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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach jest jednostką organizacyjną Powiatu 
Słubickiego wykonującą zadania Powiatu z zakresu:
- wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednoiity- Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.));

- pomocy społecznej (ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity - Dz. U. 
z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.));
- przeciwdziałania przemocy w rodzinie (ustawa z dnia 29 iipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy 
w rodzinie (Dz. U. z 2005r. Nr 180 poz. 1493 z późn. zm))\

- rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych (ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity
-  Dz. U. z 201 Ir. Nr 127 poz. 721 z późn. zm.)).

I. WSPIERANIE RODZINY I SYSTEM PIECZY ZASTĘPCZEJ
Do zadań powiatu należy m. in. zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych, 

rodzinnych domach dziecka oraz placówkach opiekuńczo -  wychowawczych, tworzenie warunków 
do powstawania różnych form pieczy zastępczej.
1) opracowanie i realizacja 3-letnich powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy 

zastępczej:
Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na fata 2012 -  2014 został przyjęty przez Radę 

Powiatu Słubickiego uchwałą Nr XIX/115/12 z dnia 27 marca 2012r. W Programie wskazano 
na konieczność podjęcia działań rozwijających i wspierających rodzinną pieczę zastępczą 
oraz usamodzielniających się wychowanków.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach podejmowało w 2015 roku zadania 
wyznaczone do realizacji w ww. Programie, dążąc do spełnienia celu głównego oraz celów 
szczegółowych m.in. dokonano ocen wszystkich rodzin zastępczych, zorganizowano szereg szkoleń 
dla rodzin zastępczych, na bieżąco zapewniana jest pomoc i wsparcie dla rodzin zastępczych 
oraz usamodzielniającym się wychowankom rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej.
2) zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych:

W 2015 roku pod opieką Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach znajdowało się 
łącznie 105 rodzin zastępczych, w których przebywało 153 dzieci.
W ubiegłym roku powstało 8 nowych rodzin zastępczych, w tym:
- 4 rodzin zastępczych spokrewnionych,
- 3 rodzina zastępcza niezawodowa 
-1 rodzina zastępcza zawodowa.
W 2015 roku umieszczono łącznie 17 dzieci pochodzących z powiatu słubickiego w rodzinach 
zastępczych na terenie naszego powiatu:
- 6 dzieci w 4 spokrewnionych rodzinach zastępczych,
- 6 dzieci w 5 niezawodowych rodzinach zastępczych,
- 5 dzieci w 3 zawodowych rodzinach zastępczych.
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Tabela 1. Liczba rodzin zastępczych funkcjonujących w powiecie słubickim w 2015 roku 
z podziałem na rodzaj rodziny zastępczej oraz liczba dzieci w nich umieszczonych.

Lp. Rodzaj rodziny zastępczej Liczba rodzin Liczba dzieci umieszczonych 
w rodzinach zastępczych

1. spokrewnione 61 79
2. niezawodowe 38 53
3. zawodowe 6 21

Razem 105 V. 153-; ■

Tabela 2. Liczba rodzin zastępczych funkcjonujących w 2015 roku w poszczególnych gminach 
powiatu słubickiego z podziałem na rodzaj rodziny zastępczej.

LP- Gmina

Liczba rodzin zastępczych Ogółem
liczba
rodzinspokrewnionych niezawodowych zawodowych

1. Słubice 34 18 0 52
2. Cybinka 3 7 4 14
3. Rzepin 14 7 1 22
4. Ośno Lubuskie 6 3 0 9
5. Górzyca 4 3 1 8

Razem ■i■■■/■■ . f ’ 6 ■ 105

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku w Powiecie Słubickim funkcjonowały 94 rodziny 
zastępcze, w których umieszczonych było 127 dzieci.
Informacja o liczbie dzieci, które w 2015 roku wróciły do rodziców biologicznych oraz poszły do adopcji:

- liczba dzieci, które wróciły do rodziców biologicznych -  4 dzieci,
- liczba dzieci, które poszły do adopcji -  5 dzieci.
Tabela 3. Powody umieszczania dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu 
słubickiego w 2015 roku.

Lp. Powody umieszczania 
dzieci w rodzinnej

Liczba dzieci umieszczonych w rodził 
zastępczych na terenie powiatu słubic

lach
kiego

Ogółem

pieczy zastępczej Słubice : Cybinka Rzepin Ośno Lub. Górzyca
1. Sieroctwo 0 4 0 1 0 5
2. Półsieroctwo 7 0 1 2 1 11
3. Przemoc 1 3 0 0 0 4
4. Bezradność

w sprawach opiekuńczo 
-  wychowawczych

7 2 5 2 1 17

5. Uzależnienia 32 12 18 5 4 71
6. Niepełnosprawność

rodzica
4 4 1 0 1 10

7. Długotrwała lub ciężka 
choroba rodzica

2 0 0 0 0 2

8. Pobyt za granicą 4 0 0 0 0 4
9. Inne 10 7 8 2 2 29

Razem 67 32 33 12 9 153
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Porozumienia w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków ieao pobytu i  wysokości wydatków na ieao 
opiekę i wychowanie w rodzinnej pieczy zastępczej.

Zgodnie z art. 191 ust. 1 powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka 
przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki na opiekę i wychowanie 
dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej albo rodzinnym domu dziecka. Powiat, w którym 
zostało umieszczone dziecko zawiera porozumienie.

W 2015 rpku w rodzinach zastępczych na terenie powiatu słubickiego przebywało łącznie
8 dzieci, które przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej zamieszkiwały w innych powiatach. Powiaty, 
z których pochodzą dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu, poniosły 
wydatki na ich utrzymanie, na podstawie zawartych porozumień na łączną kwotę -  67.800,00 zł.
Tabela 4. Liczba dzieci pochodzących z innego powiatu umieszczonych na terenie powiatu słubickiego

----- . .......
Nazwa powiatu, 

z którego pochodzą dzieci
Liczba dzieci pochodzących z innego powiatu 
umieszczonych na terenie naszego powiatu

Kwota 
(w zł)

Miasto Częstochowa 2 20.000,00
Gorzowski 3 25.200,00
Miasto Szczecin 1 12.000,00
Międzyrzecki 1 6.600,00
Sulęciński 1 4.000.00
OGÓŁEM 8 67.800,00

W rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów przebywało w 2015 roku ogółem 
20 dzieci pochodzących z terenu powiatu słubickiego. Powiaty właściwe ze względu na miejsce 
zamieszkania rodzin zastępczych zawarły ogółem 20 porozumień, w sprawie ponoszenia wydatków 
przez Powiat Słubicki. Koszt realizacji porozumień z dotacji celowej wyniósł -  229.612,00 zł.
Tabela 5. Liczba dzieci pochodzących z naszego powiatu umieszczonych na terenie innego powiatu

Nazwa powiatu, na terenie, 
którego umieszczono dziecko 

w rodzinie zastępczej

Liczba dzieci pochodzących z naszego 
powiatu umieszczonych na terenie innego 

powiatu

Kwota
(wzł)

Chojnicki 1 12 000,00
Myśliborski 2 13.026,00
Miasto Szczecin 2 8.258,00
Włocławski 1 9.500,00
Wągrowiecki 2 63.713,00
Gorzowski 2 18.167,00
Zielonogórski 4 32.715,00
Głogowski 1 12.000,00
Sulęciński 4 55.528,00
Gryficki 1 4.705,00
OGÓŁEM 20 229.612,00
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W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej, gmina właściwa ze względu 
na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi 
odpowiednio wydatki:

1) 10 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka -  w pierwszym roku pobytu dziecka,
2) 30 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka -  w drugim roku pobytu dziecka,
3) 50 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka -  w trzecim roku i następnych latach 

pobytu dziecka w pieczy zastępczej.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach sporządza noty księgowe dla gmin z terenu 

powiatu słubickiego i prowadzi rozliczenia w zakresie ponoszenia odpłatności za pobyt dziecka w pieczy 
zastępczej. Dochód Powiatu z poniesionych wydatków przez gminy w 2015 roku wyniósł 191.450,00 zł.
Tabela 6. Wysokość wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinnej 
pieczy zastępczej poszczególnych gmin w 2015 roku.

Lp, Gmina Liczba dzieci Kwota (w zł)
1. Słubice 25 70.758,00
2. Rzepin 11 32.987,00
3. Ośno Lubuskie 8 33.335,00
4. Cybinka 7 17.326,00
5. Górzyca 5 18.169,00
6. Gorzów Wlkp. 1 18.925,00

Razem 191.450,00

3) zapewnienie pieczy zastępczej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach zajmuje się umieszczaniem dzieci 

w placówkach opiekuńczo -  wychowawczych, w tym Placówce Opiekuńczo -  Wychowawczej „Nasza 
Chata” w Cybince.

W 2015 roku w PO-W „Nasza Chata” w Cybince zostało umieszczonych 10 dzieci 
(3 pochodzących z terenu powiatu słubickiego, 5 pochodzących z powiatu sulęcińskiego, 2 pochodzące 
z powiatu zielonogórskiego). Natomiast 4 dzieci zostało umieszczonych w instytucjonalnej pieczy 
zastępczej poza terenem naszego powiatu, z czego 2 dzieci zostało umieszczonych, ze względu 
na stan zdrowia w specjalistycznej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie.

W przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo -  wychowawczej, na terenie 
innego powiatu, powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed skierowaniem 
do placówki, ponosi wydatki na jego utrzymanie i zobowiązany jest przekazywać środki finansowe 
w oparciu o podpisane porozumienie.

Dyrektor tut. Centrum podpisał w ubiegłym roku 7 porozumienia w sprawie przyjęcia dziecka 
oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie w Placówce 
Opiekuńczo -  Wychowawczej „Nasza Chata” w Cybince z powiatami, z którego pochodziło dziecko 
na łączną kwotę 217.469,27 zł.

Ponadto, podpisane zostały 4 porozumienia w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego 
pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie z powiatami na terenie, których 
w placówkach opiekuńczo -  wychowawczych zostały umieszczone dzieci pochodzące z naszego 
powiatu -  2 porozumienia na pobyt 2 dzieci w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej 
w Dębnie, 1 na pobyt dziecka w Domu Dziecka „Droga” w Wolsztynie oraz 1 na pobyt dziecka 
w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej we Włocławku. Łączna kwota wydatków przeznaczonych 
na pobyt dzieci www. placówkach wyniosła w 2015 roku 112.569,71 zł.
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W ciągu ostatniego roku w Placówce Opiekuńczo -  Wychowawczej „Nasza Chata” w Cybince 
przebywało w łącznie 36 wychowanków.
Tabela 7. Liczba dzieci przebywających w 2015 roku w Placówce Opiekuńczo -  Wychowawczej 
„Nasza Chata” w Cybince z podziałem na powiaty, z których pochodzą.

