SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PCPR
W WIERUSZOWIE ZA 2007 ROK
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie realizuje zadania powiatu
(własne i zlecone) zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku
(Dz.U. z 2004r. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.) zadania dofinansowane z Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizowane na rzecz osób
niepełnosprawnych na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr. 123
poz. 776 z późn. zm.) oraz innych ustaw.

I. ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE
1.ZATRUDNIENIE
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie (PCPR) w 2007 roku
zatrudniało 6 osób w wymiarze 5,0 etatu:kierownik-1,0 etat, gł. księgowa -0,5 etatu,
specjaliści pracy socjalnej -2,0,etaty , st. inspektor ds. rehabilitacji zawodowej i
społecznej -1,0 etat ,podinspektor ds .rehabilitacji zawodowej i społecznej- 0,5 etatu .
W pracy PCPR przez cały rok pomagali stażyści zgodnie z zawartymi umowami z
Powiatowym Urzędem Pracy.
Przy PCPR działa w godzinach popołudniowych Punkt Interwencji Kryzysowej
(PIK).W ramach pracy punktu podpisano umowy zlecenia z 5 specjalistami(prawnik,
psycholog, terapeuta uzależnień, pedagog pracownik socjalny) .Dyżury specjalistów
prowadzone są w godz. 15.30- 18.00.
2. WYKONANIE BUDŻETU
Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie
Tabela 1. Zestawienie planu, środków otrzymanych i wykorzystanych PCPR
PLAN
ŚRODKI OTRZYMANE
ŚRODKI
WYKORZYSTANE
180.200 zł
180.200 zł
180.200 zł
Wynagrodzenia osobowe Dodatkowe wynagrodzenie roczne Pochodne od wynagrodzeń Wynagrodzenia bezosobowe -

116.046,39 zł
7.856,77 zł
25.304,38 zł
3.000,00 zł

Razem wynagrodzenia –

152.207,54 zł

Wydatki bieżące – 27.992,46 zł (w tym odpis na ZFŚS – 4.023,00 zł)
W ramach wydatków bieżących rzeczowych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
wydało:
3.230,11 zł na zakup materiałów biurowych, druków, zakup prenumeraty,
tonerów, środków czystości,
4.681,87 zł na opłaty za energię elektryczną i cieplną, wodę, kanalizację,
862,21 zł na konserwację i naprawy sprzętu,
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290,00 zł na badania profilaktyczne pracowników,
3.257,13 zł na opłatę radiofoniczną, usługi informatyczne, koszty przesyłek,
koszty obsługi BIP, koszty ogłoszeń w prasie, wywóz nieczystości stałych,
sprawdzanie i czyszczenie przewodów kominowych, opłata za korzystanie z
samochodu służbowego,
1.420,08 zł dostęp do sieci Internet,
1.935,64 zł na usługi telekomunikacyjne,
1.215,66 zł na wypłatę delegacji służbowych,
518,00 zł na opłatę składki ubezpieczenia mienia,
4.023,00 zł odpis na ZFŚS,
323,26 zł na opłatę podatku od nieruchomości,
1.584,60 zł na szkolenia dla pracowników,
309,64 na zakup papieru,
4.341,26 zł na zakup akcesoriów komputerowych i oprogramowania.
W roku 2007 PCPR w Wieruszowie otrzymał dotację celową na wypłatę
dodatków dla pracowników socjalnych w wysokości 6.000 zł. Obowiązek wypłaty w/w
dodatków wprowadziła ustawa o pomocy społecznej od stycznia 2006 roku.
Zestawienie wydatków prezentuje poniższa tabela.
Tabela 2. Zestawienie wydatków PCPR w 2007r.
Wartościowo w zł
Wydatki
na
wynagrodzenia
i
152.207,54
pochodne
Wydatki bieżące
27.992,46
Razem:
180.200,00

Procentowo
84 %
16 %
100%

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie od 2004r. kontynuuje
pracę w systemie programu POMOST - POWIAT. Program ten pozwala na
wprowadzanie danych dotyczących obsługi: rodzin zastępczych, placówek
opiekuńczo – wychowawczych, sprawozdań. Informacje wprowadzone do programu
pozwalają na sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu
wojewodzie w wersji elektronicznej.
W ramach utrzymania systemu SI POMOST w 2007 roku PCPR otrzymał z
Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego - Wydziału Polityki Społecznej refundację kosztów
za usługi związane z utrzymaniem SI POMOST w kwocie ogółem 650 zł.

Rozdział – 85204 Rodziny zastępcze
Tabela 3. Zestawienie planu, środków otrzymanych i wykorzystanych w rozdziale
85204 – Rodziny zastępcze
ROK
PLAN
ŚRODKI
ŚRODKI
OTRZYMANE
WYKORZYSTANE
2005
335.152 zł
315.812,90 zł
315.812,90 zł
2006
392.643 zł
390.564,68 zł
390.564,68 zł
2007
398.355 zł
398.355,00 zł
391.645,83 zł
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Ogółem w 2007 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie obsługiwało
37 rodzin zastępczych, w których umieszczonych było 49 dzieci. Wydatki w
rodzinach zastępczych obejmowały:
Tabela 4. Zestawienie wydatków w rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze w 2007
roku
Wyszczególnienie
Wydatki
%
Bieżące utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych 323.880,68 zł
82,7 %
Kontynuowanie nauki
32.020,90 zł
8,2 %
Zagospodarowanie nowych dzieci w rodzinie
9.200,00 zł
2,3 %
zastępczej
Usamodzielnienie pieniężne dla wychowanków
9.882,00 zł
2,5 %
Wyprawki rzeczowe dla usamodzielnionych
6.588,00 zł
1,7 %
wychowanków
Koszt utrzymania w rodzinie zastępczej –
10.074,25 zł
2,6 %
porozumienia między powiatami
Razem:
391.645,83
100 %
zł
Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo wychowawcze
Tabela 5. Zestawienie planu, środków otrzymanych i wykorzystanych w rozdziale
85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze
ROK
PLAN
ŚRODKI
ŚRODKI
OTRZYMANE
WYKORZYSTANE
2005
342.024 zł
342.024 zł
328.710,51 zł
2006
265.792 zł
255.476,23 zł
255.476,23 zł
2007
123.663 zł
123.663,15 zł
123.663,15 zł*
*Kwota 123.663,15 zł obejmuje następujące wydatki:
- utrzymanie Świetlicy Socjoterapeutycznej w Wieruszowie-Podzamczu za okres
01.01. – 30.06.2007r. w kwocie 11.124,00 zł
- kontynuowanie nauki oraz pomoc na usamodzielnienie za okres
01.01.- 31.12.2007r. w kwocie 10.870,20 zł
- odpłatność za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych za okres
01.01. – 30.06.2007r. w kwocie 101.668,95 zł.
Tabela 6. Zestawienie wydatków w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczowychowawcze
Wyszczególnienie
Wydatki
%
Utrzymanie świetlicy socjoterapeutycznej
11.124,00 zł
9,0 %
Kontynuowanie nauki
5.929,20 zł
4,8 %
Pomoc na usamodzielnienie wychowanków
4.941,00 zł
4,0 %
Wyprawki rzeczowe dla usamodzielnionych
0 zł
0%
wychowanków
Odpłatność za pobyt w placówce opiekuńczo101.668,95 zł
82,2 %
wychowawczej – porozumienia między powiatami
Razem:
123.663,15
100 %
zł
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Ponadto w drugim półroczu 2007r. tj. od 01.07 – 31.12.2007r. wydatkowano środki
na działalność Świetlicy Socjoterapeutycznej w kwocie 11.126,00 zł oraz z tytułu
odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w wysokości
95.901,78 zł. Łącznie w 2007r. z Rozdziału 85201 Placówki opiekuńczowychowawcze wydatkowano 230.690,73 zł.
W stosunku do lat 2005-2006 nastąpił znaczny spadek wydatków na placówki
opiekuńczo wychowawcze tj. o 98.019,78 zł w stosunku do roku 2005, natomiast o
24.785,50 zł w stosunku do roku 2006. Jest to ściśle związane ze spadkiem ilości
dzieci z terenu naszego powiatu umieszczonych w placówkach opiekuńczowychowawczych.
W 2007 r. zostało wypłacone 1 świadczenie na usamodzielnienie dla
wychowanki opuszczającej placówkę opiekuńczo-wychowawczą tj. Młodzieżowy
Ośrodek Wychowawczy. Dla 1 wychowanka wypłacana jest pomoc pieniężna na
kontynuowanie nauki.
Zadanie z zakresu pomocy społecznej polegające na zapewnieniu opieki
dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców w formie
zorganizowania i prowadzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia
dziennego o zasięgu ponad gminnym powiat zlecił świetlicy socjoterapeutycznej. Na
realizację w/w zadania dla 40 wychowanków przeznaczono kwotę 22.250 zł. Od lipca
2007 powiat wieruszowski przejął przekazywanie dotacji dla świetlicy
socjoterapeutycznej.
Zgodnie z porozumieniami zawartymi między zainteresowanymi powiatami
dokonuje się odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
Na dzień 31 grudnia 2007r. pięcioro dzieci było umieszczonych w placówkach. Od
lipca 2007 roku powiat przejął przekazywanie dotacji na utrzymanie dzieci w
placówce opiekuńczo-wychowawczej.
Rozdział 85220 – Punkt Interwencji Kryzysowej
Przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie działa Punkt Interwencji
Kryzysowej. Celem PIK jest niesienie pomocy osobom doznającym przemocy,
poszkodowanym w wyniku zdarzeń losowych, znajdujących się w sytuacjach
kryzysu. PIK oferuje poradnictwo specjalistyczne: prawne, psychologiczne,
pedagogiczne, socjalne i rodzinne.
Tabela 7. Zestawienie planu, środków otrzymanych i wykorzystanych PCPR
PLAN
ŚRODKI OTRZYMANE
ŚRODKI
WYKORZYSTANE
38.890 zł
38.890 zł
38.890 zł
Pochodne od wynagrodzeń –
Wynagrodzenia bezosobowe -

