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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach jest jednostką organizacyjną Powiatu 
Słubickiego wykonującą zadania Powiatu z zakresu:

- pomocy społecznej (ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity - Dz. U. 
z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.));

- wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej {ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r, o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity -  Dz. U. z 2013 r. poz. 135 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.)).

W skład Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach wchodzą następujące komórki 
organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej,

Skład zespołu stanowi: 1 pracownik socjalny, 2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, 
w tym 1 koordynator został zatrudniony w ramach konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Pracy 
i Polityki Społecznej (umowa zlecenia w od maja do grudnia 2014 r.)f 1 psycholog (umowa zlecenia 
-1 2  godzin w miesiącu), pedagog (umowa zlecenia -1 2  godzin w miesiącu).

2) zespół ds. realizacji świadczeń i opieki nad dzieckiem i rodziną
e

Skład zespołu stanowi: 1 specjalista pracy socjalnej, 1. pracownik socjalny, 1 inspektor 
ds. świadczeń społecznych, psycholog (umowa zlecenia -1 2  godzin w miesiącu), prawnik (umowa 
zlecenia -1 6  godzin w miesiącu),

3) zespół ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych,

Skład zespołu stanowi: 1 specjalista ds. rehabilitacji społecznej i zawodowej, 1 podinspektor 
ds. rehabilitacji społecznej i zawodowej.

4) zespół organizacyjno -  finansowy,

Skład zespołu stanowi: 1 główna księgowa, Yz etatu pracownik obsługi (sprzątaczka)

5) samodzielne stanowisko ds. obsługi prawnej,

6) Punkt Interwencji Kryzysowej (zadania PIK wykonuje pracownik socjalny z zespołu ds. realizacji 
świadczeń i opieki nad dzieckiem i rodziną).
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I. POMOC SPOŁECZNA

1) opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach koordynowało pracę nad opracowaniem 
projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Słubickiego na lata 
2014 -  2020. Następnie, w dniu 25 lutego 2014 r. Rada Powiatu Słubickiego przyjęła uchwałą 
Nr XLII/232/14 Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych dia Powiatu Słubickiego na lata 
2014 -  2020, która określa wizję rozwoju powiatu słubickiego w zakresie polityki społecznej 
w perspektywie 7 lat. W 2014 roku rozpoczęła się realizacja Strategia Rozwiązywania Problemów 
Społecznych dla Powiatu Słubickiego na lata 2014 -  2020, tak wiec jest ona dopiero w początkowej 
fazie realizacji.

2) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa;
W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach w 2014 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 2014 roku poradnictwo psychologiczne prowadzone byłą 1 raz w tygodniu po 3 godziny, 
łącznie12 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 203 osoby, 
w tym 37 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 2014 przyznano następującą pomoc dla grupy ww. osób:

- pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla:

•  1 osoby opuszczającej zakład poprawczy w kwocie 4.941,00 zł,
•  1 osoby opuszczającej młodzieżowy ośrodek wychowawczy w kwocie 1.647,00 zł,

- pomoc rzeczową na zagospodarowanie dla:

•  2 osób opuszczających zakład poprawczy na łączną kwotę 3.647,60 zł,
•  1 osoby opuszczającej młodzieżowy ośrodek wychowawczy w kwocie 1.647,00 zł,
•  1 osoby opuszczającej młodzieżowy ośrodek socjoterapii w kwocie 4.941,00 zł,

- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla:

•  1 osoby opuszczającej zakład poprawczy w łącznej kwocie 1.976,40 zł,
•  1 osoby opuszczającej młodzieżowy ośrodek wychowawczy łącznie w kwocie 3.014,01 zł.

4) prowadzenie mieszkań chronionych:

W 2013 roku utworzono mieszkanie chronione w budynku Placówki Opiekuńczo -  
Wychowawczej „Nasza Chata” w Cybince. 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 2014 z pomocy w postaci schronienia w mieszkaniu chronionym skorzystało 
3 wychowanków, w tym 1 osoba, która opuściła Placówkę Opiekuńczo -  Wychowawczą „Nasza 
Chata” w Cybince oraz 2 osoby, które opuściły rodzinę zastępczą. Pierwsza z tych osób przebywała 
w mieszkaniu od 01.12.2013 r. do 01.08.2014 r. oraz w terminach od 31.10.2014 r. do 02.11.2014 r. 
i od 19.12.2014 r. do 06.01.2015 r., druga osoba przebywała w mieszkaniu od 07.05.2014 r. 
do 19.05.2014 r., kolejna -  trzecia osoba przebywa w mieszkaniu chronionym od 31.03.2014 r. 
do chwili obecnej.

Oprócz schronienia w postaci pobytu w mieszkaniu chronionym wychowankowie mogą 
korzystać ze wsparcia pracownika socjalnego, a także pomocy psychologa oraz prawnika. Do tej pory 
dodatkowa pomoc jaka została udzielona ww. to: pomoc rzeczowa (żywność, odzież, środki czystości), 
pomoc w napisaniu wniosku o przydział mieszkania z zasobów komunalnych, pokierowanie do innych 
instytucji i ośrodków pomocowych ( OPS, Poradnia Zdrowia Psychicznego, ŚDS).

5) realizacja interwencji kryzysowe!:

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 2014 roku z pomocy Punktu Interwencji Kryzysowej przy tut. Centrum skorzystało 28 rodzin 
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.

Działania podejmowane w ramach Punktu Interwencji Kryzysowej w 2014 roku to przede 
wszystkim: wizyty w środowisku (28 wizyt), sporządzenie wniosków do Sądu o wgląd w sytuację 
rodzinną (w 7 przypadkach), udzielenie specjalistycznej pomocy tj. prawnik i psycholog (19 porad), 
a także pokierowanie osoby, bądź rodziny do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, Poradni Zdrowia Psychicznego, Poradni Leczenia Uzależnień „Źródło”, Stowarzyszenia 
Po Prostu itp.,

6) udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach udzielało zainteresowanym informacji
o ich prawach i uprawnieniach. Były to informacje w m.in. następujących sprawach:

- informowanie o procedurach związanych z przejęciem opieki nad wnukiem, bądź wnuczką w postaci 
rodziny zastępczej,
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- uzyskania mieszkania socjalnego,
- możliwości pomocy osobom niepełnosprawnym,
- skorzystania z pomocy świadczonej przez właściwy dla miejsca zamieszkania ośrodek pomocy 

społecznej oraz innych instytucji działających na rzecz pomocy dziecku i rodzinie.

Informacje o prawach i uprawnieniach udzielane były poprzez:

- indywidualne kontakty z klientem pomocy społecznej,
t

- informacje zamieszczane na stronie internetowej Centrum,

- publikacje prasowe w lokalnych środkach masowego przekazu,

- spotkania z organizacjami pozarządowymi, które działają w zakresie pomocy społecznej i pomocy na 
rzecz osób niepełnosprawnych.

7) szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu:

Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach w ciągu 2014 roku 
uczestniczyli m.in. w następujących szkoleniach i formach doskonalenia zawodowego:

1) „Procedury administracyjne, techniki prawodawcze, pomoc społeczna, świadczenia rodzinne, 
piecza zastępcza w JST" -1  osoba,

2) „Doskonalenie wybranych kompetencji metodycznych w tym diagnozowania rodziny zastępczej"
-  2 osoby

3) „Piecza zastępcza jako działania systemowe w praktyce -  perspektywa zmian* - 1  osoba,

4) „Ochrona danych osobowych w praktyce administracyjnej z uwzględnieniem pozycji 
Administratora Bezpieczeństwa In fo rm ac j i6 osób,

5) „Praktyczne aspekty stosowania formularzy „Niebieskiej Karty” -  krok po kroku. Procedura 
ogólna i dla nieletnich. * - 1  osoba,

6) „Inwentaryzacja 2014 i je j praktyczne aspekty” -  2 osoby,

7) „Przemoc w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych” -1 osoba,

8) 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.

