•

1 dziecko zostało umieszczone w domu pomocy społecznej,

•

5 dzieci ukończyło 18 rok życia ( 3 pozostaje w rodzinie nadal, 2 opuściło rodzinę
zastępczą).
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Stan rodzin zastępczych na przestrzeni lat 2002-2008 (w ciągu
roku)
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie sprawując nadzór nad pełnieniem
funkcji rodziny zastępczej w 2008 roku zainicjowało rozwiązanie 3 rodzin zastępczych
( 2 spokrewnionych i 1 niespokrewnionej), przyczynami było niewywiązywanie się
z obowiązków, brak przesłanek do dalszej potrzeby funkcjonowania rodziny zastępczej.

Ilość dzieci w rodzinach zastępczych na przestrzeni lat 20022008 (w ciągu roku)
120
100
80
Ilość dzieci

60
40
20
0
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Lata

rodziny spokrewnione

rodziny niespokrewnione

rodziny zawodowe

pogotowia rodzinne

Rodzinie zastępczej udziela się pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów
utrzymania każdego umieszczonego dziecka w wysokości:
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1) 40% kwoty 1.647 zł tj. 658,80 zł
2) 60% kwoty 1.647 zł tj. 988,20 zł, w przypadku dzieci w wieku do 7 lat oraz od 7
lat do 18 lat otrzymujących zasiłek pielęgnacyjny,
3) 80% kwoty 1.647 zł tj. 1.317,60 zł, w przypadku dzieci do 7 lat otrzymujących
zasiłek pielęgnacyjny oraz w przypadku dzieci od 7 lat do 18 lat umieszczonych
w rodzinie zastępczej na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.

Dla rodzin zastępczych niespokrewnionych z dzieckiem wypłaca się dodatkowo 10%
kwoty 1.647 zł tj. 164,70 zł z tytułu sprawowania osobistej opieki i wychowania.

Na pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych wydatkowano:
•

na pomoc miesięczną - 1 610 812zł,

•

na jednorazową pomoc pieniężną na pokrycie wydatków związanych z potrzebami
przyjmowanego do rodziny dziecka - 18 039zł,

•

na jednorazową pomoc losową - 3 294zł

•

na prowadzenie pogotowia rodzinnego i rodzin zawodowych - 173 562zł, w tym:
-

wynagrodzenie 149 114zł,

-

składki emerytalno - rentowe i Fundusz Pracy 24 448zł.

Na terenie naszego powiatu przebywają w rodzinach zastępczych i placówce
opiekuńczo-wychowawczej dzieci z innych powiatów. Odpłatność z tego tytułu wyniosła
419 293,45zł. Za dzieci z terenu powiatu sztumskiego przebywające w rodzinach zastępczych
i placówkach na terenie innych powiatów, nasz powiat poniósł koszty utrzymania w
wysokości 205 248,54zł.

Ustawa o pomocy społecznej oraz rozporządzenie w sprawie rodzin zastępczych
nakłada konieczność organizowania grup wsparcia oraz szkoleń dla rodzin zastępczych.
Ponadto przepisy obowiązujące w tej materii zobowiązują rodziny zastępcze i Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie do wzajemnej współpracy we wszystkich sprawach dotyczących
sprawowanej opieki nad dzieckiem, a także problemów tkwiących w samych rodzicach
zastępczych. Wielu rodzinom jest bardzo potrzebna pomoc i wsparcie pedagogiczno –
psychologiczne.
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Centrum

Pomocy

Rodzinie

we

współpracy

ze Stowarzyszeniem Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych „Pelikan” w Gdańsku zorganizowało
2 szkolenia, pierwszego tematem był „Zespół FAS” (Alkoholowy Zespół Płodowy). Podczas
szkolenia