528,27 zł
20.250,00 zł

Razem wynagrodzenia –

20.778,27 zł

Wydatki bieżące – 18.111,73 zł
W ramach wydatków bieżących rzeczowych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w
ramach działania PIK wydało:
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9.596,63 zł zakup materiałów biurowych, tonerów, portalu prawniczego
LEXGAMMA, kopiarki, ulotek, kodeksów, krzeseł i drobnego wyposażenia,
3.600,00 zł na umowę zlecenia za pełnienie dyżuru w PIK,
1.156,04 zł na usługi telekomunikacyjne,
3.759,06 zł na zakup zestawu komputerowego oraz oprogramowanie i
akcesoria komputerowe.
PFRON – realizacja zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej
Plan 1.071.629 zł
Na realizację zadań powiat otrzymał 1.071.629 zł (bez obsługi),
środki wykorzystane 1.071.629 zł
z czego:
zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działania warsztatu
terapii zajęciowej – 670.700 zł,
dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w
turnusach rehabilitacyjnych – 102.317,00 zł,
dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób
niepełnosprawnych – 30.124,00 zł,
dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny , przedmioty
ortopedyczne i środki pomocnicze – 107.350,37 zł,
dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i
technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób
niepełnosprawnych – 151.562,12 zł,
dofinansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania dla bezrobotnych
osób niepełnosprawnych – 9.575,51 zł.
Na obsługę realizowanych zadań:
Środki otrzymane z PFRON– 26.791 zł
Środki wykorzystane –26.791 zł
Środki zwrócone – 0 zł
Odsetki bankowe – 3.956,57 zł (rocznie)
Odsetki od WTZ za III kwartał 2007 roku – 2,02 zł
Spłata pożyczki – 1.607,67 zł
PFRON – obsługa realizowanych zadań
Na obsługę realizowanych zadań z PFRON otrzymano 26.791 zł (2.5% ze środków
PFRON przeznaczonych na rehabilitację zawodową i społeczną), z czego
wykorzystano 26.791 zł. Środki przekazane przez PERON na obsługę
realizowanych zadań zostały wykorzystane w 100 %.
Powyższe środki przeznaczono na:
wynagrodzenia i pochodne dla pracowników obsługujących zadania w wysokości
18.470 zł,
niezbędne wydatki umożliwiające prawidłowe wykonywanie zadań zleconych z
PFRON (umowa zlecenie na nadzór techniczno-budowlany przy realizacji zadania
likwidacji barier architektonicznych, zakup materiałów biurowych, środków
czystości, prenumeraty czasopism, zakupu publikacji fachowych, zakup druków,
tonerów – 4.021,00 zł,
zakup zestawu komputerowego – 4.300,00 zł
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II. REALIZACJA ZADAŃ WŁASNYCH
1. Organizowanie opieki w rodzinach zastępczych.
Ogółem w 2007r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie obsługiwało
37 rodziny zastępcze, w których umieszczonych było 49 dzieci.
Z mocy postanowienia Sądu zostało zawiązanych 9 nowych rodzin zastępczych, w
których zostało umieszczonych 10 dzieci.
Tabela 8.Struktura wiekowa dzieci w rodzinach zastępczych.
Wiek dziecka
Liczba dzieci
Liczba dzieci w %
od 0 do 3 lat

3

6,12%

od 4 do 6 lat

3

6,12%

od 7 do 13 lat

23

46,94%

od 14 do 18 lat

15

30,61%

Powyżej 18 lat

5

10,21%

Tabela 9.Rozmieszczenie rodzin zastępczych w poszczególnych gminach
powiatu wieruszowskiego
Rozmieszczenie rodzin zastępczych w poszczególnych gminach
Powiatu Wieruszowskiego w latach 2005-2007
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Dwoje małoletnich dzieci w 2007 roku powróciło do rodziców biologicznych.
Dwie rodziny zastępcze zmieniły swoje miejsce zamieszkania na teren innego
powiatu.
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Sporządzono 31 sprawozdań dla Sądu Rejonowego w Wieluniu III Wydział
Rodzinny i Nieletnich, dotyczących sytuacji opiekuńczo – wychowawczej dzieci
umieszczonych w rodzinach zastępczych.
W roku 2007 wydano ogółem 38 decyzji dotyczących rodzin zastępczych z
tego:
32 decyzje dotyczące pomocy pieniężnej na bieżące utrzymanie dzieci w
rodzinach zastępczych z tego:
- 15 decyzji przyznających w/w pomoc,
- 5 decyzji wygaszających,
- 3 decyzje nakazujące zwrot świadczenia,
- 8 decyzji uchylających,
- 1 decyzja odstępująca od żądania zwrotu świadczenia,
6 decyzji przyznających jednorazową pomoc na zagospodarowanie dla nowych
rodzin zastępczych.
Tabela 10 . Udzielane świadczenia rodzinom zastępczym
Rodzaj świadczenia

Ilość przyznanych
świadczeń

Kwota
przyznanych
świadczeń

464

323.880,68 zł
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9.200 zł

470

333.080,68

Udzielone świadczenie na pomoc
pieniężną na częściowe pokrycie
kosztów utrzymanie dziecka w
rodzinie zastępczej
Udzielone świadczenie na
jednorazową pomoc pieniężną dla
nowej rodziny zastępczej
RAZEM

Pracownik socjalny PCPR przeprowadził w rodzinach zastępczych 122 wywiady
środowiskowe z czego:
- 9 dużych wywiadów środowiskowych (rodzinnych) - Cz. I ,
- 61 wywiadów aktualizacyjnych - Cz. IV,
- 10 wywiadów środowiskowych (rodzinnych) - Cz. VI dotycząca nowych rodzin
zastępczych ubiegających się o przyznanie pomocy pieniężnej na częściowe
pokrycie kosztów utrzymania dziecka,
- 42 wywiady dotyczące sytuacji opiekuńczo - wychowawczej dziecka
umieszczonego w rodzinie zastępczej - Cz. VII w rodzinach zastępczych,
Wizyty w rodzinach zastępczych miały na celu sprawdzenie sytuacji socjalno –
bytowej, rodzinnej, zdrowotnej oraz dochodowej dzieci umieszczonych w rodzinach,
sprawdzenie zasadności pobytu dzieci w rodzinie oraz ustalenie nowej wysokości
świadczeń dla rodzin zastępczych.
W celu prawidłowego funkcjonowania rodzin zastępczych współpracujemy z
sądem, ośrodkami pomocy społecznej, pedagogami szkolnymi, kuratorami sądowymi
oraz szkołami.
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Proces usamodzielniania wychowanków rodzin zastępczych
W 2007r. rodziny zastępcze opuściło 5 pełnoletnich wychowanków. Z czego 3
kontynuuje naukę, a dwóch usamodzielniło się.
Pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki otrzymywało 9 wychowanków z rodzin
zastępczych w wysokości 30% kwoty podstawy, która aktualnie wynosi 1.647 zł, tj. w
kwocie 494,10 zł miesięcznie.
Tabela 11.Udzielone świadczenia dla usamodzielnianych wychowanków rodzin
zastępczych
Rodzaj świadczenia

Ilość osób / wypłaconych
świadczeń

Kwota przyznanych
świadczeń

Pomoc pieniężna na
kontynuowanie nauki
Świadczenie na
usamodzielnienie w formie
rzeczowej
Pomoc na usamodzielnienie

9 osób / 65 świadczeń

32.020,90 zł

5 osób / 4 świadczenia

6.588,00 zł

2 osoby / 2 świadczenia

9.882,00 zł

RAZEM

13 osób / 71 świadczeń

48.490,90 zł

W związku z realizacją zadania dotyczącego usamodzielnień wychowanków rodzin
zastępczych zostały wydane następujące decyzje:
14 decyzji dotyczących osób kontynuujących naukę z tego:
- 9 decyzji przyznających w/w pomoc,
- 1 decyzja uchylająca w/w pomoc,
- 2 decyzje ustalające nienależnie pobrane świadczenie,
- 2 decyzje nakazująca zwrot świadczenia.
6 decyzji dotyczących pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla
pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych z tego 1 decyzja zmieniająca
zakres przyznanej pomocy.
2 decyzje przyznające pomoc na usamodzielnienie
Pracownik socjalny przeprowadził 13 wywiadów środowiskowych Cz. VIII w celu
przyznania pomocy na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie oraz 3 wywiady
środowiskowe aktualizacyjne Cz. IV.