W 2014 roku wydano 12 ww. decyzji administracyjnych, w tym 4 decyzje kierujące na zajęcia 
terapeutyczne do POW; 3 decyzje uchylające decyzje kierujące na zajęcia terapeutyczne do POW;
5 decyzji dotyczących 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 13 października 2014 r. przeprowadziło kontrolę problemową 
w Powiatowym Ośrodku Wsparcia w Rzepinie.
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9) 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 Wikp. 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 146 dzieci z naszego powiatu wyjechało na letni wypoczynek w Ili terminach:

- od 17 lipca do 30 iipca 2014r, do Korbielowa,
- od 02 sierpnia do 15 sierpnia 2014r. do Nowej Morawy,
- od 16 sierpnia do 29 sierpnia 2014r. do Nowej Morawy.

Spośród osób, które wyjechały na ww. kolonie były dzieci z rodzin zastępczych {33 dzieci) 
oraz wychowankowie Placówki Opiekuńczo -  Wychowawczej „Nasza Chata” w Cybince (14 dzieci).

10) realizacja projektu systemowego pn. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji 
przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach”:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach w okresie od 1 kwietnia 2014 roku 
do 31 marca 2015 roku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet Vil 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* Instytucja pośrednicząca przyznała nam na realizację ww. projektu na lata 
2014 -  2015 w formie dotacji rozwojowej kwotę 110.978,80 zł. W ubiegłym roku wydatkowano kwotę 
w wysokości 89.400,35 zł.

Cełem głównym tego projektu jest wzrost aktywności społecznej wśród 20 klientów 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach w latach 2014 -  2015.

W roku 2014 wsparciem w ramach projektu objęliśmy 20 osób, w tym 10 osób 
niepełnosprawnych oraz 10 osób pełniących funkcję rodzin zastępczych.

Uczestnicy projektu mogli skorzystać z następujących form wsparcia:

- poradnictwo psychologiczne -  indywidualne 20 h i grupowe 20 h (po 10 h dla każdej z grup),

- poradnictwo pedagogiczne w formie domowych konsultacji dia rodzin zastępczych (w wymiarze 57 h),

- zajęcia psychoedukacyjne dla rodzin zastępczych (16 h),

- zajęcia dla dzieci z rodzin zastępczych (podczas trwania zajęć dla rodziców zastępczych) m.in. zajęcia 
plastyczne, zajęcia ruchowe itp.

- trening kompetencji i umiejętności społecznych dla grupy osób niepełnosprawnych (w wymiarze 20 h),

- wyjazd integracyjny nad morze od 20 do 24 sierpnia 2014 r. dla wszystkich uczestników projektu 
podczas, którego odbył się trening kreowania przyszłości, a także sfinansowano zajęcia rehabilitacyjne 
dla osób niepełnosprawnych, natomiast dla rodzin zastępczych zorganizowano trening umiejętności 
wychowawczych, a dla dzieci zorganizowano opiekę z animatorami w dwóch grupach wiekowych,
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- oraz działania o charakterze środowiskowym:

S  Piknik integracyjny z okazji Obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego -  30 maj 2014r.

W dniu 30 maja 2014r. w Nowym Młynie odbył się piknik integracyjny z okazji obchodów Dnia 
Rodzicielstwa Zastępczego w Powiecie Słubickim, który zorganizowany został w ramach projektu 
pn. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Słubicach” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego.

W pikniku udział wzięło łącznie około 200 osób, w tym przede wszystkim rodziny zastępcze 
oraz wychowawcy i dzieci z Placówki Opiekuńczo -  Wychowawczej „Nasza Chata” w Cybince. Podczas 
pikniku na zgromadzonych gości czekało wiele atrakcji, a mianowicie poczęstunek w formie grilla, 
koło fortuny, kącik malowania twarzy, pokaz Zumby. Ponadto, dzieci mogły wziąć udział w licznych 
konkurencjach sportowych, w trzech kategoriach wiekowych: do lat 6, od 6 do 13 lat oraz powyżej 
13 lat. Pierwszą z konkurencji był tor przeszkód na czas, następną gry zręcznościowe, na które składały 
się: rzut piłeczkami, rzut rzutkami, rzucanie woreczkiem do celu oraz mini kosz. W kąciku plastycznym 
przygotowany został dla dzieci konkurs, tematem przewodnim prac konkursowych był „Piknik oczami 
dziecka”. W prowadzeniu konkursów pracownikom Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Słubicach oraz Starostwa Powiatowego w Słubicach pomagali wolontariusze z Gimnazjum Nr 1 
w Słubicach. Na każde dziecko biorące udział w ww. grach i zabawach czekały atrakcyjne nagrody, 
które zostały pozyskane od lokalnych sponsorów.

S  Zabawa integracyjna z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych

W dniu 3 grudnia 2014r. w Klubie Studenckim Witkacy w Słubicach z okazji obchodów 
Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych odbyła się zabawa integracyjna, która 
zorganizowana została przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach w ramach 
realizowanego projektu pn. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w S/yd/cac/?” , który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zabawa miała swój motyw przewodni COUNTRY. Wszyscy uczestnicy przebrani byli w stroje 
kowbojskie i w dobrych humorach bawili się przy muzyce country. Podczas zabawy na zgromadzonych 
gości czekało wiele atrakcji m.in. poczęstunek, zabawy integracyjne, konkurs na najlepszy strój 
kowbojski, koło fortuny, a także specjalnie przygotowana na tę okazję ścianka do zdjęć. 
W prowadzeniu zabaw integracyjnych pracownikom Centrum pomagali uczestnicy projektu, 
w szczególności Pani Jolanta Adach, której dziękujemy za zaangażowanie.

W Zabawie Integracyjnej udział wzięli Wicestarosta Powiatu Słubickiego Tomasz Stupieńko, 
Dyrektor PCPR Słubice Anna Gołębiowska, Prezes Polskiego Związku Niewidomych Okręg Lubuski 
Pani Beata Olech, Prezes Polskiego Towarzystwa Walki ż Kalectwem w Słubicach Pani Bogumiła 
Flieger , Prezes Stowarzyszenia Chorych na Stwardnienie Rozsiane eSMail Pani Agnieszka 
Gawłowska, Prezes Stowarzyszenia na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Słoneczko” w Rzepinie Pan 
Kazimierz Depczyński, Prezes Stowarzyszenia „Wsparcie” w Rzepinie Pan Patryk Rudziński, Prezes 
Stowarzyszenia Diabetyków w Słubicach Pan Marian Szewczyk, a także członkowie ww. stowarzyszeń i 
uczestnicy projektu. Impreza miała na celu integracje uczestników projektu ze środowiskiem organizacji 
pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Słubickim.
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II. 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.

Piecza zastępcza jest sprawowana w sytuacji niemożności zapewnienia opieki i wychowania 
przez rodziców, tj. wtedy, kiedy działania skierowane na rodzinę przeżywającą trudności w wypełnianiu 
funkcji opiekuńczo -  wychowawczej podejmowane na poziomie gminy przez pracowników socjalnych, 
asystentów rodziny, nie przyniosły odpowiednich efektów i dziecko, zostało umieszczone w rodzinnej 
pieczy zastępczej. Głównym celem pieczy zastępczej jest umożliwienie dziecku powrotu do jego rodziny 
biologicznej, a gdy to okaże się niemożliwe, dążenie do jego przysposobienia.

1) opracowanie i realizacja 3-letnich powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy 
zastępczej:

Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na łata 2012 -  2014 został przyjęty przez Radę 
Powiatu Słubickiego uchwałą Nr XIX/1T5/12 z dnia 27 marca 2012r. W Programie wskazano 
na konieczność podjęcia działań rozwijających i wspierających rodzinną pieczę zastępczą 
oraz usamodzielniających się wychowanków.

Program Rozwoju Pieczy Zastępczej jest próbą wyznaczenia, jak najlepszego kierunku działań 
w środowisku lokalnym, tak aby praca Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach 
nad rozwojem i wspieraniem rodzinnej pieczy zastępczej spełniała wszystkie standardy w tym zakresie.

2) zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych:

W 2014 roku pod opieką Powiatowego Centrum Pomocy Ro.dzinie w Słubicach znajdowało się 
łącznie 107 rodzin zastępczych, w których przebywało 161 dzieci.

W ubiegłym roku powstało 12 nowych rodzin zastępczych, w tym:
-11 rodzin zastępczych spokrewnionych,
- 1 rodzina zastępcza niezawodowa.