omówiono

przede

wszystkim

szkody

zdrowotne,

trudności

edukacyjne

i wychowawcze u dzieci matek pijących alkohol w ciąży oraz jak należy wspierać dziecko
z FAS. W spotkaniu brały udział nie tylko rodziny zastępcze, ale również pedagodzy ze szkół
i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz kuratorzy sądowi. Natomiast drugie szkolenie
obejmowało rodziny zastępcze spokrewnione. Celem szkolenia było pogłębienie wiedzy
o różnych potrzebach dzieci znajdujących się w opiece, o sposobach zaspokojenia tych
potrzeb, o poczuciu własnej wartości oraz dyscyplinie.
W 2008 roku odbyło się również szkolenie dla rodzin zastępczych objętych grupami
wsparcia w ramach programu „Jak dobrze być razem” nt. „Wypalenie zawodowe” przyczyny,
skutki i przeciwdziałanie. Szkolenie zostało sfinansowane przez Fundację Ernest & Young
oraz PCPR w Sztumie a poprowadzone przez psychologów. Celem szkolenia było nabycie
wiedzy o przyczynach, objawach i skutkach wypalenia zawodowego, rozpoznanie własnych
symptomów wypalenia zawodowego, zapoznanie się ze sposobami radzenia sobie
w sytuacjach trudnych emocjonalnie.
Ponadto odbyły się dwa spotkania integracyjne z rodzinami zastępczymi z terenu
powiatu sztumskiego, 31 maja z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, w którym
uczestniczyło blisko 200 osób, dzieci brały udział w konkursach z nagrodami i zabawach.
Piknik jesienny zorganizowano 3 października, na którym rodziny miały okazję spotkać się,
wymienić doświadczeniami oraz mile spędzić czas, dzieci i dorośli mogli korzystać z bryczek
konnych oraz ciepłego poczęstunku.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Sztumie wspólnie z Kuratorami Sądu
Rejonowego w Kwidzynie, Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sztumie
oraz Stowarzyszeniem Pomocy Rodzinie „Promyk” z Kwidzyna brało udział w XV Festynie
Świątecznym dla około 150 małoletnich podopiecznym, który odbył się w Sali „Kwadro”.
Dzieci zostały obdarowane słodyczami oraz drobnymi upominkami.

W roku 2008 prowadzono ciągłą pracę socjalną z rodzinami zastępczymi i ich
wychowankami. Udzielano porad osobom borykającym się z problemami rodzinnymi,
prawnymi i społecznymi. PCPR prowadzi stałą współpracę z ośrodkami pomocy społecznej.
Prowadzimy stałą współpracę z Sądem Rejonowym w Kwidzynie oraz z jednostkami Policji
i szkołami z terenu powiatu.
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Nasza jednostka prowadzi rejestr rodzin gotowych do pełnienia funkcji rodzin zastępczych.
W tej chwili szkolą się 2 rodziny z terenu powiatu sztumskiego w Ośrodku AdopcyjnoOpiekuńczym w Kwidzynie.

2. Usamodzielnianie pełnoletnich osób opuszczających rodziny zastępcze i placówki
opiekuńczo - wychowawcze

Po uzyskaniu pełnoletności osoby opuszczające rodziny zastępcze, placówki
opiekuńczo - wychowawcze, domy pomocy społecznej dla

dzieci i młodzieży

niepełnosprawnej intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz
schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
i młodzieżowe ośrodki wychowawcze, zostają objęte pomocą mającą na celu ich życiowe
usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem. Pomoc ta jest realizowana poprzez pracę
socjalną, pomoc pieniężną i rzeczową oraz pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków
mieszkaniowych i w znalezieniu zatrudnienia.
W roku 2008 zasady udzielania tej pomocy regulowało Rozporządzenie Ministra
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 października 2007 roku zmieniające rozporządzenie
w

sprawie

udzielania

pomocy

na

usamodzielnienie,

kontynuowanie

nauki

oraz

zagospodarowanie (Dz. U. Nr 208 poz. 1507).
Osoby, o których mowa wyżej zostały objęte pomocą mającą na celu ich życiowe
usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem. Pracownik socjalny Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Sztumie wspólnie z wychowankami i ich opiekunami opracowywał
indywidualne programy usamodzielnienia. Program usamodzielniania określa sposób i formy:
•

współdziałania i wspierania osoby usamodzielnianej w kontaktach z rodziną
i środowiskiem,

•

uzyskania

wykształcenia

zgodnego

z

możliwościami

i

aspiracjami

osoby

usamodzielnianej,
•

uzyskania kwalifikacji zawodowych,

•

pomocy w uzyskaniu uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego,

•

podjęcia zatrudnienia,
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•

pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych,

•

pomocy w uzyskaniu przysługujących świadczeń.