Lp. Powiat Liczba dzieci
1. sulęciński 6
2. zielonogórski 3
3. żagański 1
4. nowosolski 4
5. słubicki 22

Liczba dzieci ogółem 36

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku w Placówce Opiekuńczo -  Wychowawczej „Nasza 
Chata” w Cybince umieszczonych było 27 dzieci, spośród, których 15 dzieci pochodziło z powiatu 
słubickiego, a 12 dzieci z innych powiatów.

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku w placówkach opiekuńczo -  wychowawczych 
poza terytorium powiatu słubickiego przebywało 3 dzieci, z czego 2 dzieci -  w Regionalnej Piacówce 
Opiekuńczo -  Terapeutycznej w Dębnie oraz 1 dziecko w Domu Dziecka „Droga” w Wolsztynie.

W przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej, gmina właściwa 
ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy 
zastępczej ponosi odpowiednio wydatki:

1) 10 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka -  w pierwszym roku pobytu dziecka,
2) 30 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka -  w drugim roku pobytu dziecka,
3) 50 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka -  w trzecim roku i następnych latach pobytu 

dziecka w pieczy zastępczej.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach sporządza noty księgowe dia gmin z terenu 

powiatu słubickiego i prowadzi rozliczenia w zakresie ponoszenia odpłatności za pobyt dziecka 
w instytucjonalnej pieczy zastępczej.
Tabela 8. Wysokość wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w Placówce Opiekuńczo 
-  Wychowawczej „Nasza Chata” w Cybince poszczególnych gmin w 2015 roku.

Lp. Gmina Liczba dzieci Kwota (w zł)
1. Słubice 3 8.603,44
2. Rzepin 1 5.319,09
3. Cybinka 1 2.320,20
4. Ośno Lubuskie 4 35.709,68
5. Górzyca 1 823,62

Razem 10 52.776,03

W ramach współpracy, pracownik socjalny tut. Centrum uczestniczył w 5 posiedzeniach stałego 
zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka umieszczonego w Piacówce Opiekuńczo
-  Wychowawczej „Nasza Chata” w Cybince oraz w 5 posiedzeniach stałego zespołu w Regionalnej 
Piacówce Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie.
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4) finansowanie świadczeń pieniężnych dotyczących dzieci z terenu powiatu, umieszczonych 
w rodzinach zastępczych, na jego terenie.
Tabela 9. Wydatki na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej w 2015 roku.

LP- Wydatki na opiekę i wychowanie dziecka 
umieszczonego w rodzinie zastępczej

Liczba osób, 
którym przyznano 

świadczenia

Kwota 
wypłaconych 

świadczeń (w zł)

1. świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka 
w rodzinie zastępczej 153 1.309.205,00

2. dodatek do świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania 
dziecka 12 25.712,00

3. dofinansowanie do wypoczynku dziecka 2 400,00

4. świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych 
z potrzebami przyjmowanego dziecka 11 7.150,00

5.
świadczenie przyznane w związku z wystąpieniem zdarzenia 
losowego lub innego zdarzenia mającego wpływ na jakość 

sprawowanej opieki
1 1,150,00

6.
środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego 

w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, 
w którym zamieszkuje rodzina zastępcza zawodowa

2 5.155,00

7.
świadczenie związane z niezbędnym remontem lokalu 

mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu 
jednorodzinnego, w którym zamieszkuje rodzina zastępcza 

zawodowa

1 2.000,00

8. wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzenia 
dla zawodowej rodziny zastępczej i dla rodziny pomocowej 8 208.167,00

9. świadczenia dla rodziny pomocowej 4 3.032,00

10. Wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzenia dla 
osób zatrudnionych w rodzinach zastępczych zawodowych 2 3.194,00

Razem :: 196 1.565.165,00

Realizując zapisy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej, Zespół ds. realizacji świadczeń w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach 
wszczął 287 postępowań administracyjnych, które zostały zakończone wydaniem decyzji 
administracyjnych dotyczących zakresu rodzinnej pieczy zastępczej.
Wydane decyzje administracyjne dotyczyły:
- przyznania świadczenia na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej -  53;
- zmiany wysokości świadczenia przyznanego na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej -  3;
- uchylenia przyznanego świadczenia na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej -  28;
- przyznania świadczenia na kontynuowanie nauki-17;
- uchylenia przyznanego świadczenia na kontynuowanie nauki -  3;
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- odmowy przyznania świadczenia na kontynuowanie nauki-1;
- przyznania jednorazowej pomocy pieniężnej na pokrycie kosztów związanych z potrzebami 
przyjmowanego dziecka do rodziny zastępczej -1 1 ;
- przyznania okresowego świadczenia w związku z wystąpieniem zdarzenia losowego lub innego 
zdarzenia mającego wpływ na jakość sprawowanej opieki -  2;
- przyznania środków finansowych na utrzymanie lokalu mieszkalnego dla zawodowych rodzin 
zastępczych -  3;
- przyznania świadczenia związanego z przeprowadzeniem niezbędnego remontu domu 
jednorodzinnego, w którym zamieszkuje rodzina zastępcza zawodowa - 1 ;
- odmowa przyznania świadczenia związanego z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu 
mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, w którym zamieszkuje rodzina zastępcza zawodowa-1;
- przyznania dofinansowania do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka -  2;
- przyznania pomocy pieniężnej na usamodzielnienie osobom opuszczającym pieczę zastępczą -  4;
- przyznania pomocy pieniężnej na zagospodarowanie osobom opuszczającym pieczę zastępczą- 8;
- skierowanie do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym-1;
- odstąpienie od naliczenia opłaty za pobyt w mieszkaniu chronionym-1;
- odstąpienia od naliczania opłaty rodzicom biologicznym za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej -118 ;
- odstąpienia od naliczania opłaty rodzicom biologicznym za pobyt dzieci w instytucjonalnej pieczy 
zastępczej -  24;
- umorzenia postępowania w sprawie naliczania opłaty rodzicom biologicznym za pobyt dzieci 
w pieczy zastępczej -  6.

W celu prawidłowego przeprowadzenia niektórych postępowań administracyjnych 
w sprawie odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w pieczy zastępczej, PCPR złożył 
6 wniosków do Sądu Rejonowego o ustanowienie kuratora dla nieznanych z miejsca pobytu rodziców 
biologicznych dzieci, przebywających w rodzinach zastępczych i instytucjonalnej pieczy zastępczej, 
aby zakończyć postępowanie zgodnie z przepisami KPA.

Wydano 44 postanowienia o przedłużeniu terminu załatwienia spraw w sytuacjach nieznanego 
miejsca pobytu osoby lub niestawianie się osoby na wezwanie.

Na mocy art. 38 ust.2 ww. ustawy nakładającego na Dyrektora Centrum obowiązek wytaczania 
powództwa o zasądzenie świadczeń alimentacyjnych, w przypadku gdy od umieszczenia dziecka 
w pieczy zastępczej upłynął rok, złożono w Sądach Rejonowych właściwych miejscowo dia miejsca 
pobytu rodziców biologicznych, 24 pozwów o zasądzenie alimentów na dzieci przebywające w pieczy 
zastępczej (14 pozwów -  na dzieci w rodzinach zastępczych; a 10 pozwów -  na dzieci przebywające 
w instytucjonalnej pieczy zastępczej).
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5) finansowanie pomocy przyznawanej osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny 
zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze,

Pomoc dla wychowanków rodzin zastępczych
Osobom opuszczającym, po osiągnięciu pełnoletności, rodzinę zastępczą przyznaje się:

S  pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki wypłacaną osobie uczącej się do 25 roku życia 
i przebywającej w pieczy zastępczej przez okres określony w art. 141 ustawy o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej.
W 2015 r. wypłacono świadczenia 21 osobom na kwotę -  103.826,00 zł.

s  pomoc pieniężną na usamodzielnienie przyznawaną osobie usamodzielnionej, której dochód 
miesięczny nie przekracza 1.200,00zł.
W 2015 r. wypłacono świadczenia 3 osobom na kwotę -  9.900,00 zł.

s  pomoc na zagospodarowanie przyznawaną osobie usamodzielnionej, której dochód 
miesięczny nie przekracza 1.200,00zł.
W 2015 r. wypłacono świadczenia 5 osobom na kwotę -  10.941,00 zł.

Pomoc dla wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej
Wychowankom placówek opiekuńczo -  wychowawczych, którzy przed umieszczeniem w pierwszej 
formie opieki posiadali miejsce zamieszkania na terenie Powiatu Słubickiego przyznawana jest:

s  pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki
W 2015 r. wypłacono jedno świadczenie 1 osobie na kwotę 550,00 zł;

S  pomoc pieniężna na usamodzielnienie
W 2015 r. wypłacono świadczenie 1 osobie na kwotę 4.100,00 zł,

✓  pomoc na zagospodarowanie
W 2015 r. wypłacono świadczenie 3 osobom na kwotę 6.647,00 zł

' Tabela 10. Pomoc przyznana osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze, placówki 
opiekuńczo -  wychowawcze w 2015 roku.

Pomoc na:

osoby usamodzielniane opuszczające 
rodziny zastępcze

osoby usamodzielniane opuszczające 
placówki opiekuńczo -wychowawcze

Liczba osób
Kwota przyznanych 

świadczeń 
(w zł)

Liczba osób
Kwota przyznanych 

świadczeń 
(w zł)

kontynuowanie
nauki 21 103.826,00 1 550,00 zł

usamodzielnienie 3 9.900,00 1 4.100,00 zł

zagospodarowanie 5 10.941,00 3 6.647,00 zł

Razem 29 124.667,00 5 11.297,00 zł
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6) sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny i systemu
pieczy zastępczej oraz przekazywanie ich właściwemu wojewodzie, w wersji elektroniczne!, 
z zastosowaniem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 187 ust. 3:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach na bieżąco wprowadza i weryfikuje dane 
dotyczące rodzin zastępczych i udzielanych im świadczeń do elektronicznego systemu POMOST 
(System Teleinformatyczny wykorzystywany w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej 
zawierający dane wczytywane do zbiorów centralnych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej). 
Ponadto, prowadzi sprawozdawczość statystyczną w programie SAC (Statystyczna Aplikacja 
Centralna).
7) realizacja zadań wynikających z rządowych programów wspierania rodziny i systemu pieczy 

zastępczej:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach w 2015 roku przystąpiło do realizacji 

rządowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, w ramach którego pozyskało 
dotację w kwocie 36.913,00 zł:
s  Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2015 -  asystent 

rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej (umowa Nr PS-VI11.946.7.2015.MRad z dnia
9 lipca 2015r.), z którego pozyskaliśmy dotację w wysokości 36.913,00 zł na pokrycie części 
wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 3 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej 
(2 koordynatorów zatrudnionych na pełen etat oraz 1 zatrudniony na umowę zlecenia).