W 2014 roku umieszczono łącznie 24 dzieci pochodzących z powiatu słubickiego 
w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu:
-15 dzieci w 11 spokrewnionych rodzinach zastępczych,
- 5 dzieci w 4 niezawodowych rodzinach zastępczych,
- 4 dzieci w 3 zawodowych rodzinach zastępczych.

Tabela 1. Liczba rodzin zastępczych funkcjonujących w powiecie słubickim w 2014 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 64 87
2. niezawodowe 38 53
3. zawodowe 5 21

Razem 107 161
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Tabela 2. Liczba rodzin zastępczych funkcjonujących w 2014 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 16 0 50
2. Cybinka 4 8 3 15
3. Rzepin 15 8 1 24
4. Ośno Lubuskie 7 3 0 10
5. Górzyca 4 3 1 8

Razem 64 38 5 107

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku w Powiecie Słubickim funkcjonowały 102 rodziny 
zastępcze, w których umieszczonych było 146 dzieci.

Informacja o liczbie dzieci, które w 2014 roku wróciły do rodziców biologicznych oraz poszły do adopcji:
- iiczba dzieci, które wróciły do rodziców biologicznych -1 0  dzieci,
- iiczba dzieci, które poszły do adopcji -  6 dzieci.

Tabela 3. Powody umieszczania dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu 
słubickiego w 2014 roku.

Lp. Powody 
umieszczania dzieci 
w rodzinnej pieczy 

zastępczej

Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach 
zastępczych na terenie powiatu słubickiego

Ogółem

P ® c e ^ :;isĘm ■Qśnó. '

1. Sieroctwo 0 4 0 1 0 5
2. Półsieroctwo 7 0 1 2 0 10
3. Przemoc 1 2 0 0 0 3
4. Bezradność 

w sprawach 
opiekuńczo -  
wychowawczych

6 0 12 2 1 21

5. Uzależnienia 22 12 20 5 6 65
6. Niepełnosprawność

rodzica
7 4 1 0 1 13

7. Długotrwała lub ciężka 
choroba rodzica

2 0 0 ■ 0 0 2

8. Pobyt za granicą 3 0 0 0 0 3
9. Inne 15 11 8 3 2 39

Razem 63 33 42 13 10 161
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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 2014 roku w rodzinach zastępczych na terenie powiatu słubickiego przebywało łącznie 
7 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 -  69180,00 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 24000,00
Gorzowski 3 26120,00
Miasto Szczecin 1 11140,00
Międzyrzecki 1 7 920,00
OGÓŁEM 7 69 180,00

W rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów przebywało w 2014 roku ogółem 
19 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 -  218.280 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 
(w zł)

Chojnicki 1 12 000,00
Myśliborski 2 19 778,00
Miasto Poznań 1 17 544,00
Miasto Świnoujście 1 8 942,00
Wągrowiecki 2 40 307,00
Gorzowski 1 11 490,00
Zielonogórski 5 53481,00
Głogowski 1 12.000,00
Suięciński 3 33.560,00
Gryficki 1 6.630,00
Włocławski 1 2.548,00
OGÓŁEM 19 218.280,00
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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 2014 roku wyniósł 148.248,00 zł.

Tabela 6. Wysokość wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinnej 
pieczy zastępczej poszczególnych gmin w 2014 roku.
Lp. Gmina Liczba dzieci Kwota (w zł)
1. Słubice 24 48.027,00
2. Rzepin 17 56.710,00
3. Ośno Lubuskie 7 18.756,00
4. Cybinka 9 13.767,00
5. Górzyca 5 10.988,00

Razem 62 148.248,00

3) zapewnienie pieczy zastępczej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach zajmuje się umieszczeniem dzieci 
w placówkach opiekuńczo -  wychowawczych, w tym Placówce Opiekuńczo -  Wychowawczej „Nasza 
Chata” w Cybince.

W 2014 roku w Placówce Opiekuńczo -  Wychowawczej „Nasza Chata” w Cybince zostało 
umieszczonych 9 dzieci (6 pochodzących z terenu powiatu słubickiego, 2 pochodzących z powiatu 
nowosolskiego, 1 pochodzące z powiatu żagańskiego).

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach wystawia na podstawie postanowienia Sądu 
skierowanie do umieszczenia dziecka w Placówce. W 2014 roku wydano 9 takich skierowań.

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 3 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 27.189,83 zł. Natomiast, żadne dziecko pochodzące z terenu naszego powiatu 
nie zostało umieszczone w placówce opiekuńczo -  wychowawczej na terenie innego powiatu.
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W ciągu ostatniego roku w Placówce Opiekuńczo -  Wychowawczej „Nasza Chata" w Cybince 
przebywało w łącznie 37 wychowanków.

Tabela 7. Liczba dzieci przebywających w 2014 roku w Placówce Opiekuńczo -  Wychowawczej 
„Nasza Chata” w Cybince z podziałem na powiaty, z których pochodzą.

Lp. Powiat Liczba dzieci

1. sulęciński 3
2. zielonogórski 1
3. polkowicki 1
4. żagański 1
5. nowosolski 4
6. słubicki 27

Liczba dzieci ogółem 37

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku w Placówce Opiekuńczo -  Wychowawczej „Nasza 
Chata” w Cybince umieszczonych było 26 dzieci, spośród, których 19 dzieci pochodziło z powiatu 
słubickiego, a 7 dzieci z innych powiatów.

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;

4) 10 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka -  w pierwszym roku pobytu dziecka,
5) 30 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka -  w drugim roku pobytu dziecka,
6) 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 instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Tabela 8. Wysokość wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w Placówce Opiekuńczo 
-  Wychowawczej „Nasza Chata” w Cybince poszczególnych gmin w 2014 roku.
Lp. Gmina Liczba dzieci Kwota (w zł)
1. Słubice 1 3.965,82
2. Rzepin 4 49.562,91
3. Cybinka 1 7.600,11
4. Ośno Lubuskie 2 8.201,62

Razem 69.330,46

W ramach współpracy, pracownik socjalny tut. Centrum uczestniczył w 7 posiedzeniach stałego 
zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka umieszczonego w Placówce Opiekuńczo -  
Wychowawczej „Nasza Chata" w Cybince.
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4) finansowanie świadczeń pieniężnych dotyczących dzieci z terenu powiatu, umieszczonych 
w rodzinach zastępczych, na iego terenie.

Tabela 9. Wydatki na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej w 2014 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 161 1.322.232,00

2. dodatek do świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania 
dziecka 10 17.080,00

3. dofinansowanie do wypoczynku dziecka 2 400,00

4. świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych 
z potrzebami przyjmowanego dziecka 9 7.900,00

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

sprawowanej opieki
1 1.000,00

6.
środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego 

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

'3 10.509,00

7.
świadczenie związane z niezbędnym remontem lokaiu 

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

zawodowa

2 4,000,00

8. wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzenia 
dla zawodowej rodziny zastępczej i dla rodziny pomocowej 7 191.426,00

9. świadczenia dla rodziny pomocowej 4 3.983,00

Razem 199 1.558.530,00

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 342 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 -  36;
- zmiany wysokości świadczenia przyznanego na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej -  45;
- uchylenia przyznanego świadczenia na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej -  29;
- zwrotu nienależnie pobranego świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie 
zastępczej -1 ;
- przyznania świadczenia na kontynuowanie nauki- 22;
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- uchylenia przyznanego świadczenia na kontynuowanie nauki -  2;
- odmowy przyznania świadczenia na kontynuowanie nauki-1;
- zawieszenia pomocy na kontynuowanie nauki-1;
- przyznania jednorazowej pomocy pieniężnej na pokrycie kosztów związanych z potrzebami 
przyjmowanego dziecka do rodziny zastępczej -  9;
- przyznania okresowego świadczenia w związku z wystąpieniem zdarzenia losowego lub innego 
zdarzenia mającego wpływ na jakość sprawowanej opieki -1 ;
- przyznania środków finansowych na utrzymanie lokalu mieszkalnego dla zawodowych rodzin 
zastępczych -  7;
- przyznania świadczenia związanego z przeprowadzeniem niezbędnego remontu domu 
jednorodzinnego, w którym zamieszkuje rodzina zastępcza zawodowa -  2;
- 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 rodziny zastępcze -  6;
- przyznania pomocy pieniężnej na zagospodarowanie osobom opuszczającym rodziny zastępcze -6;
- odstąpienia od naliczania opłaty rodzicom biologicznym za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej - 142;
- odstąpienia od naliczania opłaty rodzicom biologicznym za pobyt dzieci w instytucjonalnej pieczy 
zastępczej -  23;
- umorzenia postępowania w sprawie naliczania opłaty rodzicom biologicznym za pobyt dzieci 
w rodzinie zastępczej - 6.