Praca z rodzicami biologicznymi
Pracownik socjalny przeprowadził 22 wywiady środowiskowe z rodzicami
biologicznymi dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych. Wydano 32 decyzje
dotyczące odpłatności rodziców biologicznych w rodzinach zastępczych z tego:
- 29 decyzji odstępujących od ponoszenia odpłatności
- 2 decyzje ustalające odpłatność
- 1 decyzje uchylającą
Porozumienia między powiatami
W 2007 roku obsługiwano 4 rodziny zastępcze, w których umieszczone było 8
dzieci z innych powiatów (Wieluń, Kluczbork, Sieradz).
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Ponadto 3 dzieci pochodzących z powiatu wieruszowskiego przebywało na terenie
innych powiatów (Piotrków Trybunalski, Wieluń, Sieradz)
W 2007 roku podpisano 1 porozumienie (Powiat Kluczborski) i 3 aneksy (Powiat
Wieluński) do porozumienia. Porozumienia oraz aneksy dotyczyły umieszczenia
dzieci z innego powiatu w rodzinie zastępczej na terenie powiatu wieruszowskiego.
Szkolenia rodzin zastępczych
W roku 2007 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we współpracy z
Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną przeprowadziło trzy szkolenia dla
wszystkich rodzin zastępczych. Szkolenia prowadzone były przez kierownika PCPR
Elżbietę Ochocką oraz Panią dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w
Wieruszowie Jolantę Gajewską.
Celem I szkolenia było:
Zapoznanie z aktualnymi przepisami prawnymi dotyczącymi rodzin
zastępczych.
Celem II szkolenia było:
Zapoznanie z systemem opieki i edukacji nad dziećmi w Polsce.
Celem III szkolenia było:
Działalność Miejskiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnień
w Wieruszowie.
Do szkolenia zaproszono kierownika Miejskiego Ośrodka Terapii Uzależnień
i Współuzależnień w Wieruszowie Panią Halinę Ostopińko.
Podczas przeprowadzonych szkoleń rodziny miały możliwość indywidualnych
konsultacji.
2. Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo
pozbawionym opieki rodziców.
W zakresie zapewnienia właściwej opieki nad dzieckiem PCPR współpracuje z
Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej, Komendą Powiatową Policji, Poradnią
Psychologiczno-Pedagogiczną, kuratorami sądowymi, pedagogami szkolnymi.
W 2007r. zgodnie z postanowieniami Sądu Rejonowego w Wieluniu umieszczono 4
dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej tj. w Domu Dziecka.
Ogółem w 2007r. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywało 10 dzieci z
terenu Powiatu Wieruszowskiego, z czego 6 dzieci w tym samym roku opuściło
placówkę. Dwoje dzieci zostało umieszczone w rodzinie zastępczej, troje dzieci w
rodzinie adopcyjnej natomiast jedno zostało przeniesione do innego typu placówki.
W 2007r. wypłacono 1 świadczenie w postaci pomocy pieniężnej na
usamodzielnienie dla byłej wychowanki placówki opiekuńczo-wychowawczej tj.
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego.
W 2007 roku zostały zawarte 3 porozumienia odnośnie ponoszenia
odpłatności za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej pochodzącego
z Powiatu Wieruszowskiego.
Powiat Wieruszowski w 2007r. ponosił następujące miesięczne koszty
utrzymania na 1 dziecko umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej na
terenie innych powiatów :
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- powiat ostrzeszowski – 1.945,00 zł (2 dzieci)
- powiat piotrkowski
- 2.486,85 zł (2 dzieci)
- powiat tomaszowski - 2.517,00 zł (1 dziecko)
- powiat sieradzki
- 2.437,49 zł (1 dziecko) i 3.009,37 (1 dziecko)
- powiat wieluński
- 2.341,00 zł (2 dzieci)
- powiat pleszewski
- 2.400,00 zł (1 dziecko)
Również w 2007r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wydało 9 decyzji o
odstąpieniu od ustalenia odpłatności dla rodziców biologicznych za pobyt dzieci w
placówkach opiekuńczo-wychowawczych. W związku z wydaniem powyższych
decyzji, pracownik socjalny PCPR przeprowadził 9 wywiadów środowiskowych
(rodzinnych).
Placówka wsparcia dziennego
W miesiącu listopadzie 2006r. Zarząd Powiatu Wieruszowskiego ogłosił
otwarty konkurs ofert na dofinansowanie w 2007r. realizacji zadania własnego
powiatu z zakresu pomocy społecznej „Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom
całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców, w formie organizowania i
prowadzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego o zasięgu
ponad gminnym.” W związku z tym, że złożona przez Stowarzyszenie Profilaktyczne
„Alternatywa” oferta spełniała wymogi, zawarto ze Stowarzyszeniem w dniu
31.01.2007r. umowę na realizację w/w zadania. Prowadzona przez Stowarzyszenie
„Alternatywa” placówka tj. Świetlica Socjoterapeutyczna w Wieruszowie –
Podzamczu jest placówką niepubliczną o zasiągu ponad gminnym, finansowaną od
2005r. ze środków własnych powiatu. Plan budżetu dla w/w placówki w 2007r.
wynosił 22.250,00 złotych i został wykorzystany w 100% zgodnie z zawartą umową
na:
- zakup materiałów do pracy z dziećmi, wyposażenia świetlicy, żywności,
- koszty imprez okolicznościowych dla dzieci,
- opłaty telefoniczne i pocztowe,
- koszty obsługi księgowo-administracyjnej,
- koszty zleconych zajęć terapeutycznych i rehabilitacyjnych,
- wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę Kierownika, wychowawcy i pracownika
socjalnego, pochodne od wynagrodzeń,
- ubezpieczenie wolontariuszy,
- usługi obce, prowizje bankowe.
Świetlica Socjoterapeutyczna działa na terenie Powiatu Wieruszowskiego pięć dni
w tygodniu w godzinach 1500 – 1900. Działalność świetlicy jest adresowana do dzieci
i młodzieży w przedziale wiekowym 6-16 lat - mającej trudności z przystosowaniem
społecznym, z rodzin: dysfunkcyjnych, z problem alkoholowym, o niskich dochodach,
o zaburzonej strukturze i funkcji.
Zgodnie z regulaminem Świetlica, może przyjąć 40 dzieci z terenu Powiatu
Wieruszowskiego. Rzeczywista liczba wychowanków w 2007r. wynosiła 40 dzieci.
Wychowankowie Świetlicy pochodzą z takich gmin jak: Wieruszów (30 dzieci),
Bolesławiec (2 dzieci), Galewice (3 dzieci), Łubnice (1 dziecko), Sokolniki (2 dzieci)
oraz Czastary (2 dzieci).
W świetlicy prowadzone są następujące formy pracy z dziećmi: zajęcia
socjoterapeutyczne, oddziaływania terapeutyczne i korekcyjno-kompensacyjne,
pomoc w sytuacjach kryzysowych, organizowanie czasu wolnego, rozwój
zainteresowań, organizowanie zabaw i zajęć sportowych, pomoc w nauce.
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W 2007r. w Świetlicy Socjoterapeutycznej zostały przeprowadzone 2 kontrole
(30 maja i 15 października) przez pracowników Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Wieruszowie oraz 1 rekontrola w dniu 10 grudnia 2007r.
Celem pierwszej kontroli była ocena zasad funkcjonowania i organizacji Świetlicy
Socjoterapeutycznej w Wieruszowie – Podzamczu oraz ocena gospodarki finansowej
Świetlicy.
W wyniku przeprowadzonej kontroli wydano zalecenia dotyczące: uzupełnienia
dokumentacji finansowej i merytorycznej świetlicy, zawarcia stosownych umów z
osobami prowadzącymi zajęcia z dziećmi na Świetlicy, zapewnienia dzieciom
uczęszczającym na zajęcia do Świetlicy odpowiednich warunków do
przygotowywania i spożywania posiłków oraz przeprowadzania inwentaryzacji
aktywów i pasywów swojego majątku.
Celem drugiej kontroli była ocena form pracy i wykorzystania środków finansowych
w Świetlicy oraz wykonanie zaleceń pokontrolnych. W związku ze stwierdzonymi
podczas kontroli nieprawidłowościami w dniu 10 grudnia 2007r. przeprowadzono
rekontrolę w Świetlicy. Podczas rekontroli ustalono, że wszystkie braki zostały
usunięte.
Dotacja przekazana na prowadzenie Świetlicy została wykorzystana zgodnie
z przeznaczeniem, jakie zostało określone w umowie. Oceny dokonano na podstawie
przedłożonego sprawozdania .
W miesiącu listopadzie 2007r. Zarząd Powiatu ponownie ogłosił otwarty
konkurs ofert na prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej w Wieruszowie –
Podzamczu w 2008r. Złożona przez Stowarzyszenie „Alternatywa” oferta, nie została
jednaka pozytywnie rozpatrzona z uwagi na to, że nie zawierała zaświadczenia o
wpisie placówki do rejestru placówek opiekuńczo-wychowawczych wydawanego
przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi. W związku z powyższym w miesiącu
styczniu 2008r. Zarząd Powiatu Wieruszowskiego ponownie ogłosił konkurs na
prowadzenie placówki wsparcia dziennego tj. Świetlicy Socjoterapeutycznej w
Wieruszowie-Podzamczu.
3. Interwencja kryzysowa
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie w ramach interwencji
kryzysowej przyjmowało zgłoszenia dotyczące różnych kryzysów w rodzinie.
W 2007r. odnotowano 4 przypadki interwencji.
Główne przyczyny interwencji to:
- nadużywanie alkoholu,
- przemoc fizyczna i psychiczna w rodzinie,
- zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe
W powyższych przypadkach kontaktowano się z Ośrodkami Pomocy Społecznej z
terenu Powiatu Wieruszowskiego, Prokuraturą, Policją, Ośrodkiem Terapii
Uzależnień i Współuzależnień, pedagogami szkolnymi, kuratorami sądowymi, celem
ustalenia sytuacji tych rodzin.
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Punkt Interwencji Kryzysowej
Przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie działa Punkt Interwencji
Kryzysowej w którym od poniedziałku do piątku pełnią dyżur następujący specjaliści:
PONIEDZIAŁEK 1530- 1730 - TERAPEUTA UZALEŻNIEŃ
WTOREK