8) udział w Konwencie Dyrektorów i Kierowników Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie
W dniu 10 lutego 2015 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Słubicach został 

zorganizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach -  Konwent Dyrektorów 
i Kierowników Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie Województwa Lubuskiego.

Spotkanie Konwentu odbyło się po raz pierwszy na terenie powiatu słubickiego. Wicestarosta 
Słubicki Tomasz Stupienko powitał członków Konwentu oraz zaproszonych gości: Panią Małgorzatę 
Jażdżewską Zastępcę Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego ds. wyboru 
projektów oraz Równowagi Społecznej EFS oraz Radosława Brodzika, głównego specjalistę z Wydziału 
Projektów Pozakonkursowych EFS w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego. 
W Konwencie Dyrektorów PCPR województwa lubuskiego wzięło udział 12 jego członków tj. wszyscy 
dyrektorzy Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie Województwa Lubuskiego.

Zastępca Dyrektora Departamentu EFS ds. wyboru projektów oraz Równowagi Społecznej EFS 
Pani Małgorzata Jażdżewska przedstawiła informację dotyczącą „Wsparcia Powiatowych Centrów 
Pomocy Rodzinie w Regionalnym Programie Operacyjnym Lubuskie 2020”. Natomiast w drugiej części 
Konwentu podejmowano dyskusje dotyczące bieżących zadań realizowanych przez Powiatowe Centra 
Pomocy Rodzinie.

Ponadto, Anna Gołębiowska Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach 
uczestniczyła w X Ogólnopolskim Forum Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i Miejskich Ośrodków 
Pomocy Rodzinie pn. „Zawsze z Rodziną" w dniach 7 -  9.09.2015r. w Busku -  Zdroju.
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II. POMOC SPOŁECZNA
1) opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych;

W dniu 25 lutego 2014 r. Rada Powiatu Słubickiego przyjęła uchwałą Nr XLI1/232/14 Strategię 
Rozwiązywania Problemów Społecznych dła Powiatu Słubickiego na lata 2014 -  2020, która określa 
wizję rozwoju powiatu słubickiego w zakresie polityki społecznej w perspektywie 7 lat, która brzmi: 
Powiat Słubicki odpowiednim miejscem do życia i rozwoju rodziny, sprzyjającym aktywizacji 
społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w oparciu o zintegrowany 
system pomocy.
Odnosząc sie do wskaźników określonych w Strategii dla poszczególnych kierunków działań, można 
ocenić, że następujące wskaźniki realizacji działań zostały osiągnięte:
Kierunek działania: Wspieranie działań z zakresu organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży 
oraz całych rodzin poprzez zwiększanie dostępu do kultury, sportu, wypoczynku i rekreacji.

>  wzrasta liczba imprez kulturalnych,
>  wzrasta liczba imprez sportowo - rekreacyjnych,
Kierunek działania: Wspieranie działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia.

>  realizacja projektu pn.: „Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja zdrowego stylu życia 
w powiecie słubickim”.

>  duża liczba osób biorących udział w ww. projekcie,
>  duża liczba materiałów promocyjnych, informacji zamieszczanych na stronach internetowych, 

informacji w lokalnych mediach,
>  duża liczba prelekcji, spotkań,
Kierunek działań: Zwiększenie dostępności i  poprawa jakości usług dla osób niepełnosprawnych, w tym 
osób z zaburzeniami psychicznymi.
>  wzrosła liczba osób korzystających ze wsparcia warsztatów terapii zajęciowej (Warsztat Terapii 

Zajęciowej w Żabicach -  wzrosła liczba uczestników Warsztatu z 30 do 40 osób)
Kierunek działania: Rozwój ruchu samopomocy i  tworzenie sieci oparcia społecznego (m.in. pomoc 
sąsiedzka, wolontariat, grupy wsparcia).
>  wzrasta liczba przedsięwzięć podejmowanych przez organizacje pozarządowe na rzecz osób 

niepełnosprawnych
Kierunek działania: Wspieranie działalności organizacji seniorskich oraz pracujących na rzecz osób 
starszych.
>  aktywna działalność organizacji seniorskich,
>  organizowanie przedsięwzięć w ramach obchodów Tygodnia Seniora,
Kierunek działania: Zapewnienie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą 
w tym organizacja działań integrujących środowisko rodzin zastępczych.

>  funkcjonowanie grupy wsparcia,
>  liczba udzielonych porad psychologicznych,
>  zorganizowano 7 szkoleń dla rodzin zastępczych,
>  64 osoby- rodzice zastępczy uczestniczyli w szkoleniach dla rodzin zastępczych,
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2) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa:
W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach w 2015 roku prowadzone 

było poradnictwo specjalistyczne: psychologiczne oraz prawne, świadczone osobom i rodzinom, 
które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych.

W 2015 roku poradnictwo psychologiczne prowadzone było 1 raz w tygodniu po 3 godziny, 
łącznie 12 godzin w miesiącu, natomiast poradnictwo prawne 2 razy w tygodniu po 2 godziny, łącznie 
16 godzin w miesiącu. Z poradnictwa specjalistycznego skorzystało w roku ubiegłym 188 osób, 
w tym 21 osób skorzystało z terapii rodzinnej.
3) pomoc osobom opuszczającym domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży 
oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno -  wychowawcze, 
specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobowa 
opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze:

W roku 2015 przyznano następującą pomoc dla grupy ww. osób:
Pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla:

•  1 osoby opuszczającej młodzieżowy ośrodek wychowawczy w kwocie 1.647,00 zł,
Pomoc rzeczowa na zagospodarowanie dla:

•  1 osoby opuszczającej młodzieżowy ośrodek wychowawczy w kwocie 1.647,00 zł,
Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla:

•  1 osoby opuszczającej zakład poprawczy łącznie w kwocie 3.952,80 zł,

•  1 osoby opuszczającej młodzieżowy ośrodek wychowawczy łącznie w kwocie 3.952,80 zł.
4) prowadzenie mieszkań chronionych:

Od 2013 roku w budynku Placówki Opiekuńczo -  Wychowawczej „Nasza Chata” w Cybince 
funkcjonują mieszkania chronione. Mieszkanie składa się z dwóch oddzielnych pokoi, kuchni i łazienki. 
Przystosowane jest do pobytu w nim maksymalnie 4 wychowanków.

Mieszkanie chronione prowadzone jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Słubicach, które wydaje decyzję o skierowaniu osoby do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu 
chronionym. Pobyt w mieszkaniu chronionym jest przyznawany osobom opuszczającym pieczę 
zastępczą w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, młodzieżowe 
ośrodki wychowawcze, zakłady dla nieletnich.

W roku 2015 z pomocy w postaci schronienia w mieszkaniu chronionym skorzystał 
1 wychowanek, który opuścił Placówkę Opiekuńczo -  Wychowawczą „Nasza Chata" w Cybince. 
Ww. przebywał w mieszkaniu od 01.01.2015 r. do 05.01.2015 r. oraz w terminie od 19.03.2015 r. 
do 31.03.2015 r. Wychowanek przebywał w mieszkaniu chronionym z powodu prac remontowych 
prowadzonych w mieszkaniu komunalnym, w którym docelowo miał zamieszkać.

Oprócz schronienia w postaci pobytu w mieszkaniu chronionym wychowankowie mogą 
korzystać ze wsparcia pracownika socjalnego, a także pomocy psychologa oraz prawnika. Ponadto, 
udzielana jest pomoc rzeczowa (żywność, odzież, środki czystości), pokierowanie do innych instytucji 
i ośrodków pomocowych (OPS, Poradnia Zdrowia Psychicznego, ŚDS).
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5) szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu;

>  Opracowanie procedur postępowania w sytuacji usamodzielniania wychowanka pieczy 
zastępczej we współpracy z ośrodkami pomocy społecznej w Powiecie oraz z Placówką 
Opiekuńczo -  Wychowawczą „Nasza Chata” w Cybince.

W dniu 29 kwietnia br. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach zorganizowało 
spotkanie mające na celu wypracowanie we współpracy z ośrodkami pomocy społecznej 
w Powiecie oraz z Placówką Opiekuńczo -  Wychowawczą „Nasza Chata” w Cybince procedur 
postępowania w sytuacji usamodzielniania wychowanka z niepełnosprawnością intelektualną 
w tym wychowanka nie posiadającego oparcia w rodzinie. W spotkaniu poza przedstawicielami 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach, uczestniczyli kierownicy Ośrodków Pomocy 
Społecznej z trenu Powiatu Słubickiego oraz dyrektor Placówki Opiekuńczo -  Wychowawczej 
„Nasza Chata” w Cybince.

Zgodnie z prawem pełnoletniemu wychowankowi opuszczającemu rodzinę zastępczą 
lub placówkę opiekuńczo -  wychowawczą przysługuje pomoc na kontynuowanie nauki, 
usamodzielnienie, zagospodarowanie, a także pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków 
mieszkaniowych i zatrudnienia. Wsparciem w procesie usamodzielnienia ma służyć opiekun, którego 
wskazuje sam wychowanek. Monitorowanie procesu usamodzielnia oraz wspieranie wychowanków 
pieczy zastępczej w procesie usamodzielniania od strony instytucjonalnej spoczywa w głównej 
mierze na powiatowych centrach pomocy rodzinie.