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

4

Wydano 69 postanowień: 64 postanowienia o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy 
w sytuacjach nieznanego miejsca pobytu osoby lub niestawianie się osoby na wezwanie 
i 5 postanowień o zawieszeniu postępowania.

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 dla 
miejsca pobytu rodziców biologicznych, 23 pozwów o zasądzenie alimentów na dzieci przebywające 
w rodzinach zastępczych.

Zespół ds. realizacji świadczeń na złożone wnioski przez rodziny zastępcze i osoby pełnoletnie 
objęte procesem usamodzielnienia wydał 34 zaświadczenia (o otrzymanej wysokości świadczeń, 
potwierdzające, że są ustanowieni rodziną zastępczą przez jaki okres przebywali w rodzinie zastępczej 
¡tp.).
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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 pełnołetności, 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 2014 r. wypłacono świadczenia 26 osobom na kwotę -  122.593,00 zł.

S  pomoc pieniężną na usamodzielnienie przyznawaną osobie usamodzielnionej, której dochód 
miesięczny nie przekracza 1.200,00zł.

W 2014 r. wypłacono świadczenia 6 osobom na kwotę -  26.088,00 zł.

S  pomoc na zagospodarowanie przyznawaną osobie usamodzielnionej, której dochód 
miesięczny nie przekracza 1.200,00zł.

W 2014 r. wypłacono świadczenia 6 osobom na kwotę -  17.382,00 zł.

Pomoc dla wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej

Wychowankom placówek opiekuńczo -  wychowawczych, którzy przed umieszczeniem w pierwszej 
formie opieki posiadali miejsce zamieszkania na terenie Powiatu Słubickięgo przyznawana jest:

S  pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki

W 2014 r. wypłacono świadczenia 2 osobom na kwotę 11.000,00 zł;

S  pomoc pieniężna na usamodzielnienie

W 2014 r. wypłacono świadczenia 5 osobom na kwotę 28.900,00 zł,

s  pomoc na zagospodarowanie

W 2014 r. wypłacono świadczenie 5 osobom na kwotę 9.500,00 zł

Tabela 10. Pomoc przyznana osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze, placówki 
opiekuńczo -  wychowawcze w 2014 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 26 122.593,00 2 11.000,00
usamodzielnienie 6 26.088,00 5 28.900,00
zagospodarowanie 6 17.382,00 5 9.500,00
Razem 38 166.063,00 12 49.400,00

.
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6) sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny i systemu
pieczy zastępczej oraz przekazywanie ich właściwemu wojewodzie, w wersji elektronicznej, 
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 .2014 roku przystąpiło do realizacji 

rządowych programów wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, w ramach których pozyskało 
dotację w łącznej kwocie 21.150,00 zł, w tym:
s  Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 -  asystent 

rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej (umowa Nr PS-Vlil.946.8.6.2014.MRad z dnia 
30 maja 2014r.), z którego pozyskaliśmy dotację w wysokości 19.800,00 zł na pokrycie części 
wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla 2 koordynatorów rodzinnej pieczy 
zastępczej. Kwotę w wysokości 11.062,31 zł wydatkowaliśmy na wynagrodzenie dla koordynatora 
rodzinnej pieczy zastępczej zatrudnionego na pełen etat w Centrum oraz kwotę 4.011,00 zł 
na wynagrodzenie dla koordynatora zatrudnionego na umowę zlecenie. Kwota 2.119,66 zł to składki 
pracodawcy, z czego 1.855,65 zł to składki ubezpieczenia społecznego i 264,01 zł składki 
na Fundusz Pracy. Łącznie wydatkowaliśmy kwotę w wysokości 17.192,97 zł, niewykorzystaną 
kwotę w wysokości 2.607,03 zł zwróciliśmy na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego.

S  „Resortowy Program wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014
-  dofinansowanie zadań własnych powiatu (umowa Nr PS-VIII.946.19.2014.MRad z dnia ' 
10 października 2014 roku):
Pozyskaliśmy dotację w wysokości 1.350,00 zł, z czego na dofinansowanie do jednorazowych 
świadczeń dla 2 dzieci w wysokości 850,00 zł oraz na dofinansowanie świadczeń losowych 
dla 1 dziecka kwotę 500,00 zł.

8) spotkanie polsko -  niemieckich służb odpowiedzialnych za pamoc dziecku i rodzinie:

W dniu 6 listopada br. w siedzibie Caritas we Frankfurcie n/Odrą odbyło się spotkanie 
przedstawicieli instytucji ze strony polskiej i niemieckiej, zajmujących się pomocą dziecku i rodzinie 
na terenie przygranicznym.

Ze strony polskiej w spotkaniu uczestniczyła Pani SSR Mariola Marczek Przewodnicząca 
Wydziału III Rodzinnego i Nieletnich w SR w Słubicach, Pani Anna Gołębiowska Dyrektor Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach wraz z pracownikami Centrum. Natomiast, ze strony niemieckiej
-  sędziowie z Sądu we Frankfurcie n/Odrą radcy prawni zajmujący się prawem rodzinnym po stronie 
niemieckiej, pracownicy Urzędu ds. Młodzieży i Spraw Socjalnych we Frankfurcie n/Odrą (Jungenamt), 
przedstawiciele Caritas z Frankfurtu n/Odrą To już drugie spotkanie w ramach, którego przedstawiciele 
instytucji zajmujących się sprawami dziecka i rodziny po stronie polskiej i niemieckiej dążą 
do wypracowania współpracy na terenie przygranicznym.
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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 jest Powiatowy Program Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Słubickim 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 jest: Zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie oraz 
zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w powiecie słubickim. Cel główny realizowany 
będzie za pomocą celów operacyjnych oraz wyznaczonych zadań.

2) zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia: 
w ośrodkach interwencji kryzysowej;

Punkt Interwencji Kryzysowej zapewnia doraźną pomoc osobom dotkniętym przemocą 
w rodzinie poprzez udzielanie specjalistycznej pomocy psychologicznej, poradnictwa socjalnego 
i prawnego. 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 Wielk.

3) opracowywanie i realizacja programów oddziaływań korekcyino -  edukacyjnych dla osób 
stosujących przemoc w rodzinie:

W 2014 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 5 osób ukończyło 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.

4) udział w „Lubuskiej Niebieskiej Tarczy Przeciw Przemocy”:

Z końcem października 2013 roku zaczęła działać strona www.tarcza.lubuskie.pl „Lubuska 
Niebieska Tarcza Wobec Przemocy”, w ramach projektu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 
w Zielonej Górze, dofinansowanego z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Dzięki temu projektowi 
ofiary przemocy domowej oraz osoby nią zagrożone mogą uzyskać aktualne informacje o instytucjach 
pomocowych, a co za tym idzie -  szybszą i bezpośrednią pomoc.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach umieszcza na stronie internetowej 
„Lubuskiej Niebieskiej Tarczy Wobec Przemocy” aktualne informacje dotyczące podejmowanych działań 
w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
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5) uczestnictwo w pracach interdyscyplinarnego Zespołu 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 łub 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.

6) realizacja programów osłonowych w ramach konkursów ogłaszanych przez Ministra Pracy 
i Polityki Społecznej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach w 2014 roku w ramach Programu Osłonowego 
„Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie” realizowało projekt pn. „Działamy profilaktycznie -  przeciw przemocy” współfinansowany 
ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (umowa Nr DPS/76/IV/2014 z dnia 11 sierpnia 
2014 roku). Pozyskana kwota w wysokości 12.000,00 zł została wydatkowana 100%.

Podjęte działania w ramach realizacji ww. projektu:

•  Analiza zjawiska przemocy w rodzinie w Powiecie Słubickim.