Pomoc pieniężna i rzeczowa w ramach usamodzielnienia uzależniona jest od
indywidualnej sytuacji usamodzielnianego wychowanka i była przyznawana przez Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie w formie:
1. pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki w

wysokości 30% kwoty 1.647 zł,

tj. 494,10 zł miesięcznie do czasu zakończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia
25 roku życia;
2. jednorazowego, świadczenia pieniężnego na usamodzielnienie w wysokości od 100% do
400% kwoty 1.647 zł. Wysokość

procentowa pomocy była uzależniona od rodzaju

placówki oraz czasu pobytu w tej placówce;
3. jednorazowej pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej w wysokości do 300%
kwoty 1.647 zł.
W roku 2008 pomoc na kontynuowanie nauki wypłacono łącznie 33 osobom, w tym
z rodzin zastępczych 24, z placówek opiekuńczo – wychowawczych typu socjalizacyjnego
9 wychowankom. Udzielono pomocy pieniężnej na usamodzielnienie 10 wychowankom
z rodzin zastępczych oraz 6 z Domu Dziecka, głównie była to pomoc w formie rzeczowej,
lokaty bankowej i finansowej. Zagospodarowanie w formie rzeczowej otrzymało 11 osób z
rodzin i 4 z placówki.

Wypłacone świadczenia z tytułu usamodzielnienia wychowanków rodzin zastępczych
i placówek opiekuńczo – wychowawczych w roku 2008
Formy pomocy
Lp. Wyszczególnienie

Na
Na
Na
usamodzielnienie kontynuowanie zagospodarowanie
nauki
w formie rzeczowej

Razem

1 Rodziny zastępcze
2 Domy Dziecka

42 818
34 586

145 809
33 774

30 799
6 963

219 426
75 323

Razem :

77 404

179 583

37 762

294 749
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3. Dom Dziecka w Dzierzgoniu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie w roku 2008 zajmowało się
umieszczaniem dzieci i nadzorem merytorycznym nad Domem Dziecka „Młodych Orląt”
w Dzierzgoniu.
Dom Dziecka w Dzierzgoniu jest całodobową placówką opiekuńczo-wychowawczą
typu socjalizacyjnego. W strukturze organizacyjnej tworzy następujące formy opieki:
•

opiekę całkowitą dla wychowanków, którzy z różnych przyczyn nie mogą pozostać
pod opieką rodziny,

•

grupę usamodzielnienia dla wychowanków w wieku 15-19 lat,

•

ośrodek wsparcia dziecka i rodziny.
Limit miejsc w Domu Dziecka wynosi 40. W 2008 roku umieszczono w placówce

1 dziecko w wieku 17 lat.
Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka przebywającego w placówce na rok 2008
wynosił 2 285,88zł.

4. Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej dla potrzeb mieszkańców powiatu
sztumskiego zostało zlecone Stowarzyszeniu na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy
„AGAPE” z/s w Borowym Młynie. Pomocą objętych zostało 5 osób z naszego powiatu,
łączna kwota udzielonej dotacji wyniosła 10 500zł. Realizacja zadania polegała na objęciu
pomocą instytucjonalną i emocjonalną osób znajdujących się w sytuacjach kryzysowych
poprzez zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i pomoc w podnoszeniu poczucia własnej
wartości oraz zwiększenie odporności na stres i nabycie umiejętności radzenia sobie
w trudnych sytuacjach życiowych. Każda osoba będąca klientem Ośrodka miała dostęp do
psychologa oraz pracownika socjalnego, którzy służyli fachową pomocą.
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REALIZACJA ZADAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW
PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI I
ZATRUDNIANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Wysokość środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
przypadających według algorytmu w 2008 roku na realizację określonych zadań:

1. Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej

62 770zł

2. Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej

985 714zł

L.p.
1.

1.
2.

3.

4.

1.
2.
3.