Procedury postępowania w sytuacji usamodzielniania wychowanka pieczy zastępczej 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach wraz z ośrodkami pomocy społecznej 
z terenu Powiatu Słubickiego oraz z Placówką Opiekuńczo -  Wychowawczą „Nasza Chata” 
w Cybince mogą zwiększyć skuteczność pomocy udzielanej osobom usamodzielnianym, w tym 
przede wszystkim zapewnienie wychowankowi optymalnych warunków dla rozpoczęcia 
samodzielnego życia.
>  Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach w ciągu 2015 roku 
uczestniczyli m.in. w następujących szkoleniach i formach doskonalenia zawodowego:

1) „Kontrola zarządcza dla Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie” -  2 osoby,
2) „Pierwsza Pomoc Przedmedyczna” -  3 osoby,
3) „Empowerment -  praca nad indywidualnymi przypadkami i ich SUPERWIZJA” -  5 osób,
4) „Nowe perspektywy rewitalizacji" - 1  osoba,
5) „Zmiany do ustawy o ochronie danych osobowych i nowa rola Administratora 

Bezpieczeństwa Informacji,, - 1  osoba,
6) „Powiatowa ścieżka reintegracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych’1

-  2 osoby,
7) „Zamknięcie ksiąg rachunkowych oraz sprawozdanie finansowe za rok 2015” - 1  osoba,
8) „Wypadki przy pracy a zróżnicowanie stopy procentowej składek na ubezpieczenie 

wypadkowe -  zależność poziomu zagrożenia wypadkami przy pracy i chorobami 
zawodowymi” - 1 osoba.

6) współpraca z Powiatowym Ośrodkiem Wsparcia w Rzepinie:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach współpracuje z Powiatowym Ośrodkiem 

Wsparcia w Rzepinie, w tym przede wszystkim wydaje decyzje administracyjne kierujące uczestników 
na zajęcia terapeutyczne do Ośrodka oraz decyzje administracyjne dotyczące odpłatności 
za korzystanie z usług Ośrodka Wsparcia.
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W 2015 roku wydano 53 ww. decyzji administracyjnych, w tym 27 decyzji kierujących 
na zajęcia terapeutyczne do POW; 2 decyzje uchylające decyzje kierujące na zajęcia terapeutyczne 
do POW; 24 decyzje dotyczące odpłatności za korzystanie z usług POW.

Ponadto, nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Starosta Słubicki przy pomocy 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach. W związku z powyższym Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w Słubicach w dniu 27 listopada 2015 r. przeprowadziło kontrolę problemową 
w Powiatowym Ośrodku Wsparcia w Rzepinie.
Z) prowadzenie naboru na bezpłatne kolonie dla dzieci;

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach od kilku lat prowadzi corocznie nabór 
na bezpłatne kolonie finansowane przez Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. W ubiegłym roku 
uczestnikami kolonii mogły być dzieci z rodzin o niskich dochodach (dochód nie przekroczy 650 zł 
na jedną osobę w rodzinie); zagrożone patologią sieroty i półsieroty; znajdujące się w specyficznej 
sytuacji rodzinnej (rozpad rodziny, utrata bliskiej osoby, z rodzin zastępczych).

W ubiegłym roku 130 dzieci z naszego powiatu wyjechało na letni wypoczynek w ill terminach:
- od 25 lipca do 07 sierpnia 2015r. do Kątów Rybackich,
- od 15 sierpnia do 28 sierpnia 2015r. do Lalików,
- od 18 sierpnia do 31 sierpnia 2015r. do Pogorzelicy.
Spośród osób, które wyjechały na ww. kolonie były dzieci z rodzin zastępczych (22 dzieci) 
oraz wychowankowie Placówki Opiekuńczo -  Wychowawczej „Nasza Chata” w Cybince (6 dzieci).
8) realizacja projektu systemowego pn. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji 

przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach’1:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach w 2015 roku kontynuowało realizację projektu 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, 
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój 
i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie realizuje projekt 
systemowy pn. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Słubicach", który trwał od 1 kwietnia 2014 roku do 31 marca 2015.
Instytucja pośrednicząca przyznała nam na realizację ww. projektu na lata 2014 -  2015 w formie dotacji 

rozwojowej kwotę 110.978,80 zł. W roku 2015 zwydatkowano kwotę w wysokości 15.161,01 zł.
Celem głównym tego projektu był wzrost aktywności społecznej wśród 20 klientów 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach w latach 2014 -  2015.
W ramach projektu wsparciem objęliśmy łącznie 20 osób, w tym 10 osób niepełnosprawnych 

oraz 10 osób pełniących funkcję rodzin zastępczych.
Uczestnicy projektu od stycznia do marca 2015r. skorzystaii z następujących form wsparcia:

- poradnictwo psychologiczne -  indywidualne i grupowe,
- poradnictwo pedagogiczne w formie domowych konsultacji dla rodzin zastępczych,
- zajęcia dla dzieci z rodzin zastępczych (podczas trwania zajęć dla rodziców zastępczych) - zajęcia 
plastyczne,
- poradnictwo specjalistyczne:

* udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach przysługujących osobom niepełnosprawnym 
udzielane zwłaszcza przez instytucje pomocy społecznej;
* udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach przysługujących osobom niepełnosprawnym - 
poradnictwo prawne (1);
* wizyta w Spółdzielni Socjalnej „Miętowy Królik” w Sulechowie.



III. PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE
1) opracowanie i realizacja powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie:
Na terenie Powiatu Słubickiego realizowany był Powiatowy Program Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na łata 2011 -  2015.
Założenia Programu skupiają się w trzech głównych obszarach:

1) profilaktycznym: część dotycząca edukacji mieszkańców,
2) interwencyjnym: część dotycząca pracy na rzecz osób doświadczających przemocy
3) terapeutycznym: część dotycząca pracy ze sprawcą przemocy.

Celem głównym programu było: Zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie 
oraz zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w powiecie słubickim. Cel główny 
realizowany był za pomocą celów operacyjnych oraz wyznaczonych zadań.

Z końcem 2015 roku rozpoczęto pracę nad opracowaniem powiatowego programu 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata kolejne 
tj. 2016 -  2020. Przyjęcie dokumentu na kolejne lata 2016 -  2020 przez Radę Powiatu Słubickiego 
planowane jest na miesiąc luty 2016 roku.
2) opracowanie i realizacja programów służących działaniom profilaktycznym maiacym na celu 

udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrożenia 
prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych 
przemocą w rodzinie:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach w 2014 roku w ramach projektu 
pn. „Działamy profilaktycznie -  przeciw przemocy" współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy 
i Polityki Społecznej opracowało Powiatowy program działań profilaktycznych w zakresie promowania 
i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych 
przemocą w rodzinie na lata 2014 -  2018.

Zgodnie z uchwała Nr XLVI1/264/14 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 30 września 2014 r. 
przyjęto do realizacji Powiatowy program działań profilaktycznych w zakresie promowania 
i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych 
przemocą w rodzinie na lata 2014 -  2018.
3) zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia: 

w ośrodkach interwencji kryzysowej: realizacja interwencji kryzysowej:
Realizacja zadania polegającego na świadczeniu interwencji kryzysowej na terenie Powiatu 

Słubickiego opiera się na działalności Punktu interwencji Kryzysowej w Powiatowym Centrum Pomocy 
Rodzinie w Słubicach. Punkt Interwencji Kryzysowej zapewnia doraźną pomoc osobom znajdującym się 
w kryzysie (tj. przemoc w rodzinie, uzależnienie, rozwód, klęska żywiołowa, katastrofa itp.) poprzez 
udzielanie specjalistycznej pomocy psychologicznej, poradnictwa socjalnego i prawnego, 
bez zapewnienia schronienia. W przypadku pojawienia się sytuacji, w której poza ww. formami pomocy 
potrzebne jest udzielenie schronienia w całodobowej placówce, założeniem jest, aby takie osoby 
kierowane były do Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gorzowie 
Wielkopolskim.

W 2015 roku z pomocy Punktu interwencji Kryzysowej przy tut. Centrum skorzystało 23 rodziny 
z całego powiatu. W związku z podejmowanymi działaniami mającymi na celu pomoc osobie, 
bądź rodzinie znajdującej się w kryzysie, w zależności od potrzeb i sytuacji, pracownik tut. Centrum 
współpracował min. z pracownikami socjalnymi Ośrodków Pomocy Społecznej, pedagogami szkolnymi, 
kuratorami, dzielnicowymi, prawnikiem, psychologiem.
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Działania podejmowane w ramach Punktu Interwencji Kryzysowej w 2015 roku to przede 
wszystkim: wizyty w środowisku (14 wizyt), 16 porad udzielonych przez pracownika socjalnego 
w siedzibie tut. Centrum, sporządzenie wniosków do Sądu o wgląd w sytuację rodzinną 
(w 3 przypadkach), udzielenie specjalistycznej pomocy tj. prawnik i psycholog (14 porad), pismo 
do Prokuratury Rejonowej w Słubicach dot. podejrzenia stosowania przemocy wobec dziecka 
(1 przypadek), a także pokierowanie osoby, bądź rodziny do Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, Poradni Zdrowia Psychicznego, Poradni Leczenia Uzależnień „Źródło", 
Stowarzyszenia Po Prostu itp.,
4) opracowywanie i realizacja programów oddziaływań korekcyino -  edukacyjnych dla osób 

stosujących przemoc w rodzinie:
W 2015 roku w programie korekcyjno -  edukacyjnym dla sprawców przemocy w rodzinie 

realizowanym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach uczestniczyło łącznie 7 osób 
(mężczyzn), z czego 2 osoby ukończyły ww. program.

Oddziaływania korekcyjno -  edukacyjne wobec osób stosujących przemoc w rodzinie 
ukierunkowane są na taką zmianę zachowań i postaw osób stosujących przemoc, która ma zmniejszyć 
ryzyko dalszego stosowania przemocy i zwiększyć ich zdolność do samokontroli agresywnych 
zachowań i do konstruktywnego współżycia w rodzinie.
5) uczestnictwo w pracach Interdyscyplinarnych Zespołów ds. Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie
Pracownik socjalny tut. Centrum należy do Interdyscyplinarnego Zespołu ds. Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie w Gminie Słubice, Gminie Ośno Lubuskie oraz Gminie Rzepin. W skład takiego 
zespołu wchodzą min. przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji 
rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia i organizacji pozarządowych, 
kuratorzy sądowi oraz prokuratorzy. Posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego odbywają się 
w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

Dodatkowo zespół interdyscyplinarny tworzy grupy robocze, do którego również powoływany 
jest przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach w celu rozwiązywania 
problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie.

Praca w ramach grup roboczych prowadzona była w zależności od potrzeb zgłaszanych 
przez zespół interdyscyplinarny lub wynikających z problemów występujących w indywidualnych 
przypadkach. Zadaniem grup roboczych jest opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych 
przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie, monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi 
do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy, dokumentowanie działań 
podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.
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IV. REHABILITACJA SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
1) opracowanie oraz realizacja zgodnych z powiatowa strategia dotycząca rozwiązywania 

problemów społecznych, powiatowych programów działań na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach opracowało projekt Powiatowego Programu 
Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na iata 2014 -  2020. Następnie, w dniu 25 luty 2014 r. 
Rada Powiatu Słubickiego zgodnie z uchwałą Nr XLII/233/14 przyjęła do realizacji Powiatowy Program 
Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2014 -  2020.