W dniu 13.08.2014r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach zwróciło się 
do Interdyscyplinarnych Zespołów ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działających 
przy Ośrodkach Pomocy Społecznej w poszczególnych gminach w powiecie, a 20.08.2014r.
-  do Komendy Powiatowej Policji w Słubicach z prośbą o pomoc w dokonaniu analizy zjawiska 
przemocy w rodzinie na terenie Powiatu Słubickiego. Prośba dotyczyła podania danych liczbowych 
obrazujących zjawisko przemocy w rodzinie na terenie poszczególnych gmin wg opracowanego 
kwestionariusza, który stanowił załącznik do niniejszego pisma. Na podstawie otrzymanych danych 
dokonano analizy zjawiska przemocy w rodzinie w Powiecie Słubickim.

•  Opracowanie i przyjęcie do realizacji Powiatowego programu działań profilaktycznych 
w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku 
do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie na iata 2014 -  2018.
Po dokonaniu analizy zjawiska przemocy w rodzinie w Powiecie Słubickim, na podstawie wniosków 
z tej analizy, został opracowany Powiatowy program działań profilaktycznych w zakresie 
promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych' w stosunku do dzieci w rodzinach
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zagrożonych przemocą w rodzinie na iała 2014 -  2018. Rada Powiatu Słubickiego w dniu 
30 września 2014r. podjęła uchwałę Nr XLVII/264/14 w sprawie przyjęcia Powiatowego programu 
działań profilaktycznych w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych 
w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2014 -  2018.

•  Przeprowadzenie lokalnej kampanii społecznej oraz zorganizowanie w ramach tej kampanii 
konferencji dotyczącej przemocy w rodzinie.

s  Opracowano, oddano do druku materiały informacyjne i edukacyjne dotyczące zjawiska 
przemocy:

- ulotek edukacyjno -  informacyjnych „Działamy profilaktycznie przeciw przemocy w Powiecie 
Słubickim -  INFORMATOR”,
- ulotek edukacyjnych „Działamy profilaktycznie -  przeciw przemocy”
- plakatów „Rodzina na medal -  wolna od przemocy”

Ulotki zostały rozpowszechnione podczas zorganizowanej konferencji, a także przekazaliśmy ulotk 
i i plakaty do instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie z prośbą o 
rozpowszechnienie.

s  Zorganizowano konferencję dotyczącą przemocy w rodzinie skierowaną m.in. do osób 
zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w Powiecie Słubickim, ale także do całego 
środowiska lokalnego.

W dniu 02.10.2014r. w Collegium Polonicum w Słubicach odbyła się konferencja pt. „Działamy 
profilaktycznie -  przeciw przemocy". Konferencja zorganizowana została przez Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach. Jako pierwszy zaprezentował swoje wystąpienie Jakub 
Piosik, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze, który przedstawił 
funkcjonowanie portalu Lubuskie] Niebieskiej Tarczy Wobec Przemocy. Następnie Anna 
Wiechcińska -  Szymańska psycholog, członek zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia'1 w Warszawie, poprowadziła dwa wykłady:

- „Systemowe i kompleksowe działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie warunkiem 
skutecznej ochrony osób krzywdzonych i profilaktyki przemocy w Polsce”, oraz
- „Budowanie skutecznej strategii pracy z rodziną z problemem przemocy w oparciu o współdziałanie 
służb”.

Zakres tematyczny konferencji obejmował również tematy: „Przemoc domowa i uza}eżnienia,,
-  Lidia Klimczuk, terapeuta uzależnień oraz „Dziecko w systemie przemocy w rodzinie* -  Justyna 
Sternak, psycholog oraz psychoterapeuta.

Na koniec wystąpienie pt. „Obowiązek zawiadamiania organów ścigania o uzasadnionym 
podejrzeniu popełnienia przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece w toku realizacji procedury 
Niebieskiej Karty" zaprezentował Adam Grochoła -  prokurator Prokuratury Rejonowej w Słubicach, 
Członek Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Urzędzie 
Miasta i Gminy w Słubicach.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele władz lokalnych, przedstawiciele instytucji zajmujących 
się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, przedstawiciele organizacji pozarządowych, 
przedstawiciele placówek oświatowych, Konferencja ta była niezwykła szansą na pogłębienie
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i zdobycie nowej wiedzy dotyczącej tematyki przemocy, jak i do zapoznania się z podejściem 
do pracy zarówno z ofiarami, jak i sprawcami przemocy. Była również okazją promowania dobrych 
praktyk. Łącznie w konferencji wzięło udział 62 osoby.

s  ogłoszono konkurs plastyczny dla dzieci z klas IV -  VI ze Szkół Podstawowych z terenu Powiatu 
Słubickiego „Rodzina na medal -  wolna od przemocy".

W dniu 04.09.2014r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach ogłosiło konkurs plastyczny 
pt. „Rodzina na medal -  wolna od przemocy” skierowany do dzieci z klas IV -  VI Szkół 
Podstawowych z terenu powiatu słubickiego. Konkurs odbywał się pod patronatem Starosty 
Słubickiego. Poprzez ogłoszenie konkursu PCPR w Słubicach chciał zwrócić uwagę na zjawisko 
przemocy w rodzinie oraz promować wartości rodzinne. Łącznie na konkurs wpłynęło 100 prac dzieci 
z różnych szkół z Powiatu Słubickiego. W dniu 1.10.2014r. dokonano oceny prac plastycznych, które 
wpłynęły na konkurs. Komisja postanowiła nagrodzić 9 prac oraz przyznać 3 wyróżnienia. W dniu 
22.10.2014r. w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach odbyło się oficjalne 
wręczenie nagród dla Laureatów konkursu. W spotkaniu uczestniczyły dzieci wraz z opiekunami. 
Nagrody wręczał Starosta Słubicki. Po wręczeniu nagród na dzieci i zaproszonych gości czekał 
słodki poczęstunek. Z prac, które wpłynęły na konkurs przygotowaliśmy wystawę, którą można 
oglądać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach.

•  Lokalne wydarzenie kulturalne -  teatr profilaktyczny dotyczący przemocy.

W dniu 5 listopada br. w dużej auli Collegium Polonicum w Słubicach uczniowie szkół ze Słubic: 
Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2, Zespołu Szkół Technicznych, Ochotniczego Hufca Pracy, Zespołu 
Szkół Licealnych, Zespołu Szkół Ekonomiczno -  Rolniczych, Specjalnego Ośrodka Szkolno
-  Wychowawczego oraz wychowankowie Placówki Opiekuńczo -  Wychowawczej „Nasza Chata” 
w Cybince na zaproszenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach mogli obejrzeć 
spektakl profilaktyczny p t ’’Bella”. Ww. spektakl ukierunkowany na przeciwdziałanie agresji 
i przemocy, został wystawiony przez Teatr dla Dzieci i  Młodzieży Moralitet z Krakowa.

•  Zorganizowanie warsztatów dla rodziców „Rodzic na medal”

Przy współpracy z kuratorami sądowymi z Sadów Rodzinnych, asystentów rodziny, wytypowaliśmy 
grupę osób -  rodziców, znajdujących się pod kuratelą sądową bądź też pod opieką Ośrodka 
Pomocy Społecznej, z uwagi na problemy opiekuńczo -  wychowawcze z dziećmi, zagrożone 
zjawiskiem przemocy do udziału w warsztatach pn. „Rodzic np medal”. Warsztaty miałyby na celu 
przede wszystkim propagowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich.

Wymiar godzin warsztatów: 4 spotkania po 3 godziny lekcyjne, łącznie 12 godzin warsztatów.

Warsztaty odbyły się w terminach: 04.10.2014r., 18.10.2014r., 15.11.2014r., 29.11.2014r. 
Ostatecznie w zajęciach uczestniczyło 9 osób.