1530- 1800 - PR. SOCJALNY

ŚRODA

1530- 1800 - PSYCHOLOG

CZWARTEK

1530- 1800 - PEDAGOG

PIĄTEK

1540- 1810 - PRAWNIK

W 2007r. z porad Punktu skorzystały 172 osoby, którym udzielono 385 porad z tego:
185 porad prawnych,80 psychologicznych,46 terapeutycznych,44 pedagogiczne,30
socjalnych. Zakres udzielanych porad był bardzo szeroki. Najwięcej spraw dotyczyło
kryzysów małżeńskich, rozwodów, separacji ,alimentów następnie trudnej sytuacji
życiowej ,bezrobocia, świadczeń socjalnych , kolejna grupa to trudności
wychowawcze, problemy szkolne. Następnie uzależnienia i przemoc domowa.
Po pomoc zgłaszały się też osoby z problemami pracowniczymi, sprawami karnymi,
spadkowymi, emerytalno- rentowymi, zaburzeniami psychicznymi.
Z pomocy specjalistów mogły korzystać też rodziny zastępcze.
Na potrzeby PIK został zakupiony zestaw komputerowy oraz kserokopiarka z dotacji
przekazanej od wojewody łódzkiego. Przygotowano ulotki informacyjne o pracy
punktu.
4. Obsługa Domów Pomocy Społecznej oraz umieszczanie w nich
skierowanych osób.
Na terenie powiatu wieruszowskiego funkcjonują dwa Domy Pomocy Społecznej dla
osób przewlekle psychicznie chorych:
- DPS Chróścin-Wieś, który posiada 95 miejsc statutowych (Uchwałą Nr 333/06
Zarządu Powiatu Wieruszowskiego z dn. 20.09.2006r. zmniejszono ilość
miejsc statutowych z 99 na 95 miejsc)
- DPS Chróścin-Zamek, który posiada 63 miejsca statutowe (Uchwałą Nr 72/07
Zarządu Powiatu Wieruszowskiego z dn. 12.09.2007r. zwiększono ilość miejsc
statutowych z 60 na 63 miejsca)
Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy
Społecznej w 2007r. kształtował się następująco:
- DPS Chróścin -Wieś
- 1.899,70 zł
- DPS Chróścin -Zamek - 1.941,38 zł
W I kwartale 2002r. Wojewoda Łódzki wydał decyzję warunkową na prowadzenie
Domu Pomocy Społecznej w Chróścinie -Zamku i w Chróścinie -Wsi do 31 grudnia
2006r. oraz umieścił w/w Domy Pomocy Społecznej w rejestrze DPS- ów
województwa łódzkiego. W miesiącu grudniu 2006r. przesłano do Łódzkiego Urzędu
Wojewódzkiego w Łodzi wnioski wraz z kompletem dokumentów Domów Pomocy
Społecznej Chróścin-Wieś i Chróścin-Zamek w sprawie wydania zezwolenia na
prowadzenie i wpisanie do rejestru Domów Pomocy Społecznej Chróścin-Wieś i
Chróścin-Zamek. Natomiast w miesiącu październiku 2007r. przesłano do Urzędu
Wojewódzkiego w Łodzi dokumenty niezbędne do zaktualizowania wniosku o
wydanie zezwolenia na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej Chróścin-Zamek.
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W ramach nadzoru nad Domami Pomocy Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Wieruszowie przeprowadziło w miesiącu listopadzie 2007r. kontrolę w
DPS Chróścin-Zamek, natomiast w miesiącu grudniu 2007r. kontrolę w DPS
Chróścin-Wieś. Celem powyższych kontroli była organizacja i funkcjonowanie
Domów Pomocy Społecznej oraz ocena jakości świadczonych usług. W wyniku
kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.
W 2007r. do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie wpłynęło
łącznie 8 wniosków z prośbą o umieszczenie w Domach Pomocy Społecznej, z
czego :
- 2 wnioski dotyczyły osób z terenu powiatu wieruszowskiego (gmina
Wieruszów),
- 6 wniosków dotyczących osób z poza terenu powiatu wieruszowskiego,
W roku 2007 wydano 4 decyzje o umieszczeniu osób w DPS Chróścin-Zamek
oraz 1 decyzje o umieszczeniu w DPS Chróścin-Wieś. Wydano również 1 decyzję
odmowną do DPS, ponieważ osoba kierowana z uwagi na swoje schorzenie nie
kwalifikowała się do tego typu Domu. Wydano również 21 decyzji o zmianie
odpłatności w DPS-ach.
Opłatę za pobyt mieszkańców umieszczonych w DPS- ach na podstawie decyzji
wydanych po 01 stycznia 2004r. ponoszą gminy, z których te osoby zostały
skierowane, w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w DPS, a
opłatami wnoszonymi przez tych mieszkańców. Natomiast na mieszkańców
umieszczonych w DPS- ach na podstawie przepisów z przed 01.01.2004r nadal
przekazywana jest dotacja od wojewody.
Wg. stanu na 31 grudnia 2007 w DPS Chróścin –Zamek umieszczonych było 60
osób, z czego 50 osób umieszczonych na starych warunkach, natomiast w DPS
Chróścin-Wieś 96 osób, z czego przebywających na starych zasadach 84 osoby.
Według stanu na dzień 31 grudnia 2007r. na liście osób oczekujących do
DPS Chróścin-Zamek była 1 osoba, natomiast do DPS Chróścin- Wieś 3 osoby.
5.Szkolenie,doskonalenie zawodowe kadr z terenu powiatu
W 2007 roku kierownik i pracownicy PCPR w Wieruszowie brali udział w naradach
,konferencjach, szkoleniach między innymi:
-szkolenia z zakresu SI POMOST,
-szkolenie dotyczące realizacji programu Wyrównywanie różnic między regionami
-szkolenie dotyczące pisania programów na rzecz osób niepełnosprawnych
-konferencja nt. kontraktów socjalnych
-szkolenie nt. Psychologicznych aspektów prowadzenia oceny pracowników w
jednostkach administracji publicznej,
-szkolenia z pisania projektów w ramach POKL ze środków EFS
-spotkania w RCPS w Łodzi w sprawie zasad współpracy merytorycznej i finansowej
w zakresie ustawy o p/działaniu przemocy
-Forum dyrektorów PCPR w Warszawie,
-Ogólnopolskie Forum dyrektorów PCPR w Solcu Zdroju,
-konferencja dot .budowania współpracy samorządów gminnych i powiatu w sprawie
p/działania narkomanii
-konferencja nt. polityka społeczna w Unii Europejskiej,
-udział kierownika PCPR w konwencie starostów woj. łódzkiego
-narady informacyjne w Wydziale Polityki Społecznej w Łodzi,
-szkolenie nt. lokalnych koalicji w zwalczaniu przemocy w rodzinie
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PCPR w Wieruszowie nawiązało współpracę z Fundacją Centrum Praw Kobiet z
Łodzi. Przedstawiciele Fundacji w dniu 7 grudnia 2007r.w Wieruszowie
przeprowadzili bezpłatne szkolenie nt. Prawo rodzinne i opiekuńcze dla 20 osób –
kadr pomocy społecznej z terenu powiatu.
6.Doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek
organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu
Realizacja tego zadania odbywa się na bieżąco poprzez stały kontakt z kierownikami
Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej ,dyrektorami DPS ,Kierownikiem ŚDS.
W 2007 roku kierownik PCPR zorganizował 3 narady robocze z kierownikami GOPS
-I- 23 kwietnia z udziałem przedstawiciela centrum OPUS w Łodzi
na której omówiono ankiety przeprowadzone przez gminy dotyczące potrzeb ludzi
starszych(Wieruszów, Galewice ,Lututów)
Wszystkim kierownikom zostały przekazane ulotki informacyjne nt. Punktu
Interwencji Kryzysowej ,omówiono pracę punktu. Zwrócono się z prośbą o pomoc w
pozyskaniu kandydatów do rodzin zastępczych.
-II-22 czerwca – omówiono kwestię współpracy z RCPS, PCPR ,GOPS w zakresie
szkoleń dotyczących p/działania przemocy w rodzinie. Przekazano ulotki
informacyjne w ramach akcji „Małe jest kruche”
-III-26 października-z udziałem przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji w
Wieruszowie ,na której omówiono sprawy dotyczące zabezpieczenia opieki osobom
bezdomnym w okresie zimowym ,omówiono problemy dotyczące przemocy w
rodzinie, zakładania Niebieskich Kart .Kierownicy GOPS zostali zapoznani z nowymi
programami PFRON: Sprawny dojazd. ,Uczeń na wsi, Trener pracy. Przypomniano
gminom o konieczności sporządzenia strategii gminnych aby móc pozyskiwać środki
z POKL.
Na każdym spotkaniu istniała możliwość omówienia różnych problemów, z którymi
borykają się gminy w zakresie pomocy społecznej czy świadczeń rodzinnych.
Kierownik PCPR zorganizował też 3 spotkania robocze dla dyrektorów DPS i ŚDS
-I-22marca -wypracowano stanowisko w sprawie konstrukcji budżetu DPS. Materiał
został przekazany staroście w dn. 26 marca celem wykorzystania do dyskusji nad
funkcjonowaniem DPS podczas konwentu starostów.
-II-20 czerwca-zostały omówione zasady obliczania dochodu mieszkańców w DPS i
uczestników ŚDS w związku z art.106 ust.3b ustawy o pomocy społecznej. Ponadto
została przekazana informacja o prowadzonej kampanii dotyczącej wymiany
dowodów osobistych.
-III-12 grudnia przekazano informacje z narady roboczej ,która odbyła się w
Wydziale Polityki Społecznej w Łodzi m. innymi dotyczące standaryzacji w DPS,
kierownikowi ŚDS przekazano projekt zarządzenia wojewody w sprawie ustaleń co
do sposobu organizowania ,prowadzenia i finansowania ŚDS.
Dyrektorzy DPS i ŚDS mieli możliwość na bieżąco konsultować problemy dotyczące
funkcjonowania placówek.
7.Udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach
Pracownicy PCPR udzielają osobom zgłaszającym się informacji o prawach i
uprawnieniach z zakresu pomocy społecznej ,uprawnień osób niepełnosprawnych
oraz innych, z którymi zgłaszają się .W 2007 roku udzielono 935 porad. Udzielano
także licznych porad telefonicznie.