Celem głównym Programu jest poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych, 
przede wszystkim poprzez zminimalizowanie skutków niepełnosprawności oraz przeciwdziałanie 
wykluczeniu społecznemu. Realizacja ujętych w programie działań ma za zadanie umożliwienie 
niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. Koordynatorem realizacji Programu 
jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach.
2) realizacja zadań wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej w powiecie słubickim realizuje Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w Słubicach. Środki finansowe na ten cel pochodzą z Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dysponentem środków jest Rada Powiatu, która po zasięgnięciu 
opinii Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych -  powołanej przez Starostę, w formie 
uchwały przeznacza środki na poszczególne zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Z początkiem roku PFRON przekazał informację, iż na realizację zadań z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej Powiat Słubicki otrzymał na 2015 rok kwotę 963.791,00 zł.

Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Słubickiego Nr VI/28/15 z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie 
określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób 
niepełnosprawnych w 2015 roku, na które przeznacza się środki finansowe PFRON na dofinansowanie 
kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Żabicach przeznaczono kwotę 591.840,00 zł, 
na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej 80.000,00 zł, natomiast pozostałe środki 
w wysokości 291.951,00 zł przeznaczono na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej.

W dniu 16 lipca 2015r. wpłynęła informacja z PFRONu o tym, że wysokość środków 
przypadających dla Powiatu Słubickiego według algorytmu na 2015 rok została zwiększona do kwoty
1.002.138,00 zł tj. o kwotę 38.347,00 zł. W związku z powyższym Rada Powiatu podjęła uchwałę 
Nr XI11/52/15 z dnia 8 września 2015r. o zmianie uchwały Nr VI/28/15 z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie 
określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób 
niepełnosprawnych w 2015 roku, na które przeznacza się środki finansowe PFRON, zgodnie z którą 
ww. dodatkowe środki zostały w całości przeznaczone na zadanie z zakresu rehabilitacji społecznej 
tj. dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.
Tabela 11. Podział środki PFRON przyznanych dla powiatu słubickiego w 2015 roku.

Podział środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych w 2015 roku

Rok - zadania z zakresu 
rehabilitacji zawodowej 
realizowane ptzez PUP 

w Słubicach

- zadania z zakresu 
rehabilitacji społecznej 

realizowane przez PCPR 
w Słubicach

- działalność Warsztatu 
Terapii Zajęciowej 

w Żabicach

Razem

2015 80.000,00 zł 330.298,00 zł 591.840,00 zł 1.002.138,00
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Tabela 13. Liczba i kwota udzielonych dofinansowań ze środków PFRON w 2015 roku na zadania 
z zakresu rehabilitacji społecznej, realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach, 
a także liczba niezrealizowanych wniosków.

Rok Dofinansowanie 
uczestnictwa osób 
niepełnosprawnych 

i ich opiekunów 
w turnusach 

rehabilitacyjnych (art. 
35aust.1 pkt 7 lit. a)

Dofinansowanie 
zaopatrzenia w sprzęt 

rehabilitacyjny, 
pizedmioty 

ortopedyczne i środki 
pomocnicze (art. 35 a 

ust. 1 pkt 7 lit. c)

Dofinansowanie likwidacji 
barier architektonicznych 

w komunikowaniu się 
i technicznych, 

w związku 
z indywidualnymi 
potrzebami osób 

niepełnosprawnych (art. 
35 a ust. 1 pkt 7 lit. d)

Dofinansowanie sportu, 
kultury, rekreacji i 

turystyki osób 
niepełnosprawnych (art. 

35 a ust. 1 pkt 7 lit. b)

Liczba
osób

Kwota 
(w zł)

Liczba
osób

Kwota 
(w zł)

Liczba
osób

Kwota 
(w zł)

Liczba
zadań

Kwota 
(w zł)

2015 54 55.000,00 153 204.735,00 13 60.750,00 4 9.813,00

Wnioski niezrealizowane
2015 112 wniosków 76 wniosków 8 wniosków 1 wniosek

- dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach 
rehabilitacyjnych (art. 35a ust.1 pkt 7 lit. a).

Turnusy rehabilitacyjne są zorganizowaną formą aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami 
wypoczynku. Celem uczestnictwa w turnusie jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności. Program 
turnusu powinien zawierać elementy rehabilitacji zgodnej z rodzajem schorzenia osoby 
niepełnosprawnej, podejmować zajęcia rehabilitacyjne, kulturalno-oświatowe, sportowo-rekreacyjne 
oraz inne wynikające ze specjalistycznego rodzaju turnusu.

W 2015 roku 166 osób ubiegało się o dofinansowanie do uczestnictwa osób niepełnosprawnych 
w turnusach rehabilitacyjnych wraz z opiekunami.

Przyznano dofinansowanie dla 60 osób na kwotę 60.680,00 zł. Ostatecznie jednak w roku 2015 
z dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym skorzystały 54 osoby na kwotę
55.000,00 zł, w tym:
- 9 osób to dzieci i młodzież niepełnosprawna, 10.647,00 zł
- 9 osób to opiekunowie dzieci I młodzieży niepełnosprawnej, 7.101,00 zł
- 27 osób to dorosłe osoby niepełnosprawne, 30.129,00 zł
- 9 osób to opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych, 7.123,00 zł

Tabela 14. Liczba osób, które skorzystały z dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym 
w 2015 roku z podziałem na gminy.

Lp. Gmina Liczba osób Kwota {w zł)
1. Cybinka 1 488,00
2. Górzyca 6 6.192,00
3. Ośno Lubuskie 6 6.074,00
4. Rzepin 15 15.451,00
5. Słubice 26 26.795,00

Razem 54 55.000,00

Wnioski niezrealizowane: 106 - brak środków finansowych, 6 -  rezygnacja z uczestnictwa w turnusie.
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- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki 
pomocnicze (art. 35 a ust 1 pkt 7 lit  c).

Dzięki realizacji tego zadania możliwe jest wsparcie funkcjonowania osób niepełnosprawnych 
w życiu codziennym. O dofinansowanie mogą się ubiegać osoby niepełnosprawne stosownie 
do potrzeb wynikających z niepełnosprawności według wskazań lekarza. Refundacja do 100 % udziału 
własnego może nastąpić jedynie po dokonaniu zakupu środka pomocniczego lub przedmiotu 
ortopedycznego, które znajdują się w wykazie NFZ.

W 2015 roku wpłynęło na ww. zadanie 229 wniosków od osób fizycznych na łączną kwotę
556.350.00 zł. Z dofinansowania skorzystały jednak 153 osoby niepełnosprawne na łączną kwotę
204.735.00 zł, w tym:

•  dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego -  wypłacone dofinansowanie dla 3 osób w łącznej 
kwocie 1.651,00 zł z przeznaczeniem na zakup materacy do ćwiczeń, drabinki rehabilitacyjnej, roter.

•  dofinansowanie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych -  wypłacone 
dofinansowanie 203.084,00 zł dla 150 osób niepełnosprawnych, w tym dla 13 dzieci na kwotę
19.193,00 zł; z przeznaczeniem na zakup:
Dorośli: aparaty słuchowe, wkładki uczne -1 0 0 ; obuwie ortopedyczne -  2; proteza -  8; orteza -  2; 
podpórka (balkonik) -  2; wózek inwalidzki -  5; pończochy kikuta - 1; aparat zapobiegający przerost 
kolana -1 ;  peruka - 1 ;  pieluchomajtki, cewniki, worki -1 6 .
Dzieci: aparaty słuchowe, wkładki uszne -  1; wózek inwalidzki -  2; pieluchomajtki, cewniki -  7; 
proteza oka -1 ;  p ionizator-1; urządzenie wielofunkcyjne -1 .
Wnioski niezrealizowane: 76 -  brak środków finansowych.
Dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych realizowane jest wspólnie 
z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Tabela 15. Liczba osób, które otrzymały dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, 
przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze w 2015 roku z podziałem na gminy.

Lp. Gmina Liczba osób Kwota (w zł)
1. Cybinka 22 32.045,00
2. Górzyca 9 11.715,00
3. Ośno Lubuskie 20 28.368,46
4. Rzepin 29 35.818,9 7
5. Słubice 73 96.787,57

Razem 153 204.735,00

- dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych, 
w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych (art. 35 a ust 1 pkt 7 lit  d).

Potrzeba dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych, technicznych 
i w komunikowaniu się wynika z konieczności dostosowania do indywidualnych potrzeb osób 
niepełnosprawnych lokali mieszkalnych, zakupu specjalistycznego sprzętu ułatwiającego codzienne 
funkcjonowanie i komunikację.
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W 2015 roku wpłynęło na w/w zadanie 21 wniosków, na łączną kwotę 184.185,00 zł. 
Dofinansowanie przyznano dla 15 osób na łączną kwotę 66.347,00 zł, z czego 1 osoba zrezygnowała 
z przyznanego dofinansowania na kwotę 1.347,00 zł, oraz 1 osoba na kwotę 4.250,00 zł. Ostatecznie 
z dofinansowania skorzystało 13 osób na łączną kwotę 60.750,00 zł w tym:

•  na dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się dla 2 osób, w tym 1 dziecko w kwocie
4.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup komputera stacjonarnego - 1 osoba; tableta - 1 osoba.
Wnioski niezrealizowane: 2 -  brak środków finansowych;

•  na dofinansowanie likwidacji barier technicznych dla 3 osób (dorośli) na kwotę 16.161,00 zł, 
z przeznaczeniem na zakup: schodołaz -  2 szt. dla 2 osób -  16.000,00 zł; ławka do wanny 
-161,00 zł;

Wnioski niezrealizowane: 2 (niespełnione warunki formalne)

•  na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych dla 8 osób na kwotę 40.589,00 zł,
z przeznaczeniem na:
- przystosowanie łazienki do potrzeb osoby niepełnosprawnej 6 osób 30.494,00 zł
- przystosowanie pomieszczeń: wymiana podłogi 1 osoba 4.188,00 zł
- podjazd 1 osoba 5.907,00 zł
Niezrealizowanych wniosków: 4 (2 -  rezygnacja; 2 -  braki formalne).