•  Spotkania z psychologiem

Spotkania z psychologiem były realizowane w formie indywidualnego poradnictwa. Miały na celu 
nabycie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Ze spotkań z psychologiem 
korzystały osoby, rodziny z terenu Powiatu Słubickiego. Wymiar godzin: 2 godziny w tygodniu 
przez 4 miesiące, łącznie 32 godziny. Do prowadzenia indywidualnego poradnictwa został 
zatrudniony psycholog w ramach umowy zlecenia.
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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 lata 2014 -  2020. Następnie, w dniu 25 luty 2014 r. 
Rada Powiatu Słubickiego zgodnie z uchwałą Nr XUI/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.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazał dla Powiatu Słubickiego 
w roku 2014 kwotę 894.647,00 zł.

Zgodnie z uchwałą Nr XL/228/14 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 28 stycznia 2014 r., 
zmienionej uchwałą Nr XLIII/236/14 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 25 marca 2014 r. dokonano 
podziału środków na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej.

Tabela 11. Podział środki PFRON przyznanych dla powiatu słubickiego w 2014 roku.

Podział środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych w 2014 roku

Rok
- zadania z zakresu 

rehabilitacji zawodowej 
realizowane przez PUP 

w Słubicach

- zadania z zakresu 
rehabilitacji społecznej 

realizowane przez PCPR 
w Słubicach

- działalność Warsztatu 
Terapii Zajęciowej 

wżabicach
Razem

2014 240.000,00 zł 210.767,00 zł 443.880,00 zł 894.647,00 zł
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Tabela 12. Liczba i kwota udzielonych dofinansowań ze środków PFRON w 2014 roku na zadania 
z zakresu rehabilitacji zawodowej realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach.

Rok
Zwrot kosztów wyposażenia stanowisk 

pracy (art. 26 e)
Podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej 

albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej 
(art. 12 a)

Liczba stanowisk Kwota 
(w zł) Liczba osób Kwota 

(w zł)

2014 4 200.000,00 zł 1 40.000,00

Tabela 13. Liczba i kwota udzielonych dofinansowań ze środków PFRON w 2014 roku na zadania 
z zakresu rehabilitacji społecznej, realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach.

Rok Dofinansowanie 
uczestnictwa osób 
niepełnosprawnych 

i ich opiekunów 
w turnusach 

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

Dofinansowanie 
zaopatrzenia w sprzęt 

rehabilitacyjny, 
przedmioty 

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. 
35aus$.1pkt7 

lit. d)

Dofinansowanie sportu, 
kultury, rekreacji i 

turystyki osób 
niepełnosprawnych (art. 

35 a ust. 1 pkt 7 
lit. b)

Liczba Kwota Liczba Kwota Liczba Kwota Liczba Kwota
osób (w zł) osób (w zł) osób (w zł) zadań (w zł)

2014 42 37,229,00 101 126.090,00 9 43.044,00 3 4.404,00

- 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 2014 roku 179 osób ubiegało się o dofinansowanie do uczestnictwa osób niepełnosprawnych 
w turnusach rehabilitacyjnych wraz z opiekunami.

Przyznano dofinansowanie dla 51 osób na kwotę 45.069,00 zł. Ostatecznie jednak w roku 2014 
z dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym skorzystały 42 osoby na kwotę
37.229,00 zł, w tym:

- 12 osób to dzieci i młodzież niepełnosprawna, 12.404,00 zł
- 11 osób to opiekunowie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, 7.581,00 zł
-14 osób to dorosłe osoby niepełnosprawne, 13.804,00 zł
- 5 osób to opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych, 3.440,00 zł
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Tabela 14. Liczba osób, które skorzystały z dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym
w 2014 roku z podziałem na gminy. t

Lp. Gmina Liczba osób Kwota (w zł)

1. Cybinka 1 1.032,00

2. Górzyca 5 4.429,00

3. Ośno Lubuskie 6 5.160,00

4. Rzepin 8 7.243,00

5. Słubice 22 19.365,00

Razem 42 37.229,00

Wnioski niezrealizowane: 128 - brak środków finansowych, 9 -  rezygnacja z uczestnictwa w turnusie.

- 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 2014 roku wpłynęło na ww. zadanie 194 wnioski od osób fizycznych na łączną kwotę
375.487.00 zł. Z dofinansowania skorzystało jednak 101 osób niepełnosprawnych na łączną kwotę
126.090.00 zł, w tym:

•  dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego -  wypłacone dofinansowanie dla 2 dzieci w łącznej 
kwocie 2.373,00 zł z przeznaczeniem na zakup m.in. materaca do ćwiczeń, piłek rehabilitacyjnych, 
wałków, szczotki do masażu, itp.
Wnioski niezrealizowane: 1 -  brak środków finansowych;

•  dofinansowanie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych -  wypłacone 
dofinansowanie 123.717,00 zł dla 99 osób niepełnosprawnych, w tym dla 8 dzieci na kwotę
11.175,00 zł; z przeznaczeniem na zakup:
Dorośli: aparaty słuchowe -  57; wkładka uszna -1 ;  obuwie ortopedyczne -  4; proteza podudzia -  5; 
podpórka (balkonik) -  1; proteza powietrzna (bezdech) -  2; wózek inwalidzki -  1; materac 
i poduszka przeciwodleżynowa, aparat na goleń i udo -1 ;  pieluchomajtki, cewniki, worki -19 .
Dzieci: aparaty słuchowe -1 ;  wózek inwalidzki -  2; pieluchomajtki, cewniki -  4; proteza oka -1 .
Wnioski niezrealizowane: 92 -  brak środków finansowych.
Dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych realizowane jest wspólnie 
z Narodowym Funduszem Zdrowia.
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Tabela 15. Liczba osób, które otrzymały dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,
przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze w 2014 roku z podziałem na gminy.

Lp. Gmina Liczba osób Kwota (w zł)
1. Cybinka 11 11.093,00
2. Górzyca 2 4.986,00
3. Ośno Lubuskie 14 30.589,80
4. Rzepin 16 20.092,90
5. Słubice 58 59.328,30

Razem 101 126.090,00

- 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.

W 2014 roku wpłynęło na w/w zadanie 14 wniosków, na łączną kwotę 88.768,00 zł. 
Dofinansowanie przyznano dla 9 osób na łączną kwotę 43.044,00 zł, w tym:

•  na dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się dla 2 osób (dzieci) w kwocie
4.400.00 zł, z przeznaczeniem na zakup komputera stacjonarnego -  2 osoby;
Wnioski niezrealizowane: 2 (niespełnione warunki formalne - 1, brak środków — 1);

•  na dofinansowanie likwidacji barier technicznych dla 2 osób (dorośli) na kwotę 12.064,00 zł, 
z przeznaczeniem na zakup: krzesła schodowego 2 szt. dla 1 osoby -  10.800,00 zł; poręcze
i siedzisko dla 1 osoby -1.264,00 zł;
Wnioski niezrealizowane: brak;

•  na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych dla 5 osób (dorośli) na kwotę
26.580.00 zł, z przeznaczeniem na:
- przystosowanie łazienki do potrzeb osoby niepełnosprawnej 4 osoby 23.423,00 zł
- przystosowanie pomieszczeń: wymiana podłogi, drzwi 1 osoba 3.157,00 zł 
Niezrealizowanych wniosków: 3 - brak środków finansowych.
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Tabela 16. Liczba osób, którym przyznano w 2014 roku dofinansowanie likwidacji barier 
architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi 
potrzebami osób niepełnosprawnych.

Lp. Gmina Liczba osób Kwota (w zł)
1. Cybinka 2 10.471,00
2. Górzyca - ■
3. Ośno Lubuskie 3 13.622,00
4. Rzepin 1 2.000,00
5. Słubice 3 16.951,00

Razem 9 43.044,00

- 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 2014 roku wpłynęły 3 wnioski na łączną kwotę 4440,00 zł. Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Słubicach może sfinansować 60 % wartości przedsięwzięcia.

Tabela 17. Dofinansowanie sportu, kultury i turystyki osób niepełnosprawnych ze środków 
PFR()Nw2014roku.

Lp. Nazwa organizacji
Liczba przedsięwzięć, 

która została 
dofinansowana

Liczba osób 
V-uczestnicząca 
w przedsięwzięciu

Kwota (w zł)

1. Polski Związek Emerytów, Rencistów 
¡Inwalidów, Słubice 1 40 2.604,00

2. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków 
Oddział Miejsko Powiatowy Słubice 2 85 1.800,00

Razem ..........  3 ..............
....