Wyszczególnienie
Liczba
Kwota w pełnych
według planu
złotych
2
3
4
I. Zwrot kosztów: przystosowania stanowisk pracy, adaptacji pomieszczeń
zakładu pracy, adaptacji lub nabycia urządzeń dla osób niepełnosprawnych,
rozpoznanie przez służby medycyny pracy
Złożone wnioski
x
x
Zawarte umowy
x
x
-w tym: stanowiska pracy do
x
x
przystosowania
Zwrot kosztów
x
x
-z tego na przystosowanie stanowisk
x
x
pracy
- koszty rozpoznania przez służby
x
x
medycyny pracy
- adaptację pomieszczeń zakładu pracy
x
x
- adaptację lub nabycie urządzeń dla
x
x
osób niepełnosprawnych
- w tym w zakładach pracy chronionej
x
x
Osoby zatrudnione w związku ze
x
x
zwrotem kosztów
- w tym w zakładach pracy chronionej
x
x
II. Zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy
Złożone wnioski
2
380 000,Zawarte umowy
x
x
Zwrot kosztów wyposażenia stanowisk
x
x
pracy
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III. Zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób
1.

2.

1.
2.
3.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.

1.
2.

1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
1.
2.

niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu
22 738,Liczba osób ubiegających się o
10
x
skorzystanie z instrumentów oraz usług
rynku pracy
Zwrot wydatków
13
22 738
IV. Zwrot kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi
niepełnosprawnemu w pracy
Złożone wnioski
x
x
Zawarte umowy
x
x
Zwrot kosztów zatrudnienia
x
x
V. Jednorazowe dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej, rolnej lub
wniesienia wkładu do spółdzielni socjalnej
40 000,Złożone wnioski
1
40 000,Zawarte umowy
1
40 000,Wypłacone dofinansowanie
1
40 000,z tego na rozpoczęcie działalności
1
40 000,gospodarczej
VI. Zwrot kosztów szkoleń organizowanych przez pracodawcę
Złożone wnioski
x
x
Zawarte umowy
x
x
Liczba osób do szkolenia
x
x
VII. Finansowanie szkoleń organizowanych przez kierownika powiatowego
urzędu pracy
Liczba osób ubiegających o szkolenie
x
x
według złożonych wniosków
Liczba osób skierowanych na szkolenie
x
x
oraz kwota z zawartych umów
VIII. Dofinansowanie do oprocentowania kredytu bankowego
Złożone wnioski
x
x
Zawarte umowy
x
x
Wypłacone dofinansowania
x
x
IX. Pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej
Złożone wnioski
x
x
Zawarte umowy
x
x
Wypłacone pożyczki
x
x
Umorzone pożyczki ( w tym dla kobiet)
x
x
X. Dofinansowanie kosztów tworzenia warsztatów terapii zajęciowej
Złożone wnioski ogółem
x
x
Zawarte umowy
x
x
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1.

1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

XI. Dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej (powstałych
w latach poprzednich)
293 555,Dofinansowanie kosztów działania
22
293 555,warsztatów terapii zajęciowej
(podać liczbę uczestników)
XII. Dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych
135 148,Liczba osób ubiegających się
241
x
o dofinansowanie wraz z opiekunami
-w tym liczba opiekunów
64
x
Ogółem wypłacone dofinansowanie
195
135 148,(podać liczbę osób i kwotę)
z tego:
0
0
dorośli niepełnosprawni z zakładów
pracy chronionej
Pozostali dorośli niepełnosprawni
104
78 223,dzieci i młodzież niepełnosprawna
39
29 792,opiekunowie dorosłych osób
26
13 617,niepełnosprawnych
opiekunowie dzieci i młodzieży
26
13 516,niepełnosprawnej
XIII. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się
i technicznych na wnioski indywidualnych osób niepełnosprawnych
398 330,Złożone wnioski
73
474 274,Zawarte umowy ogółem
133
398 330,Wypłacone ogółem dofinansowania
133
398 330,-w tym dla dzieci i młodzieży
53
77 970,niepełnosprawnej
-z tego na bariery architektoniczne
73
312 498,-z tego na bariery w komunikowaniu
51
68 432,się
-z tego na bariery techniczne
9
17 400,XIV. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty
ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym
136 438,Złożone wnioski
303
136 438,Zawarte umowy ogółem
303
136 438,Wypłacone dofinansowania ogółem
303
136 438,w tym: dla dzieci i młodzieży
64
22 892,niepełnosprawnej
6
15 324,XV. Dofinansowanie sportu, kultury,
rekreacji i turystyki osób
niepełnosprawnych
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Nastąpił zwrot niewydatkowanych środków na rachunek PFRON w kwocie 6 317,73zł.
obejmujący poniższe zestawienie:
1. Punkt IX ( z tytułu zwrotu kosztów dotyczących działania warsztatów terapii zajęciowej –
powstałych w latach poprzednich), zwrot w kwocie 20,75zł.
2. Punkt XI (z tytułu zwrotu kosztów dotyczących dofinansowania likwidacji barier
architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych na wnioski indywidualnych
osób niepełnosprawnych), zwrot w wysokości 357zł.
3. Punkt XII (dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty
ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym), zwrot
w wysokości 5 007,65zł, ze względu na mniejszą niż przewidywana liczbę złożonych
wniosków przez osoby niepełnosprawne na dane zadanie.
4. Punkt XV (zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób
niepełnosprawnych poszukujących pracy), zwrot w wysokości 32zł.
5. Koszty obsługi: 154zł
6. Odsetki od środków za IV kwartał: 746,33zł

PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY
REGIONAMI – OBSZAR „C”

„Program wyrównywania różnic między regionami” jest kontynuacją programu, który
został uruchomiony w 2003 roku. Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w każdym roku realizacji programu wskazuje obszary, które będą
realizowane w danym roku.
Uchwałą nr 681/2007 z dnia 6 grudnia 2007 roku Zarząd PFRON określił obszary
programu, które będą realizowane w 2008 roku przez jednostki samorządu terytorialnego.
Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych,
zamieszkujących regiony słabo rozwinięte gospodarczo i społecznie, w dostępie do
rehabilitacji zawodowej i społecznej.
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W dniu 26 lutego 2008 roku Uchwałą Nr XVIII/119/2008 Rada Powiatu Sztumskiego
uchwaliła, że powiat sztumski przystępuje do realizacji wyżej wymienionego programu
w obszarze B – likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej i placówkach edukacyjnych
w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania.

W roku 2008 Centrum pozyskało w ramach programu dofinansowanie w łącznej kwocie
82 095,30zł na likwidacje barier architektonicznych:
1. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Sztumie

„Droga bez barier”
koszt całkowity stanowisk wynosi

- 84 596,25zł

środki własne

- 29 608,69zł

środki PFRON

- 54 987,56zł

2. Publiczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Kubusia Puchatka

„Z myślą o dzieciach”
koszt całkowity stanowisk wynosi

- 41 704,21zł

środki własne

- 14 596,47zł.

środki PFRON

- 27 107,74zł

Powyższe projekty są w trakcie realizacji.

FUNKCJONOWANIE JEDNOSTKI

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie w roku 2008 na funkcjonowanie
otrzymało 239 000zł z czego wydatkowano 238 615zł. Zatrudniało 9 osób, w tym jedną na
pół etatu oraz jedną przebywającą na urlopie wychowawczym.
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Wykaz priorytetowych działań w zakresie pomocy społecznej na terenie
powiatu sztumskiego w 2009 roku

Jednym z ważniejszych priorytetów pomocy społecznej jest pomoc osobom i rodzinom,
które znalazły się w trudnej sytuacji oraz rodzinom dysfunkcyjnym. Pomoc ta musi pozwalać
na wyprowadzenie rodzin z trudnej sytuacji życiowej i zapobiegać ich marginalizacji.
Wymaga to od systemu pomocy społecznej ciągłego diagnozowania problemów i zagrożeń
społecznych, ich skali, dynamiki oraz szukania programów i partnerów do ich rozwiązywania.
W związku z powyższym w 2009 roku do najważniejszych działań w zakresie pomocy
społecznej należy:
1. Kontynuowanie

działań

związanych

z

pozyskiwaniem

i

szkoleniem

kandydatów na rodziców zastępczych, w tym zawodowych i specjalistycznych,
które będą stanowić alternatywę dla instytucjonalnych form opieki.
2. Zwiększenie działań pomocowych ukierunkowanych na rodziny biologiczne
w celu powrotu dzieci do domu
3. Osiągnięcie wymaganych ustawowo standardów Domu Dziecka „Młodych
Orląt” w Dzierzgoniu zgodnie z programem naprawczym.
4. Opracowanie

oraz

realizacja

programu

przeciwdziałania

przemocy

w rodzinie.

Ponadto należy podejmować inne działania wynikające z rozeznanych potrzeb,
a środki finansowe na realizację nowatorskich projektów pozyskiwać z Europejskiego
Funduszu Społecznego lub innych programów.
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