Tabela 16. Liczba osób, którym przyznano w 2015 roku dofinansowanie likwidacji barier 
architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi 
potrzebami osób niepełnosprawnych.

Gmina Liczba osób Kwota (w zł)
1. Cybinka 1 4.188,00
2. Górzyca 2 8.000,00
3. Ośno Lubuskie 4 15.568,00
4. Rzepin 2 7.449,00
5. Słubice 4 25.545,00

Razem 13 60.750,00

- dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych (art. 35 a ust 1 
pkt 7 lit. b).

Ważną rolę w procesie rehabilitacji osób niepełnosprawnych odgrywa organizacja sportu, 
kultury i rekreacji. Dzięki tej formie aktywności osoby niepełnosprawne mają możliwość włączenia się 
w życie społeczne.

O dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych mogą ubiegać 
się osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzą 
działalność statutową na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres, co najmniej 2 lat przed dniem 
złożenia wniosku oraz udokumentują posiadanie środków własnych na sfinansowanie przedsięwzięcia 
w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.

W 2015 roku wpłynęło 5 wniosków na łączną kwotę 12.802,00 zł. Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Słubicach może sfinansować 60 % wartości przedsięwzięcia.
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Tabela 17. Dofinansowanie sportu, kultury i turystyki osób niepełnosprawnych ze środków 
PFRONw2015roku.

-

Lp. Nazwa organizacji
Liczba przedsięwzięć, 

która została 
dofinansowana

Liczba osób 
uczestnicząca 

w przedsięwzięciu
Kwota (w zł)

1. Polski Związek Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów, Słubice 1 50 2.940,00

2.
Polskie Stowarzyszenie 

Diabetyków Oddział Miejsko 
Powiatowy Słubice

1
35

900,00

3. Polski Związek Niewidomych 
Koło Słubice 1 30 900,00

4'
Polskie Towarzystwo Walki 
z Kalectwem Koło Słubice 1 38 5.073,00

Razem 4 . , 153 9.813,00

- dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Żabicach
Warsztat Terapii Zajęciowej w Żabicach działa w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej. 

Z zajęć oferowanych przez Warsztat korzysta 40 uczestników. Warsztat Terapii Zajęciowej w Żabicach 
jest jednostką prowadzoną przez Gminę Górzyca, której koszty działalności są współfinansowane 
w 90 % ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i w 10 % 
ze środków samorządu terytorialnego.

Podstawą finansowania działalności WTZ jest Umowa Nr 2/WTZ/05 z dnia 8 grudnia 2005r., 
zawarta pomiędzy Powiatem Słubickim a Gminą Górzyca, w sprawie dofinansowania ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów działalności Warsztatu Terapii 
Zajęciowej.

Od początku funkcjonowania Warsztatu z zajęć korzystało 30 uczestników. W dniu 30.12.2014r. 
Zarząd Powiatu Słubickiego podjął decyzję o rozszerzeniu o 10 osób Warsztatu Terapii Zajęciowej 
w Żabicach. Dodatkowych 10 uczestników to mieszkańcy Powiatu Sulęcińskiego. W wyniku 
rozszerzenia w WTZ Żabice zostały utworzone dwie dodatkowe pracownie: pracownia cukiernicza 
i pracownia gospodarstwa domowego.

Środki finansowe przeznaczone na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Żabicach 
w 2015 roku wyniosły 657.600,00 z czego :
-591.840,00 z ł-stanow ią środki PFRON,

- 65.760,00 zł -  stanowią środki z budżetu samorządu powiatowego (47.676,00 zł -  stanowią środki 
z budżetu Powiatu Słubickiego, 18.084,00 zł -  stanowią środki z budżetu Powiatu Sulęcińskiego)
Zadania realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach związane z działalnością 
Warsztatu Terapii Zajęciowej w Żabicach:
- monitorowanie przekazywania środków finansowych PFRON na działalność WTZ w transzach 

na każdy kwartał,
- przygotowanie projektu porozumienia między Gminą Górzyca a Powiatem Słubickim w sprawie 

przekazania 10 % środków przez Powiat Słubicki na działalność WTZ w Żabicach,
- sporządzanie aneksów do ww. porozumienia, sporządzanie aneksów do umowy,
- przeprowadzenie kontroli problemowej w dniach 16-27 listopada 2015r.
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3) realizacja pilotażowego programu „AKTYWNY SAMORZĄD”
W 2012 roku Powiat Słubicki przystąpił do realizacji pilotażowego programu „Aktywny 

Samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
Jednostką odpowiedzialną za realizację programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Słubicach. Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających 
uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

W 2015 roku wnioski były przyjmowane w następujących terminach:
- Moduł I od dnia 1 czerwca do dnia 30 sierpnia 2015 roku.
- Moduł II od dnia 13 marca do dnia 30 marca 2015 roku, oraz

od dnia 1 września do dnia 30 września 2015 roku. dla wniosków dotyczący refundacji kosztów 
czesnego za rok akademicki 2014/2015).
od dnia 1 września do dnia 10 października 2015 roku. dla wniosków dotyczący refundacji kosztów 
czesnego za rok akademicki 2015/2016).

W 2015 roku łączna kwota przeznaczona na ww. program wynosiła 72.717,27 zł, z czego 
na koszty obsługi realizacji programu było 3.413,96 zł, na koszty promocji programu 682,79 zł, 
natomiast 341,41 zł zostało przeznaczone na koszty ewaluacji programu.

W 2015 roku w ramach pifotażowego programu „Aktywny samorząd” wpłynęły 28 wnioski 
na łączną kwotę 79 602,00 zł. Z czego 2 wniosków zostało rozpatrzonych negatywnie pod względem 
formalnym, natomiast 1 osoba złożyła rezygnację z uczestnictwa w programie. Zrealizowano 
(wypłacono dofinansowanie ze środków PFRON) 25 wniosków na łączną kwotę 57 822,00 zł.

Tabela 19. Środki wypłacone w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2015 roku

Obszar dofinansowania
Wnioski

rozpatrzone
pozytywnie

Środki 
wypłacone 

(w zł)
Moduł 1 -  likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:
A1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samxhodu 0 0
A2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kat. B 0 0
B1- pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz 
oprogramowania 0 0
B2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu 
sprzętu elektronicznego i oprogramowania 0 0

C1- pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym 0 0
C2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka 
inwalidzkiego o napędzie elektrycznym 1 1 640,00
C3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne 
rozwiązania techniczne 0 0
C4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, 
w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne 0 56,00
D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki 
dla osoby zależnej 2 979,00

Moduł II -  pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.
Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym 22 55.147,00

RAZEM 25 57.822,00
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4) spotkanie dotyczące systemu wsparcia społecznego dla osób niepełnosprawnych
w Powiecie Słubickim

W dniu 12 maja 2015r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach odbyło się 
spotkanie mające na celu wypracowanie mechanizmów współpracy między instytucjami tworzącymi 
system wsparcia społecznego dla osób niepełnosprawnych w Powiecie Słubickim.

W spotkaniu uczestniczył Starosta Słubicki Piotr Łuczyński, Członek Zarządu Powiatu 
Słubickiego Andrzej Skałuba oraz kierownicy/koordynatorzy Środowiskowych Domów Samopomocy 
w Powiecie Słubickim, Ośrodków Pomocy Społecznej w Powiecie Słubickim, Powiatowego Ośrodka 
Wsparcia w Rzepinie, Warsztatu Terapii Zajęciowej w Żabicach oraz dyrektorzy Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Słubicach, Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach oraz Specjalnego Ośrodka 
Szkolno -  Wychowawczego w Słubicach, a także Prezes Stowarzyszenia po PROstu Joanna Sierżant
-  Rekret.

Podczas spotkania zostały omówione następujące obszary współpracy:
- stworzenie procedur regulujących przejścia osób niepełnosprawnych między poszczególnymi 
instytucjami systemu wsparcia -  możliwość stymulacji rotacji uczestników między poszczególnymi 
elementami systemu,
- działania na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych,
- działania na rzecz aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych.

Ponadto, Pani Joanna Sierżant -  Rekret Prezes Stowarzyszenie po PROstu, przedstawiła zarys 
projektu mającego na celu aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych, do którego realizacji 
Stowarzyszenie po PROstu zamierza przystąpić w najbliższym okresie.

Było to pierwsze tego typu spotkanie, jednak planowane są kolejne. Wnioski ze spotkania 
z pewnością przyczynią się do usprawnia współpracy między instytucjami/ placówkami świadczącymi 
rehabilitację zawodową i społeczną osobom niepełnosprawnym w Powiecie Słubickim.
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ROCZNE SPRAWOZDANIE Z EFEKTÓW PRACY 
ZESPOŁU DS. RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ ZA 2015 ROK

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 51/11 Starosty Słubickiego z dnia 29 grudnia 2011r., 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach zostało wyznaczone na organizatora rodzinnej 
pieczy zastępczej w Powiecie Słubickim. W związku z powyższym w Centrum powołano zespół 
ds. pieczy zastępczej, który wykonuje zadania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Zgodnie z art. 76 ust 4 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst 
jednolity - Dz. U. z 2015r. poz. 332) do zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej należy 
w szczególności:
1) prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, 

rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;
Zespół ds. pieczy zastępczej prowadził nabór kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej 
zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej poprzez udzielanie informacji dotyczących ww. form 
pieczy zastępczej dla zainteresowanych osób.

2) kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej 
iub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych 
zawierających potwierdzenie ukończenia szkolenia, opinię o spełnieniu warunków i ocenę 
predyspozycji do sprawowania pieczy zastępczej;
Zespól ds. pieczy zastępczej w ubiegłym roku dokonał kalifikacji 2 osób kandydujących 
do pełnienia funkcji niezawodowej rodziny zastępczej. Tym samym 2 osoby otrzymały 
zaświadczenia kwalifikacyjne zawierające potwierdzenie ukończenia szkolenia, opinię o spełnieniu 
warunków i ocenę predyspozycji do sprawowania pieczy zastępczej.

3) organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej 
lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;
Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej w ubiegłym roku nie organizował szkoleń dla kandydatów 
do pełnienia funkcji rodziny zastępczej z powodu braku wystarczającej liczby osób chętnych 
do sprawowania pieczy zastępczej. Jedynie 2 osoby, kandydatów do pełnienia funkcji rodziny 
zastępczej niezawodowej tut. Centrum skierowało na szkolenie do Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Świebodzinie.