125 4.404,00
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- 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 30 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 Powiatu Słubickiego.

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

Środki finansowe przeznaczone na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Żabicach 
w 2014 roku wyniosły 493.200,00 + 40.000,00 + 12.000,00 z czego:

- 443.880,00 z ł-stanowią środki PFRON,

- 49.320,00 zł -  stanowią środki z budżetu samorządu powiatowego, ( 10% wynikające z art. 10b ust. 
2a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

- Powiat Słubicki przekazał w 2014 r. dodatkowe środki w wysokości 40.000,00 zł

• Gmina Górzyca przekazała w 2014 r. dodatkowe środki w wysokości 12.000,00 zł

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-Aneks nr 1/2014 z dn. 16.06.2014r.

- dokonanie oceny działalności WTZ za 2013 rok na podstawie złożonego rocznego sprawozdania 
z działalności WTZ w Żabicach;

- sporządzanie aneksów do umowy -  (Aneks Nr 1/2014 z dnia 16.01.2014r., Aneks Nr 2/2014 z dn. 
16.06.2014r., Aneks nr 3/2014 z dn. 27.11.2014r. Aneks nr 4/2014 z dn. 18.12.2014r., Aneks nr 
5/2014 z dn. 30.12.2014r., Aneks nr 6/2014 z dn. 30.12.2014r.) V

- przeprowadzenie kontroli problemowej w dniach 15-16.10.2014r

- dokonanie oceny wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON kosztów wynikających 
ze zwiększenia liczby uczestników WTZ w Żabicach.

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.
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- 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 2014 roku wnioski były przyjmowane w następujących terminach:

- Moduł I od dnia 1 maja do dnia 30 sierpnia 2014 roku.
- Moduł II od dnia 7 marca do dnia 30 marca 2014 roku, oraz od dnia 1 września do dnia 30 września 
2014 roku.

W 2014 roku łączna kwota przeznaczona na ww. program wynosiła 119.768,84 zł, z czego 
na koszty obsługi realizacji programu było 5.622,95 zł, na koszty promocji programu 1.124,59 zł, 
natomiast 562,30 zł zostało przeznaczone na koszty ewaluacji programu.

W 2014 roku w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” wpłynęły 43 wnioski 
na łączną kwotę 186.238,29 zł. Z czego 11 wniosków zostało rozpatrzonych negatywnie pod względem 
formalnym, natomiast 1 osoba złożyła rezygnację z uczestnictwa w programie. Zrealizowano 
(wypłacono dofinansowanie ze środków PFRON) 31 wniosków na łączną kwotę 104.321,84 zł.
Tabela 19. Środki wypłacone w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2014 roku.

Obszar dofinansowania
Wnioski

rozpatrzone
pozytywnie

Środki 
wypłacone 

(w zł)
Moduł I -  likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:
A1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu 0 0
A2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kat. B 0 0
B1- pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz 
oprogramowania 6 27.827,00

B2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu 
sprzętu elektronicznego i oprogramowania 1 2.000,00

C1- pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym 1 15138,00
C2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka 
inwalidzkiego o napędzie elektrycznym 2 3.800,00

C3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne 
rozwiązania techniczne 1 18.023,84

G4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, 
w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne 0 0

D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla 
osoby zależnej 1 1.224,00

Moduł II -  pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.
Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym 19 36309,00

RAZEM 31 104.321,84
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- Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Słubicach

W 2014 roku odbyło się 5 posiedzeń Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób
Niepełnosprawnych, na których podjęto 8 uchwał dotyczących osób niepełnosprawnych:

1) uchwała Nr 8/14 Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Słubicach 
z dnia 09.01.2014 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Słubickiego 
w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych w 2014 roku, na które przeznacza się środki finansowe Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

2) uchwała Nr 9/2014 Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych z dnia 
07.02.2014 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 2/11 Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób 
Niepełnosprawnych z dnia 13 czerwca 2011r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego oraz 
Sekretarza Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych,

3) uchwała Nr 10/14 Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych 
z dnia 07.02.2014r. w sprawie zaopiniowania projektu Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych dia Powiatu Słubickiego na lata 2014 -  2020,

4) uchwała nr 11/14 Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych 
z dnia 07.02.2014r. w sprawie zaopiniowania projektu Powiatowego Programu Działań na Rzecz 
Osób Niepełnosprawnych na lata 2014 -  2020,

5) uchwaia Nr 12/14 Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych 
z dnia 05.03.2014r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu
o zmianie uchwały Rady Powiatu Słubickiego Nr XL/228/14 z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie 
określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych w 2014 roku, na które przeznacza się środki finansowe Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

6) uchwala Nr 13/14 Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych 
z dnia 05.03.2014r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Zarządu Powiatu Słubickiego 
w sprawie ustalenia zasad udzielania dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2014 roku.

7) uchwala nr 14/14 Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych
z dnia 24.03.2014r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Zarządu Powiatu Słubickiego 
w sprawie ustalenia zasad udzielania dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu. „Aktywny Samorząd” w 2014 roku 
w Powiecie Słubickim,

8) uchwała Nr 15/14 Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych 
z dnia 12.06.2014r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Słubickiego 
w sprawie przyjęcia Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych 
na lata 2014-2015.
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Załącznik nr 1
do Sprawozdania z działalności
PCPR w Słubicach za 2014 rok

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z EFEKTÓW PRACY 

ZESPOŁU DS. RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ ZA 2014 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 7$ ust 4 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 
z 2013r. poz. 135 z późn. zm.) 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 
lub 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 jeden raz dokonywał kalifikacji 1 osoby kandydującej 
do pełnienia funkcji niezawodowej rodziny zastępczej. Tym samym 1 osoba otrzymała 
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 1 osobę, kandydatkę do pełnienia funkcji rodziny 
zastępczej niezawodowej tut Centrum skierowało na szkolenie do Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Międzyrzeczu. Ponadto, 1 rodzina zastępcza niezawodowa została skierowana 
przez tut Centrum do doszkolenia na rodzinę zastępczą zawodową do Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Krośnie Odrzańskim.



4) organizowanie szkoień dla kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo- 
wychowawczej typu rodzinnego, wydawanie świadectw ukończenia tych szkoleń oraz opinii 
dotyczącej predyspozycji do pełnienia funkcji dyrektora i wychowawcy w placówce 
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 szkoleń 
mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji, biorąc pod uwagę ich potrzeby;

W 2014 roku w ramach projektu pn. „Rozwój i  upowszechnianie aktywnej integracji 
przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach” współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Słubicach zorganizowało zajęcia psychoedukacyjne oraz trening umiejętności 
wychowawczych dla grupy 10 rodziców zastępczych, uczestniczących w ww. projekcie,

6) zapewnianie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, 
w szczególności w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych;

W 2014 roku w ramach projektu pn. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach“ współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zorganizowano grupę wsparcia 
rodzin zastępczych. Uczestniczyło w niej 10 rodziców zastępczych. W ramach grupy wsparcia, 
rodzice zastępczy mogli skorzystać m.in. z indywidualnego poradnictwa psychologicznego 
oraz indywidualnego poradnictwa pedagogicznego w formie domowych konsultacji. Podczas zajęć 
dla rodziców zorganizowano zajęcia dla dzieci m.in. zajęcia plastyczne, zajęcia sportowo -  
rekreacyjne. W ramach grupy wsparcia zorganizowano również wyjazd integracyjny dla rodziców 
zastępczych wraz z dziećmi

W 2014r. 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, 4 dzieci została umieszczona w dwóch rodzinach 
pomocowych (w każdej rodzinie 2 dzieci).

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

W 2014 r. zorganizowano dla 1 rodziny zastępczej pomoc wolontariusza. Pomoc ta polegała 
głównie na odrabianiu zadań domowych z dzieckiem umieszczonym w rodzinie zastępczej, 
spędzaniem wspólnie czasu na grach i zabawach. Spotkania wolontariusza z dzieckiem odbywały 
się siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach.