14

Kierownik i pracownicy PCPR brali udział w imprezach , na których były
przekazywane informacje m .innymi-Impreza integracyjna „Być razem”, ”Dzień Białej
Laski”,
Podobnie jak w latach poprzednich PCPR przygotował ulotki informacyjne na temat
własnej działalności oraz przekazywał informacje na tablicy ogłoszeń, poprzez BIP
materiały prasowe ,materiały radiowe ,spotkania informacyjne.
8.Opracowywanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywanie problemów
społecznych
W dniu 29 maja 2006 roku Uchwałą Nr XLIII/165/06 Rada Powiatu Wieruszowskiego
przyjęła nową Powiatową strategię rozwiązywania problemów społecznych na lata
2006-2013.Strategia wskazuje na najważniejsze przedsięwzięcia ,które w ramach
swoich kompetencji powiat musi wykonać. Strategia opiera się na takich
przesłankach jak :
-dokonanie wyboru obszarów i skupienie się na największych problemach w
powiecie
-współdziałaniu różnych instytucji ,organizacji pozarządowych w rozwiązywaniu
problemów społecznych
-lepsze wykorzystanie instytucji już istniejących.
Mając powyższe na uwadze została określona MISJA:
POMOC SPOŁECZNA W POWIECIE WIERUSZOWSKIM TO SPÓJNY SYSTEM
WSPIERAJĄCY RODZINY, OGRANICZAJĄCY SKUTKI NIEKORZYSTNYCH
ZJAWISK SOCJOLOGICZNYCH.
Dla realizacji misji przyjęto następujące cele strategiczne :
A) Zmniejszenie zjawisk wykluczenia społecznego i wzmocnienie rodziny,
B) Ograniczenie zjawiska bezrobocia na terenie powiatu oraz aktywizacja osób
bezrobotnych ze szczególnym uwzględnieniem osób narażonych na
wykluczenie społeczne,
C) Wyrównywanie szans edukacyjnych, zawodowych i zdrowotnych osób
niepełnosprawnych w środowisku lokalnym.
W każdym celu strategicznym zostały określone cele operacyjne ,a w tych
konkretne działania.
Do monitorowania strategii został powołany zarządzeniem starosty zespół ds.
monitorowania strategii ,który corocznie będzie dokonywać oceny realizacji
poszczególnych działań, wnosić ewentualne poprawki, dokonywać aktualizacji w
zależności od pojawiających się nowych problemów.
Dokument strategii został przesłany do wszystkich gmin powiatu
wieruszowskiego oraz do instytucji realizujących zadania ujęte w strategii.
W roku 2007 odbyły się trzy spotkania zespołu ds. monitorowania strategii. Podczas
pierwszego spotkania zespół zaakceptował wzór karty informacyjnej do
monitorowania strategii. Podczas drugiego spotkania została przedstawiona
propozycja sprawozdania z realizacji strategii na Radę Powiatu, natomiast na trzecim
spotkaniu członkowie zespołu zapoznali się szczegółowo ze sprawozdaniem z
realizacji strategii za 2006r.. Nie wniesiono uwag co do celów i zadań.
Sprawozdanie z realizacji strategii za 2007 rok zostało opracowane w odrębnym
materiale.
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9.Inne zadania realizowane przez PCPR
PCPR w Wieruszowie przystąpił do kampanii „Ciąża bez alkoholu” organizowanej
przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej W Łodzi .Kierownik i pracownik PCPR
w dniu 28 sierpnia wzięli udział w szkoleniu nt. FAS(płodowy zespół alkoholowy)
9 września (niedziela) przy PCPR był czynny punkt konsultacyjno- doradczy gdzie
pracownicy udzielali porad w zakresie negatywnych skutków działania alkoholu na
płód. Otrzymane ulotki, broszury, plakaty przekazano do GOPS, niepublicznych ZOZ,
Poradni K, największych parafii Rzymsko – Katolickich, lokalnych mediów, szpitala w
Wieruszowie, starostwa . Materiały informacyjne rozdawano też w trakcie imprezy
integracyjnej „Być razem”
PCPR wziął również udział w dniu 13 grudnia 2007 w „Nadwarciańskich
Mikołajkach” ,które odbyły się w Załęczu Wielkim z grupą 15 dzieci z terenu powiatu.

III. REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ
1. Obsługa Środowiskowego Domu Samopomocy w Osieku oraz kierowanie
osób ubiegających się o umieszczenie w powiatowym ośrodku wsparcia.
Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku przeznaczony jest dla 45 osób
dorosłych z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie
zdrowia psychicznego.
W roku 2007 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie wydało 46
decyzji kierujących do ŚDS w Osieku dla osób z terenu powiatu wieruszowskiego.
W ramach powyższych decyzji mieszczą się decyzje kierujące osoby po raz pierwszy
do ŚDS w Osieku, jak również decyzje przedłużające pobyt osobom uczestniczącym
już wcześniej w zajęciach Domu. Ponadto wydano 1 decyzję o wygaśnięciu
skierowania do ŚDS w Osieku oraz 5 decyzji o zmianie odpłatności za pobyt w w/w
ośrodku wsparcia. Osoby kierowane do ŚDS w Osieku mają możliwość
wcześniejszego zapoznania się z pracą Domu, ofertą zajęć, kadrą, zasadami pobytu,
po czym mogą same zdecydować, czy chcą korzystać z tej formy pomocy.
W ramach nadzoru nad placówkami pomocy społecznej, Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Wieruszowie przeprowadziło w miesiącu grudniu 2007r. kontrolę
w Środowiskowym Domu Samopomocy w Osieku. Celem kontroli była organizacja i
funkcjonowanie ŚDS w Osieku oraz ocena jakości świadczonych usług w roku 2007.
W zakresie objętym kontrolą nie stwierdzono nieprawidłowości.
W związku z tym, że na terenie powiatu wieruszowskiego istnieje potrzeba
uruchomienia drugiego Środowiskowego Domu Samopomocy, Zarząd Powiatu
Wieruszowskiego w dniu 5 kwietnia 2007 roku zwrócił się ponownie do Łódzkiego
Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z wnioskiem o przyznanie środków finansowych na
utworzenie w/w Domu.
Decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 27.08.2007r. Nr FN.I-30112-102.2007 oraz
decyzją z dnia 31 sierpnia 2007r. Nr FN.I-30112-108/2007 zostały przyznane dla
Powiatu Wieruszowskiego środki finansowe na uruchomienie Środowiskowego
Domu Samopomocy w Chróścinie w łącznej kwocie 351.000,00 zł, z przeznaczeniem
na:
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- inwestycje
- 20.000 zł
- remont
- 250.000 zł
- wyposażenie
- 60.000 zł
- bieżącą działalność - 21.000 zł
W związku z przyznaniem powyższych środków w miesiącu wrześniu 2007r.
przesłano do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego zmieniony projekt utworzenia ŚDS
w Chróścinie celem jego akceptacji. 28 września powołano pełnomocnika ds.
utworzenia ŚDS, przyjęto uchwały dotyczące uruchomienia ŚDS oraz statut .We
wrześniu 2007 r starostwo powiatowe zleciło wykonanie projektów budowlanych,
aktualnych szczegółowych kosztorysów. W wyniku czego stwierdzono ,że przyznane
środki są niewystarczające oraz ogłoszenie postępowania przetargowego na
podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych i podpisanie
umowy z wykonawcą mogłoby nastąpić 17grudnia 2007 r .Realizacja robót
budowlanych w tak krótkim okresie była niemożliwa. W miesiącu listopadzie 2007r.
Starosta Wieruszowski wystąpił do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z
prośbą o umożliwienie uruchomienia ŚDS w Chróścinie w realnym terminie tj. do dnia
30.06.2008r.

2. Udzielanie pomocy uchodźcom.
W roku 2007 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie nie
udzielało pomocy uchodźcom z uwagi na fakt, że do Centrum nie wpłynął żaden
wniosek uchodźcy o udzielenie pomocy.
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IV ZADANIA REALIZOWANE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PFRON

W 2007 roku ostateczny podział środków PFRON dokonany przez Radę
Powiatu kształtował się następująco:
99,11% przekazano na rehabilitację społeczną,
0,89% przekazano na rehabilitację zawodową.
Podział taki był zgodny z potrzebami powiatu, przedstawionymi przez Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie.
Tabela 12 .

Podział środków PFRON
przypadających według algorytmu
w 2007 roku dla powiatu
wieruszowskiego na realizację zadań
z zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej osób niepełnosprawnych
0,89%

99,11%

Rehabilitacja społeczna (turnusy rehabilitacyjne, WTZ, organizacja sportu,
kultury, turystyki i rekreacji; zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty
ortopedyczne i środki pomocnicze, bariery architektoniczne, w komunikowaniu
się i techniczne).
Rehabilitacja zawodowa (zwrot wydatków na szkolenia i przekwalifikowania
osób niepełnosprawnych oraz na instrumenty i usługi rynku pracy osób
niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu).
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Tabela 13.

Wydatkowanie środków PFRON wg
rodzaju zadań realizowanych w 2007 roku
przez powiat wieruszowski
bariery
architektoniczne,
w konikow aniu się
i techniczne;
14,14%

zaopatrzenie w
sprzęt rehab.
przedmioty ortop. i
śr. pomocnicze;
10,02%
organizacja
sportu, kultury,
turystyki i
rekreacji; 2,81%

w arsztaty terapii
zajęciow ej ;
62,59%

zw rot w ydatków
na instrumenty
oraz usługi rynku
pracy; 0,89%

turnusy
rehabilitacyjne;
9,55%

A. REHABILITACJA SPOŁECZNA
1.TURNUSY REHABILITACYJNE
Finansowanie zadania

PLAN
DOROŚLI I

WYKONANIE

102.317 zł

102.317 zł

%
100%

DZIECI

W roku 2007 o dofinansowanie do pobytu na turnusie rehabilitacyjnym
ubiegały się 194 osoby niepełnosprawne, z których 84 wymagało, zgodnie z
wnioskiem lekarskim uczestnictwa w turnusie opiekuna.
W związku z dodatkowym kryterium jakie wprowadzono w 2007 roku, tj.
„dofinansowanie do turnusu można uzyskać raz na dwa lata”, 53 wnioski rozpatrzono
negatywnie, ponieważ osoby te skorzystały z dofinansowania w 2006 roku. 23 osoby
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z przyczyn osobistych zrezygnowały z ubiegania się o dofinansowanie uczestnictwa
w turnusie rehabilitacyjnym.
Ogółem wypłacono dofinansowanie dla:
- 84 dorosłych osób niepełnosprawnych i ich 18 opiekunów,
- 35 dzieci niepełnosprawnych i 32 opiekunów.
Średnia wysokość dofinansowania dla osoby niepełnosprawnej wyniosła 667 złotych,
a dla opiekuna 478 złotych.
Wywiad środowiskowy dotyczący rozpoznania trudnej sytuacji materialnej
przeprowadzono u 1 wnioskodawcy.
W 2007 roku nastąpił znaczny wzrost ilości złożonych wniosków o dofinansowanie
uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych. Dla
zobrazowania sytuacji przedstawiono wykres dotyczący liczby osób
niepełnosprawnych korzystających z dofinansowania w latach 2003-2007.
Tabela 14.
Liczba osób niepełnosprawnych korzystających
z dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych
w latach 2003-2007
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2. LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH, W KOMUNIKOWANIU SIĘ
I TECHNICZNYCH
Finansowanie zadania
PLAN
DOROŚLI I

WYKONANIE

151.562,12 zł

151.562,12
zł

DZIECI

20

%
100 %

Likwidacja barier architektonicznych
W związku z realizacją tego zadania złożono 16 wniosków na łączną kwotę
196.200 złotych, z czego 4 dotyczyły dzieci niepełnosprawnych.
W trakcie realizacji zadania, 3 osoby zrezygnowały z ubiegania się
o dofinansowanie.
Ogółem dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych otrzymało 13
wnioskodawców, po przedłożeniu odpowiedniej dokumentacji dotyczącej
realizowanego zadania. Likwidacja barier architektonicznych polegała na
dostosowaniu mieszkań do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym wyrównaniu
podłogi, ułożeniu posadzek antypoślizgowych, modernizacji łazienek, WC i ciągów
komunikacyjnych.
Poniższa tabela przedstawia ilość wniosków i kwotę dofinansowania na likwidację
barier architektonicznych w latach 2003-2007
Tabela 15.
Lata
Ilość wniosków pozytywnie rozpatrzonych
Łączna kwota
wypłaconego
dofinansowania
(zł)
Osoby dorosłe
Dzieci i młodzież
2003
3
3
42.231
2004
13
2
104.524
2005
7
1
58.217
2006
8
2
63.281,98
2007
9
4
96.627,72

Likwidacja barier w komunikowaniu się i technicznych
Złożono 20 wniosków na łączną kwotę 114.830 złotych, z czego 9 dotyczyło
niepełnosprawnych dzieci. 8 wniosków, ze względu na niespełnienie wymogów
formalnych zostało rozpatrzonych negatywnie, a jedna osoba zrezygnowała z
ubiegania się o dofinansowanie. Ogółem, po przedłożeniu odpowiedniej
dokumentacji dotyczącej realizowanego zadania, 11 wnioskodawców otrzymało
dofinansowanie.
Likwidacja barier w komunikowaniu się i technicznych polegała na
dofinansowaniu zakupu głównie programów i zestawów komputerowych wraz
modemem, dofinansowano również zakup procesora mowy oraz telewizor z
telegazetą dla osoby głuchoniemej.
Poniższa tabela przedstawia ilość wniosków i kwotę dofinansowania na likwidację
barier w komunikowaniu się i technicznych w latach 2003-2007
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Tabela 16.
Lata

Ilość wniosków pozytywnie rozpatrzonych

Osoby dorosłe
10
6
13
11
4

2003
2004
2005
2006
2007

Łączna kwota
wypłaconego
dofinansowania
(zł)

Dzieci i młodzież
2
11
10
9
7

20.546,61
40.412,80
61.032,56
55.890,62
54.934,40

Podział środków na likwidację barier funkcjonalnych przypadających na
poszczególne gminy:
Wieruszów –
83.010,39 zł
Galewice –

21.453,96 zł

Lututów –

8.170,42 zł

Łubnice –

2.240,00 zł

Sokolniki –

7.848,33 zł

Bolesławiec –

16.455,25 zł

Czastary –

12.383,77 zł

Tabela17.