3a) zapewnienie badań psychologicznych kandydatom do pełnienia funkcji rodziny zastępczej 
lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz rodzinom zastępczym i osobom 
prowadzącym rodzinne domy dziecka;
W 2015 roku psycholog z tut. Centrum Pomocy przeprowadził testy psychologiczne, następnie 
na tej podstawie wydał łącznie 15 opinii psychologicznych o posiadaniu predyspozycji 
do pełnienia funkcji rodziny zastępczej dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, 
jak również dla osób pełniących już tą funkcję.

Załącznik nr 1
do Sprawozdania z działalności
PCPR w Słubicach za 2015 rok



4) organizowanie szkoień dla kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora piacówki opiekuńczo- 
wychowawczej typu rodzinnego, wydawanie świadectw ukończenia tych szkoień oraz opinii 
dotyczącej predyspozycji do pełnienia funkcji dyrektora i wychowawcy w pfacówce 
opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego;
W ubiegłym roku Zespół ds. pieczy zastępczej nie realizował ww. zadania, ponieważ nie zgłosili 
się kandydaci do pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo -  wychowawczej typu 
rodzinnego.

5) zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka szkoień 
mających na ce/u podnoszenie ich kwalifikacji, biorąc pod uwagę ich potrzeby;
W 2015 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach zorganizowało następujące 
szkolenia dla rodzin zastępczych mające na celu podniesienie ich kwalifikacji:
1) szkolenie dla opiekunów usamodzielnienia / rodziców zastępczych przyszłych opiekunach 

usamodzielnienia:
s  25 kwietnia 2015r. -  szkolenie skierowane do opiekunów usamodzielnienia, którego celem 

było wzmocnienie kompetencji i odpowiedzialności opiekunów usamodzielnienia za przebieg 
procesu usamodzielnienia;

s  12 października 2015r. -  szkolenie dla osób pełniących już funkcję opiekuna 
usamodzielnienia oraz dla osób, które będą pełnić funkcje opiekuna pt. „Usamodzielnienia 
wychowanka opuszczającego rodzinę zastępczą i rola opiekuna usamodzielnienia”;
Łącznie w ww. szkoleniach uczestniczyło 19 osób.

2) Szkolenie dla rodzin zastępczych spokrewnionych:
s  21 września 2015r. -  szkolenie dla rodzin zastępczych spokrewnionych pt. „Specyfika 

rodzicielstwa zastępczego w sytuacji rodzin zastępczych spokrewnionych”;

W ww. szkoleniu uczestniczyło 11 osób.
3) Szkolenie dla rodzin zastępczych zawodowych:

S  07 październik 2015r. - szkolenie dfa zawodowych rodzin zastępczych z zakresu psychologii 
i prawa;

s  19 listopad 2015r. - szkolenie dla zawodowych rodzin zastępczych z zakresu metod 
wychowawczych;
Łącznie w ww. szkoleniach uczestniczyło 11 osób.

4) Szkolenie dla rodzin zastępczych spokrewnionych i niezawodowych:
s  12 października 2015r. -  szkolenie pt. „Okres dojrzewania dzieci przebywających 

w rodzinach zastępczych”;
S  23 listopad 2015r. -  szkolenie pt. „Szczególne potrzeby dzieci w wieku przedszkolnym 

i wczesnoszkoinym przybywających w rodzinach zastępczych”.

Łącznie w ww. szkoleniach uczestniczyło 23 osoby.
W 2015 roku odbyło się 7 szkoleń w których wzięły udział łącznie 64 osoby.



6) zapewnianie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, 
w szczególności w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych;
W 2015 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach organizowało grupę wsparcia 
dla rodzin zastępczych. W grupie wsparcia uczestniczyć mogły wszystkie osoby pełniące funkcję 
rodziny zastępczej z powiatu słubickrego. Rodzice zastępczy mogli skorzystać poradnictwa 
pedagogicznego.
W 2015 roku zorganizowano na wniosek zawodowej rodziny zastępczej pomoc w formie rodzin 
pomocowych. W trakcie skorzystania przez zawodową rodzinę zastępczą o charakterze pogotowia 
rodzinnego z prawa do czasowego niesprawowania opieki nad dzieckiem w związku 
z wypoczynkiem w wymiarze 30 dni, 3 dzieci została umieszczona w dwóch rodzinach 
pomocowych.

7) organizowanie dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka pomocy 
wolontariuszy;

W ubiegłym roku Zespół ds. pieczy zastępczej nie realizował ww. zadania, ponieważ nie zgłosiły 
się do tut. Centrum osoby, które udzieliłyby wsparcia rodzinom zastępczą jako wolontariusze.

8) współpraca ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z powiatowym centrum pomocy 
rodzinie, ośrodkiem pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami 
oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi 
oraz z organizacjami społecznymi;
Zespół ds. pieczy zastępczej ściśle współpracuje z Zespołem ds. świadczeń społecznych 
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach m.in. poprzez:

•  sporządzanie opinii dotyczących przyznania świadczenia na utrzymanie lokalu mieszkalnego
-  3 opinie,

•  sporządzenie opinii dotyczących przyznawania świadczeń na pokrycie kosztów związanych 
z przeprowadzeniem niezbędnego remontu mieszkania/ domu jednorodzinnego -  1 opinia,

•  sporządzenie opinii dotyczących przyznania jednorazowego świadczenia na pokrycie kosztów 
związanych z potrzebami przyjmowanego do rodziny zastępczej dziecka -  11 opinii,

•  sporządzenie opinii dotyczących przyznania świadczenia na pokrycie kosztów związanych 
z wystąpieniem zdarzenia losowego -  2 opinie,

•  sporządzenie opinii dotyczących przyznania dofinansowania do wypoczynku poza miejscem 
zamieszkania dziecka z rodziny zastępczej -  2 opinie.

Zespół ds. pieczy zastępczej współpracuje z ośrodkami pomocy społecznej z całego powiatu 
i powiatów z których dzieci pochodzą w szczególności z asystentami rodziny, bądź 
z pracownikami socjalnymi przy dokonywaniu oceny sytuacji dziecka, ale przede wszystkim przy 
opracowywaniu planu pomocy dziecku.
Ponadto, Zespół sporządził 239 opinii dotyczące zasadności dałszego pobytu dziecka w pieczy 
zastępczej i przekazał je do Sądu właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka. Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach współpracuje z trzema sądami, są to:

1. Sąd Rejonowy w Słubicach ill Wydział Rodzinny i Nieletnich,
2. Sąd Rejonowy w Sulęcinie Wydział Ili Rodzinny i Nieletnich,
3. Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim lii Wydział Rodzinny i Nieletnich.

Zespół ds. pieczy zastępczej pozostaje w stałym kontakcie z pedagogami szkolnymi, 
nauczycielami z placówek oświatowych (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły 
średnie) do których uczęszczają dzieci z rodzin zastępczych z całego Powiatu Słubickiego.



9) prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą 
i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej;
W 2015 roku poradnictwo i terapia dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci 
oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, prowadzone było przez:

>  psychologa

Psycholog był zatrudniony w ramach umowy zlecenia w wymiarze łącznie 198 godzin, 
przez okres 12 m-cy. Psycholog udzielił 139 porad. Liczba dzieci, które skorzystały 
z poradnictwa: 42. Poradnictwo prowadzone było w siedzibie PCPR w Słubicach.
Ponadto psycholog w ramach swoich godzin uczestniczył w zespole ds. okresowej oceny 
sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej, a także w zespole dokonującym oceny 
rodzin zastępczych.

>  pedagoga
Pedagog był zatrudniony w ramach umowy zlecenia w wymiarze łącznie 108 godzin, 
przez okres 10 m-cy. W ramach swoich godzin prowadził spotkania grupy wsparcia rodzin 
zastępczych, prowadził poradnictwo w miejscu zamieszkania rodzin zastępczych, uczestniczył 
w zespole ds. okresowej oceny sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej 
oraz w zespole dokonującym oceny rodzin zastępczych, a także prowadził szkolenia dla rodzin 
zastępczych.

Ponadto, koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej oraz pracownik socjalny zatrudnieni 
w Centrum na co dzień współpracujący z rodzinami, wspierali je, poprzez organizowanie 
specjalistycznej pomocy, w tym pomocy psychologicznej, psychiatrycznej, pedagogicznej w innych 
instytucjach.

10) zapewnianie pomocy prawnej osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, 
w szczególności w zakresie prawa rodzinnego;
Pomoc prawna udzielana była osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą w 2015 roku 
przez prawnika zatrudnionego w PCPR w Słubicach w ramach umowy zlecenia. W ciągu 
poprzedniego roku z pomocy prawnej skorzystało 12 rodzin zastępczych, prawnik udzielił 
im 16 porad.

11) dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy 
zastępczej;
Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Zespół co trzy miesiące 
przeprowadzał okresową ocenę sytuacji dzieci do lat trzech przebywających w rodzinnej pieczy 
zastępczej, a dla starszych podopiecznych co pół roku.
W ceiu dokonania okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej 
Zespół zbierał informacje na temat dzieci m.in. poprzez konsultacje z rodzinami zastępczymi, 
które dotyczyły w szczególności sytuacji zdrowotnej dzieci, sytuacji szkolnej, kontaktu z rodzicami 
biologicznymi, występujących trudności z dzieckiem i innych ważnych informacji na temat dzieci.
W przypadku dzieci w wieku szkolnym pozyskiwano również informacje ze szkoły, w której uczą się 
dzieci. Informacja ta dotyczyła w szczególności ustalenia sytuacji dydaktyczno-wychowawczej 
dzieci oraz ustalenie czy rodzice biologiczni/rodzina zastępcza interesują się postępami dziecka 
w nauce, jego zachowaniem i funkcjonowaniem w środowisku szkolnym.
Przy dokonywaniu oceny sytuacji dziecka organizator rodzinnej pieczy zastępczej kontaktował się 
z ośrodkami pomocy społecznej w celu ustalenia informacji dotyczącej funkcjonowania rodziców 
biologicznych i możliwości powrotu dzieci z pieczy zastępczej.