8) współpraca ze środowiskiem iokainym, w szczególności z powiatowym centrum pomocy 
rodzinie, ośrodkiem pomocy społeczne], 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 -  
7 opinii,
- sporządzenie opinii dotyczących przyznawania świadczeń na pokrycie kosztów związanych 
z przeprowadzeniem niezbędnego remontu mieszkania/ domu jednorodzinnego dla rodzin 
zastępczych zawodowych ~ 2 opinie,
- sporządzenie opinii dotyczących przyznania jednorazowego świadczenia na pokrycie 
niezbędnych kosztów związanych z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodziny zastępczej -  
9 opinii,
- 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 223 opinie dotyczące zasadności dalszego 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 III Wydział Rodzinny i Nieletnich,
2. Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu VIII Zamiejscowy Wydział Rodzinny i Nieletnich z siedzibą 

w Sulęcinie,
3. Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim llł 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 2014 roku poradnictwo i terapia dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci 
oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, prowadzone było przez psychologa 
oraz pedagoga.

Psycholog był zatrudniony w ramach umowy zlecenia w wymiarze 12 godzin miesięcznie, 
przez okres 12 m-cy. Pedagog był zatrudniony w ramach umowy zlecenia w wymiarze 12 godzin 
miesięcznie, przez okres 12 m-cy.

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 byia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą w 2014 roku przez 
prawnika zatrudnionego w ramach umowy zlecenia w wymiarze 16 godzin miesięcznie, 
przez okres 12 m -  cy.

11) dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy 
zastępczej;

W 2014 roku dokonano 223 ocen sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej 
Oceny odbywały się w siedzibie Centrum. W ocenie uczestniczyli:

- z ramienia PCPR w Słubicach: koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, pracownik socjalny;

- rodzice zastępczy,

- pedagodzy szkolni, bądź wychowawcy klas (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.

12) prowadzenie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej, której ceiem jest pozyskiwanie, 
szkolenie 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,
2 analizy sytuacji osobistej, rodzinnej i majątkowej kandydatów do pełnienia funkcji rodziny 
zastępczej Ponadto przeprowadzono opinie psychologiczne i pedagogiczne dla 1 kandydata 
do pełnienia funkcji na 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 2014 roku było prowadzone poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne.



15) przedstawianie staroście i radzie powiatu corocznego sprawozdania z efektów pracy;

Niniejsze załącznik do Sprawozdania z działalności PCPR w Słubicach za 2014 rok stanowi 
Roczne sprawozdanie z efektów pracy Zespołu ds. pieczy zastępczej.

16) zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z ureguiowaną sytuacją 
prawną, wcełu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;

Zespół ds. pieczy zastępczej zgłosił w ubiegłym roku do Ośrodka Adopcyjnego w Gorzowie Włkp. 
informacje o 16 dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, przebywających obecnie w rodzinach 
zastępczych. W roku 2014 roku wobec 9 dzieci z uregulowaną sytuacją prawną rozpoczął się 
proces adopcyjny (z czego jeden został wstrzymany), natomiast 7 dzieci nie została 
zakwalifikowana do procesu przysposobienia i pozostaje w dotychczasowych rodzinach 
zastępczych. W 2014 roku 6 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 aibo prowadzący 
rodzinny dom dziecka okresowo nie może sprawować opieki, w szczególności z powodów 
zdrowotnych lub losowych albo zaplanowanego wypoczynku.

W ubiegłym roku 1 rodzina zastępcza zawodowa skorzystała z prawa do czasowego 
niesprawowania opieki nad dzieckiem w związku z wypoczynkiem, w wymiarze 30 dni.



WYKAZ POTRZEB W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ

1. Zwiększenie liczby godzin poradnictwa specjalistycznego.

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach prowadzone jest specjalistyczne 
poradnictwo psychologiczne oraz prawne, Z poradnictwa korzystają mieszkańcy całego Powiatu 
Słubickiego, po wcześniejszym telefonicznym łub osobistym ustaleniu terminu. Zapotrzebowanie 
na taką formę pomocy jest duże. Zdarza się tak, iż osoby chcące skorzystać z ww. poradnictwa (m.in. 
rodziny z problemami opiekuńczo -  wychowawczymi) muszą czekać długi okres na wolny termin. 
Zadaniem Centrum jest zaoferowanie rodzinom naturalnym, rodzinom zastępczym, dzieciom z tych 
rodzin, młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, dostępnej bieżącej pomocy psychologicznej, 
pedagogicznej oraz prawnej, W związku z powyższym należy szukać możliwości pozyskania 
dodatkowych środków z zewnątrz m.in. poprzez aplikowanie o środki w ramach konkursów ogłaszanych 
przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, czy też w ramach projektów systemowych 
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

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, iż działania zmierzające do utworzenia na terenie Powiatu Słubickiego 
Ośrodka Interwencji Kryzysowej mogą być długofalowe i rozłożone w czasie, a przede wszystkim 
pociągną za sobą duże nakłady finansowe, w dalszym ciągu należy rozważyć możliwość podpisania 
porozumienia z Miastem Gorzów Wlkp. w sprawie wykonywania przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej 
w Gorzowie Wlkp. usług w zakresie interwencji kryzysowej na rzecz mieszkańców Powiatu Słubickiego, 
bądź też zlecić realizację tego zadania organizacji pozarządowej.

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 od kilku lat podejmowane są próby pozyskania środków finansowych na rozszerzenie jego 
działalności o kolejnych uczestników.

Załącznik nr 2
do Sprawozdania z działalności
PCPR w Słubicach za 2014 rok



ZESTAWIENIE POTRZEB W ZAKRESIE SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ 

1. Zapewnienie badań psychologicznych kandydatom do pełnienia funkcji rodziny zastępczej 
łub 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 dia istniejących rodzin zastępczych zawodowych i niezawodowych. 
Takich rodzin łącznie jest o/c. 35 w Powiecie Słubickim.

2. Utworzenie miejsc w pieczy zastępczej na terenie Powiatu Słubickiego, zwłaszcza miejsc 
interwencyjnych.

Na terenie powiatu słubickiego działa 5 rodzin zastępczych zawodowych, w tym dwie rodziny 
zawodowe pełniące funkcję pogotowia rodzinnego. W 2014 roku nie powstała żadna 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 możliwość reorganizacji Placówki m.in. w kontekście stworzenia miejsc interwencyjnych.

3. Zorganizowanie obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w Powiecie Słubickim.

Od 2006 roku w dniu 30 maja obchodzony jest Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Obchody tego 
dnia mają na celu popularyzację ruchu rodzicielstwa zastępczego, są także okazją wyrażenia 
podziękowania rodzinom zastępczym za ich trud i poświecenie. Zorganizowanie obchodów Dnia 
Rodzicielstwa Zastępczego w 2015 roku w Powiecie Słubickim byłoby okazją na spotkanie, a przede 
wszystkim integrację środowiska rodzin zastępczych. Ponadto, przyczyniłoby się do promocji 
rodzicielstwa zastępczego.

4. Objęcie rodzin zastępczych wsparciem koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

W Zespole ds. rodzinnej pieczy zastępczej zatrudniony jest 1 pracownik socjalny 
oraz 2 koordynatorów rodzinnej pieczy Spośród prawie 100 rodzin zastępczych funkcjonujących 
na terenie Powiatu Słubickiego, pod opieką 1 koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej znajduje się 
obecnie 15 rodzin zastępczych (wcześniej było 30 rodzin), natomiast pozostałe rodziny tj. 70 znajduje
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się pod opieką pracownika socjalnego. Potrzeba jest 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 2015 koniecznym jest złożenie ww. zapotrzebowania.

5. Zorganizowanie szkoleń dla rodzin zastępczych.

Rodzinny zastępcze powinny podnosić swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach. Potrzeba 
jest więc zorganizowania w 2015 roku szkoleń skierowanych do rodzin zastępczych spokrewnionych, 
niezawodowych oraz zawodowych.

6. Zwiększenie liczby godzin poradnictwa specjalistycznego.

Poradnictwo specjalistyczne dla rodzin zastępczych prowadzone jest formie porad 
psychologicznych, pedagogicznych oraz prawnych. Wymiar godzin poradnictwa, zwłaszcza 
psychologicznego oraz pedagogicznego, z uwagi na pojawiające się problemy w rodzinach 
zastępczych, jest niewystarczające. Potrzeba jest więc pozyskania środków na zwiększenie liczby 
godzin poradnictwa specjalistycznego.
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