Wydatki środków PFRON na likwidację barier
architektonicznych, w komunikowaniu się
i technicznych według podziału na gminy
Gmina
Bolesławiec;
10,86%

Gmina Łubnice;
1,48%
Gmina Czastary;
8,17%

Gmina
Galewice;
14,16%

Gmina
Wieruszów;
54,77%
Gmina
Sokolniki; 5,18%

3.
SPORT,
KULTURA,
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Gmina Lututów;
REKREACJA 5,39%
I
TURYSTYKA
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OSÓB

3.SPORT, KULTURA, REKREACJA I TURYSTYKA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Finansowanie zadania:

PLAN
30.124 zł

WYKONANIE
30.124 zł

%

100 %

W ramach tego zadania złożono 7 wniosków, z czego 1 wniosek nie został
rozpatrzony, ponieważ Wnioskodawca nie był podmiotem uprawnionym do ubiegania
się
o dofinansowanie tego zadania. Ogółem, po przedłożeniu odpowiedniej
dokumentacji dotyczącej realizowanego zadania, sześć organizacji pozarządowych
otrzymało dofinansowanie na organizację następujących imprez:
Polski Związek Niewidomych - Koło Terenowe w Wieluniu, obejmujący
swym zasięgiem niepełnosprawnych z terenu powiatu
wieruszowskiego,
- dofinansowanie Spotkania Integracyjnego z okazji „Dnia Białej Laski”,
w kwocie 400 złotych;
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Oddział Rejonowy
w Wieluniu na rzecz Koła Terenowego w Wieruszowie,
- dofinansowanie wycieczki turystycznej do Polanicy – Kudowy Zdrój
z jednodniowym wyjazdem do Wiednia dla 38 dorosłych osób
niepełnosprawnych z terenu powiatu wieruszowskiego, w kwocie 8.360
złotych;
Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych Serc” w Wieruszowie,
- dofinansowanie VIII Regionalnej Imprezy Integracyjnej „Być Razem”,
w kwocie 6.000 złotych;
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Oddział Miejski w Wieruszowie,
- dofinansowanie Imprezy Integracyjnej „Twórczość – Terapia Sukces”,
w kwocie 6.000 złotych;
Stowarzyszenie Integracyjne „Rodzina” w Lututowie,
- dofinansowanie wycieczki turystycznej do Warszawy dla 14 osób
niepełnosprawnych z powiatu wieruszowskiego (w tym: 4 dzieci i
młodzieży niepełnosprawnej, 10 dorosłych osób niepełnosprawnych)
oraz 11 opiekunów osób niepełnosprawnych, w kwocie 2.214 złotych;
Stowarzyszenie „Pomocny Dom” w Chróścinie,
dofinansowanie festynu integracyjnego, w kwocie 7.150 złotych.
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4.

ZAOPATRZENIE

W

SPRZĘT

REHABILITACYJNY,

PRZEDMIOTY

ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Finansowanie zadania:

PLAN
107.350,37 zł

WYKONANIE
107.350,37 zł

%

100 %

Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny
W związku z realizacją tego zadania złożono 10 wniosków na łączną kwotę
22.177,20 zł, z czego 2 wnioski dotyczyły dzieci niepełnosprawnych.
W trakcie realizacji zadania 1 osoba zrezygnowała z ubiegania się o
dofinansowanie.
Ogółem, po przedłożeniu odpowiedniej dokumentacji dotyczącej realizowanego
zadania, dofinansowanie otrzymało 9 osób, na łączną kwotę 18.277,20 zł.
Dofinansowano: zakup sprzętów do rehabilitacji i hydroterapii ozonowej, zakup
roweru rehabilitacyjnego, urządzenia rehabilitacyjnego do terapii światłem
spolaryzowanym liniowo, zakup łóżek rehabilitacyjnych elektrycznych, zakup zestawu
do magnoterapii pulsacyjnej, zakup drobnego sprzętu rehabilitacyjnego, tj: podstawy
małej (bazy), trójkąta średniego (klinu), walca długiego, półkoła, skrzyni –
równoważni długiej, pufy okrągłej, walca gimnastycznego, piłki do masażu z kolcami,
kołyski rehabilitacyjnej, piłki do nauki chwytu, dzwonków na rękę.
Poniższa tabela przedstawia ilość wniosków i kwotę dofinansowania do zaopatrzenia
w sprzęt rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych w latach 2003-2007
Tabela 18.
Lata
Ilość wniosków pozytywnie rozpatrzonych
Łączna kwota
wypłaconego
dofinansowania
(zł)
Osoby dorosłe
Dzieci i młodzież
2003
6
1
2.508,60
2004
4
3
7.731 ,48
2005
3
0
4.380,00
2006
8
2
21.880,43
2007
7
2
18.277,20
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Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
W 2007 roku zrealizowano 168 wniosków na łączną kwotę 89.073,17 zł, w
tym:
- 122 wnioski dotyczyły dorosłych osób niepełnosprawnych na kwotę 73.141,72 zł,
- 46 wniosków dotyczyło dzieci niepełnosprawnych na kwotę 15.931,45 zł.
Dofinansowano głównie zakup pieluchomajtek, cewników, worków do zbioru
moczu, aparatów słuchowych, materacy przeciwodleżynowych, wózków inwalidzkich,
butów ortopedycznych, kul łokciowych, protez kończyn dolnych, indywidualnych
przedmiotów pionizujących. Dofinansowano również naprawę wózka inwalidzkiego.
Nie rozpatrzono 1 wniosku, z powodu niedostarczenia przez osobę niepełnosprawną
brakujących dokumentów do wniosku.
Negatywnie rozpatrzono 4 wnioski osób dorosłych, w tym: 1 wniosek, gdzie dochód
przekroczył przeciętne wynagrodzenie oraz 3 wnioski z powodu braku środków
finansowych.
Środki PFRON przeznaczone w 2007 roku na zaopatrzenie w sprzęt
rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, okazały się
niewystarczające do zgłoszonych potrzeb.
Poniżej przedstawiony został wykres dotyczący dofinansowania do
zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze w latach 2001-2007.
Tabela 19.
Liczba osób korzystających z dofinansowania do
zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze w latach 2001-2007
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Tabela 20.
Wykorzystanie środków PFRON na zaopatrzenie
w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne
i środki pomocnicze w 2007r.
2,16% inne:
(proteza piersi,
krtań
elektroniczna,
pas
przepuklinowy,
podpórka)

17,03%
sprzęt
rehabilitacyjny
37,55%
aparaty
słuchowe,
wkładki uszne

2,66% buty
ortopedyczne,
protezy
kończyn
dolnych, kule

8,38%
indywidualne
przedmioty
pionizujące

4,44%
materace i
poduszki
p/odleżynowe

13,72%
wózki
inwalidzkie

14,06%
pieluchomajtki,
wkłady,
cewniki, worki
na mocz

5. WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ
Finansowanie zadania:

PLAN

WYKONANIE

%

Środki PFRON
670.700 zł

670.694,91 zł

100 %

Środki Powiatu
9.000 zł

9.000 zł

100%

Środki własne jednostki prowadzącej WTZ
26.300 zł

26.300 zł

100%

Warsztat Terapii Zajęciowej przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych,
które posiadają ważne orzeczenie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o
Niepełnosprawności ze wskazaniem do terapii zajęciowej. WTZ realizuje swe
zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej, zmierzając do ogólnego
rozwoju i poprawy sprawności każdego uczestnika. Terapia ta niezbędna jest do
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uzyskania przez osobę niepełnosprawną możliwie niezależnego, samodzielnego i
aktywnego życia w środowisku, na miarę indywidualnych możliwości.
W zajęciach WTZ w Wieruszowie uczestniczy 50 osób niepełnosprawnych,
realizujących zadania w ramach dziesięciu pracowni:
artystyczno-plastycznej,
krawiecko-tkackiej,
stolarsko-ślusarskiej,
gospodarstwa domowego,
komuterowo-poligraficznej,
introligatorskiej,
ceramiki i mas twardych,
ogrodniczej,
rehabilitacyjno-terapeutycznej,
aktywizacji zawodowej.
W 2007 roku powiat po raz pierwszy był zobowiązany do współfinansowania
kosztów działalności WTZ. Tak więc działalność WTZ w 2007 roku była finansowana
z trzech źródeł: ze środków PFRON, ze środków powiatu i ze środków własnych
TPD.
Środki finansowe otrzymywane z PFRON na dofinansowanie działalności
WTZ przekazywane były kwartalnie po przedłożeniu przez jednostkę prowadzącą
WTZ rozliczenia kosztów działalności z poprzedniego kwartału. Wydatkowanie
dofinansowania ze środków PFRON w 2007 roku kształtowało się następująco:
wynagrodzenia i pochodne – 396.809,01 zł,
materiały (do terapii, pozostałe materiały, koszty pracowni
gospodarstwa domowego- drugie śniadania) – 72.476,74 zł,
energia i usługi obce – 58.815,01 zł,
eksploatacja samochodu – 47.044,19 zł,
szkolenia i podróże służbowe pracowników WTZ – 2.768,52 zł,
odpisy na Fundusz Socjalny – 12.471 zł,
kieszonkowe dla uczestników – 66.000 zł,
wycieczki i ubezpieczenie uczestników i mienia – 2.280 zł,
wyposażenie WTZ – 12.030,44 zł
Środki powiatu, zgodnie z umową o współfinansowaniu działalności WTZ ze
środków budżetu powiatu wieruszowskiego, zawartą w dniu 10.10.2007 roku,
przeznaczone zostały na:
materiały do terapii – 3.000 zł,
energię – 3.065 zł,
wyposażenie WTZ – 2.000 zł,
wycieczki i imprezy kulturalne – 935 zł.
Środki własne TPD, pochodziły głównie z umów użyczenia samochodu i lokali
na prowadzenie rehabilitacji uczestników.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie w lipcu 2007 roku
przeprowadziło kontrolę dotyczącą oceny działalności WTZ. Kontrola dotyczyła m.in.
prawidłowości kwalifikowania kandydatów na uczestników WTZ, ważności
posiadanych przez uczestników orzeczeń, prawidłowości prowadzonej dokumentacji,
prawidłowości w zakresie zatrudnienia i kwalifikacji pracowników, prawidłowości
gospodarki finansowej. Podczas kontroli nie stwierdzono większych
nieprawidłowości, a stwierdzone uchybienia zostały w wyniku zaleceń pokontrolnych
poprawione.
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Ponadto, na bieżąco PCPR prowadzi korespondencję z WTZ oraz udziela konsultacji
zarówno w rozmowach bezpośrednich jak i telefonicznych z zakresu spraw
dotyczących działalności WTZ.