W 2015 roku odbyło się 25 posiedzeń w sprawie okresowej oceny sytuacji dziecka przebywającego 
w rodzinnej pieczy zastępczej.
Oceny odbywały się w siedzibie Centrum. W ocenie uczestniczyli:

•  z ramienia PCPR w Słubicach: dyrektor, koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, pracownik 
socjalny, psycholog, pedagog;

•  rodzice zastępczy,
•  pedagodzy szkolni, wychowawcy klas lub grup przedszkolnych (w przypadku nieobecności 

przesyłano opinię z przedszkola, bądź szkoły);
•  asystenci rodziny, bądź pracownicy socjalni z poszczególnych ośrodków pomocy społecznej 

z terenu powiatu słubickiego;
•  pedagog z Ośrodka Adopcyjnego w Gorzowie Wielkopolskim;
•  rodzice biologiczni (z wyłączeniem rodziców pozbawionych władzy rodzicielskiej);
•  kuratorzy, dzielnicowi z KPP w Słubicach.
Podczas pracy Zespołu omawiano sytuację poszczególnych dzieci, ustalano plany pomocy dziecku 
oraz zasadność dalszego pobytu dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej. W 2015 roku dokonano 
239 ocen sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej. Na tej podstawie Zespół 
sporządził 239 opinii dotyczące zasadności dalszego pobytu dziecka w pieczy zastępczej 
i przekazał je do Sądu właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka.

12) prowadzenie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej, której celem jest pozyskiwanie, 
szkoienie i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny 
zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej oraz prowadzenia rodzinnego 
domu dziecka, a także szkolenie i wspieranie psychologiczno-pedagogiczne osób 
sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz rodziców dzieci objętych tą pieczą:
Realizacja zadania poprzez działania opisane powyżej tj. prowadzenie naboru, organizowanie 
szkoleń i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. 
Ponadto, zorganizowanie szkoleń dla funkcjonujących rodzin zastępczych.

13) przeprowadzanie badań pedagogicznych i psychologicznych oraz analizy, o której mowa 
w art. 42 ust 7, dotyczących kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej 
lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;

Sporządzano, na podstawie art.42 ust. 7 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
6 analiz sytuacji osobistej, rodzinnej i majątkowej kandydatów do pełnienia funkcji rodziny 
zastępczej. Ponadto sporządzono opinie psychologiczne dla 3 kandydatów do pełnienia funkcji 
rodziny zastępczej.

14) zapewnianie rodzinom zastępczym zawodowym i niezawodowym oraz prowadzącym 
rodzinne domy dziecka poradnictwa, które ma na celu zachowanie i wzmocnienie ich 
kompetencji oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego;
W 2015 roku było prowadzone poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne, a także organizowane 
grupy wsparcia oraz szkolenia dla rodzin zastępczych.

14a) zapewnienie koordynatorom rodzinnej pieczy zastępczej szkoleń mających na celu 
podnoszenie ich kwalifikacji;
Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej uczestniczyli w następujących szkoleniach:

1) „Pierwsza Pomoc Przedmedyczna”,
2) „Empowerment -  praca nad indywidualnymi przypadkami i ich SUPERWIZJA”.



15) przedstawianie staroście i radzie powiatu corocznego sprawozdania z efektów pracy;
Niniejsze załącznik do Sprawozdania z działalności PCPR w Słubicach za 2015 rok stanowi 
Roczne sprawozdanie z efektów pracy Zespołu ds. pieczy zastępczej.

16) zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją 
prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;

Zespół ds. pieczy zastępczej zgłosił w ubiegłym roku do Ośrodka Adopcyjnego w Gorzowie Wlkp. 
informacje o 11 dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną przebywających obecnie w rodzinach 
zastępczych. W roku 2015 roku wobec 4 dzieci z uregulowaną sytuacją prawną rozpoczął się 
proces adopcyjny, natomiast 7 dzieci nie została zakwalifikowana do procesu przysposobienia 
i pozostaje w dotychczasowych rodzinach zastępczych. W 2015 roku 5 dzieci z uregulowaną 
sytuacją prawną została przysposobiona, w tym odbyła się 1 adopcja zagraniczna 
dla 2 rodzeństwa.

17) organizowanie opieki nad dzieckiem, w przypadku gdy rodzina zastępcza albo prowadzący 
rodzinny dom dziecka okresowo nie może sprawować opieki, w szczególności z powodów 
zdrowotnych lub losowych albo zaplanowanego wypoczynku;
W ubiegłym roku 2 rodziny zastępcze zawodowe skorzystały z prawa do czasowego 
niesprawowania opieki nad dzieckiem w związku z wypoczynkiem.

Ponadto, zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej wykonywał następujące zadania:

18) dokonywanie ocen rodzin zastępczych pod względem predyspozycji do pełnienia 
powierzonej im funkcji oraz jakości wykonywanej pracy;
Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora PCPR w Słubicach powołano zespół w składzie: dyrektor 
PCPR, psycholog, pedagog, pracownik socjalny lub koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, 
pracujący z rodziną. Zespół dokonał ocen 76 rodzin zastępczych podczas 4 posiedzeń 
(od września do grudnia 2015 roku).

19) prowadzenie rejestru danych o osobach zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny 
zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej łub do prowadzenia rodzinnego 
domu dziecka; pełniących funkcję rodziny zastępczej zawodowej łub rodziny zastępczej 
niezawodowej oraz prowadzących rodzinny dom dziecka.
W okresie sprawozdawczym przygotowano rejestr danych o osobach zakwalifikowanych 
do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej 
oraz pełniących funkcję rodziny zastępczej zawodowej lub rodziny zastępczej niezawodowej.
Rodziny zastępcze niezawodowe i zawodowe w okresie sprawozdawczym przedstawiły 
zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, 
wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Rodziny zastępcze przedstawiły również 
aktualne informacje dotyczące danych zawartych w art. 46 ust. 2 ustawy.



WYKAZ POTRZEB W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ 

1. Opracowanie procedur dotyczących odebrania dziecka z rodziny w razie bezpośredniego 
zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w trybie interwencyjnym

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach widzi potrzebę zorganizowania spotkania, 
bądź teź cyklu spotkań przedstawicieli kadry pomocy społecznejpolicji, ochrony zdrowia, kuratorów 
sądowych w celu wypracowania procedur dotyczących odebrania dziecka z rodziny w razie 
bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w trybie interwencyjnym.

2. Zapewnienie schronienia w ramach interwencji kryzysowej.

Zadanie polegające na świadczeniu interwencji kryzysowej na terenie Powiatu Słubickiego, opiera 
się na działalności Punktu Interwencji Kryzysowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 
w Słubicach. Punkt Interwencji Kryzysowej zapewnia doraźną pomoc osobom znajdującym się 
w kryzysie poprzez udzielanie specjalistycznej pomocy psychologicznej, poradnictwa socjalnego
i prawnego, bez zapewnienia schronienia (miejsca całodobowego pobytu).

W związku z tym, należy podjąć w przyszłości działania w kierunku stworzenia możliwości 
zapewnienia schronienia w ramach realizacji interwencji kryzysowej w Powiecie Słubickim.

3. Prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej

Na terenie Powiatu Słubickiego nie funkcjonuje żaden dom pomocy społecznej. Mieszkańcy naszego 
powiatu kierowani są do domów pomocy społecznej znajdujących się na terenie innych powiatów. 
Być może należałoby rozważyć w przyszłości utworzenie takiego domu na ternie Powiatu 
Słubickiego.

4. Rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Na terenie Powiatu Słubickiego funkcjonuje Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Rzepinie dla 22 osób, 
jednak zasadnym jest podjęcie próby pozyskania środków finansowych na rozszerzenie 
jego działalności o kolejnych uczestników.
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ZESTAWIENIE POTRZEB W ZAKRESIE SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ
1. Zapewnienie badań psychologicznych kandydatom do pełnienia funkcji rodziny zastępczej 

iub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz rodzinom zastępczym.
Do tej pory Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach zapewniało kandydatom do pełnienia 
funkcji rodziny zastępczej badania psychologiczne. Po zmianie ustawy o wspieraniu rodziny
i  systemie pieczy zastępczej we wrześniu 2014 roku, nałożono również obowiązek zapewnienia 
badań psychologicznych co dwa lata dla istniejących rodzin zastępczych. PCPR w Słubicach będzie 
starało się sukcesywnie przeprowadzać takie badania psychoiogiczne.

2. Utworzenie miejsc w pieczy zastępczej na terenie Powiatu Słubickiego, zwłaszcza miejsc 
interwencyjnych.
Na terenie powiatu słubickiego działa 6 rodzin zastępczych zawodowych, w tym dwie rodziny 
zawodowe pełniące funkcję pogotowia rodzinnego. W 2015 roku powstała 1 rodzina zastępcza 
zawodowa. Potrzeba jest więc zorganizowania wielotorowej akcji promocyjnej, która miałaby na celu 
pozyskanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach w pełni zabezpiecza umieszczanie dzieci 
z Powiatu Słubickiego w pieczy zastępczej, jednak największy problem pojawia się w sytuacjach 
interwencyjnych, w których należy natychmiast umieścić dziecko w rodzinie zastępczej 
lub Placówce.

W dwóch pogotowiach, które funkcjonują na ta chwilę nie ma wolnych miejsc. Potrzeba jest wiec 
przede wszystkim utworzenia rodziny zastępczej zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego, 
gdzie mogą trafiać dzieci z interwencji. Natomiast, Placówka Opiekuńczo -  Wychowawcza „Nasza 
Chata" w Cybince jest placówką socjalizacyjną, nie posiada więc miejsc interwencyjnych. Być może 
również należałoby w przyszłości rozważyć reorganizację, bądź rozszerzenie działalności Placówki 
o miejsca intem/encyjne.

3. Objęcie rodzin zastępczych wsparciem koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.
W Zespole ds. rodzinnej pieczy zastępczej zatrudniony jest 1 pracownik socjalny 
oraz 2 koordynatorów rodzinnej pieczy. Pod opieką 1 koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej 
może znajdować się 15 rodzin zastępczych, natomiast pozostałe rodziny znajdują się pod opieką 
pracownika socjalnego. Wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku liczba rodzin zastępczych wynosiła 
94. Potrzeba jest więc zatrudnienia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w Słubicach corocznie składa zapotrzebowanie na dodatkowe środki na pokrycie 
w części wynagrodzenia koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w ramach „Resortowego 
Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej -  asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” 
współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. W roku 2016 koniecznym 
jest złożenie ww. zapotrzebowania.

4. Zwiększenie liczby godzin poradnictwa specjalistycznego.
Poradnictwo specjalistyczne dła rodzin zastępczych prowadzone jest formie porad 
psychologicznych, pedagogicznych oraz prawnych. Wymiar godzin poradnictwa, zwłaszcza 
psychologicznego, z uwagi na pojawiające się problemy w rodzinach zastępczych, 
jest niewystarczające. Potrzeba jest więc pozyskania środków na zwiększenie liczby godzin 
poradnictwa specjalistycznego, a najlepszym rozwiązaniem byłoby zatrudnienie psychologa 
w ramach umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu.
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