B. REHABILITACJA ZAWODOWA
1. PRZYSTOSOWANIE TWORZONYCH LUB ISTNIEJĄCYCH MIEJSC PRACY
DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
W 2007 roku pracodawcy nie przejawiali zainteresowania taką formą pomocy
w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. PCPR informowało pracodawców o takiej
formie pomocy poprzez informacje w prasie, informacje na tablicy ogłoszeń PCPR
oraz ulotki.
2. REFUNDACJA WYNAGRODZEŃ I SKŁADEK ZUS
W roku 2007 w związku z realizacją umów z lat ubiegłych pracodawcy
zobowiązani byli do przedkładania w okresach miesięcznych kopii list płac oraz
zestawienia kwot poniesionych składek na ubezpieczenia społeczne od
zatrudnionych osób niepełnosprawnych wraz z dowodami zapłaty. Ponadto w 2007
roku nie refundowano zwrotu kosztów wynagrodzeń i składek ZUS dla osób
niepełnosprawnych.
3. UDZIELANIE POŻYCZEK I ICH UMARZANIE
W 2007 roku nie wpłynął wniosek o udzielenie pożyczki na rozpoczęcie
działalności lub rozszerzenie działalności rolniczej. Prowadzono obsługę pożyczki dla
1 osoby z lat ubiegłych (2002r). Na konto wierzyciela – powiatu, wpływały środki
finansowe ściągane przez komornika sądowego ze świadczeń emerytalno –
rentowych dłużnika.
4. SZKOLENIA I PRZEKWALIFIKOWANIA ORAZ INSTRUMENTY I USŁUGI
RYNKU PRACY
Na zadanie to przeznaczono kwotę 9.575,51 złotych, zadanie realizowane
przez PUP.
Ponadto w 2007 roku na skutek zmian przepisów ustawy o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, informowano
zainteresowane osoby, iż pojawiły się nowe formy aktywizacji zawodowej osób
niepełnosprawnych, tj.:
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej;
Refundacja wynagrodzeń i składek ZUS pracodawcy zatrudniającemu osoby
niepełnosprawne;
Przyznanie osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności
gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej,
W/w zadania od 2008 roku realizowane są przez Powiatowy Urząd Pracy w
Wieruszowie.
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C. PROGRAMY CELOWE
W 2007 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie wydawało
wnioski na realizację programów celowych realizowanych przez Oddział
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Łodzi:
Program celowy PEGAZ obszar A – na zakup oprzyrządowania do samochodu
osobowego (nie wydano żadnego wniosku).
Program celowy PEGAZ obszar B – na zakup sprzętu komputerowego (wydano 3
wnioski).
Program celowy PEGAZ obszar C – na zakup wózka inwalidzkiego o napędzie
elektrycznym (nie wydano żadnego wniosku).
Program celowy KOMPUTER DLA HOMERA -pomoc w zakupie sprzętu
elektronicznego oraz oprogramowania umożliwiającego pracę osobom niewidomym i
niedowidzącym (wydano 2 wnioski).
Program celowy STUDENT –dofinansowanie kosztów nauki (nie wydano żadnego
wniosku).
Ponadto opracowano materiały informacyjne nt nowych programów
realizowanych
w 2007 roku przez oddziały PFRON, tj.: „Uczeń na wsi”;
„Sprawny dojazd”, „Trener pracy”

V ORZEKANIE O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Sieradzu,
obejmujący swym zasięgiem powiat sieradzki i powiat wieruszowski, w roku 2007 dla
mieszkańców powiatu wieruszowskiego wydał:
- 401 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności
- 61 orzeczeń o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych
W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie udziela się informacji
dotyczących orzekania o stopniu niepełnosprawności, wydawane są wnioski oraz
pomaga się osobom niepełnosprawnym prawidłowo je wypełniać.
Poniższe wykresy przedstawiają liczbę wydanych orzeczeń o stopniu
niepełnosprawności oraz orzeczeń o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych przez
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Sieradzu, dla
mieszkańców powiatu wieruszowskiego.
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Tabela 21 i 22
Liczba orzeczeń o stopniu niepełnosprawności
w latach 2003-2007
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Liczba orzeczeń o zaliczeniu do osób niepełnopsrawnych
w latach 2003-2007
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VI REALIZACJA PROGRAMU PN. „PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC
MIĘDZY REGIONAMI”
W 2007 roku PCPR, podobnie jak w latach wcześniejszych obsługiwał
program pn. „Program wyrównywania różnic między regionami”. Program ten daje
możliwość ubiegania się o dofinansowanie w ramach pięciu obszarów:
- obszar A, wyposażenie obiektów służących rehabilitacji osób
niepełnosprawnych
w sprzęt rehabilitacyjny;
- obszar B, likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej lub placówkach
edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania
się
i komunikowania;
- obszar C, wyposażenie nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych
odpowiednio do ich potrzeb i możliwości;
- obszar D, likwidacja barier transportowych,
- obszar F, tworzenie warsztatów terapii zajęciowej.
W roku ubiegłym, powiat mógł przystąpić do realizacji obszaru C Programu.
Projekt złożyła 1 instytucja - Gmina Sokolniki, na wyposażenie miejsca pracy dla
osoby niepełnosprawnej w Zespole Szkół w Tyblach. Projekt ten otrzymał
dofinansowanie ze środków PFRON w kwocie 23.000 zł, w wyniku czego
zatrudniono jedną osobę niepełnosprawną, skierowaną przez PUP na stanowisko
robotnika do prac lekkich.
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VII WYKAZ POTRZEB W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ NA ROK 2008

A. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
1. Dużym utrudnieniem dla części osób niepełnosprawnych korzystających z
pomocy PCPR jest bariera architektoniczna w postaci braku podjazdu lub dźwigu
w siedzibie centrum, brak też toalety przystosowanej dla osób
niepełnosprawnych.
2.Istnieje potrzeba zapewnienia obsługi prawnej w siedzibie PCPR .Aktualna
obsługa radcy prawnego 1 w tygodniu powoduje wydłużanie się załatwiania
spraw ,wydawania decyzji administracyjnych. Prawnik po zapoznaniu się z
problemem nie jest w stanie w ciągu kilku minut wydać opinię w określonej
sprawie bez szczegółowego zapoznania się z aktami.
3.W budżecie PCPR nie zabezpieczono środków na wykonanie prac związanych
z planowaną przeprowadzką do nowych pomieszczeń w wysokości 12.500 zł.,
(instalacja sieci teleinformatycznej z zakupem centralki telefonicznej -6.000 zł,
mebli biurowych – 2000 zł, regałów do organizowanej składnicy akt-1500 zł,
zakup rolet – 3000 zł).
4.W budżecie na utrzymanie jednostki nie ma wystarczających środków na
korzystanie z samochodu służbowego oraz wdrożenie kosztów wg. typów
działalności „500” i ich rozliczenie w zakupionym oprogramowaniu Finanse i
księgowość w związku z realizacją projektu z Programu Operacyjnego kapitał
Ludzki 2007-2013.
5.Istnieje konieczność tworzenia na terenie powiatu zawodowych rodzin
zastępczych w związku z brakiem miejsc w placówkach opiekuńczowychowawczych i wysokich kosztów utrzymania w tych placówkach dzieci z
terenu powiatu.
6.Istnieje konieczność prowadzenia szkoleń dla służb społecznych z terenu
powiatu (przeprowadzenie 1 szkolenia dla grupy 25 osób oszacowano na
2.500 zł).
7.Istnieje konieczność uruchomienia na terenie powiatu drugiego
Środowiskowego Domu Samopomocy, który objąłby swą opieką osoby chore
psychicznie i upośledzone umysłowo z terenu gminy Łubnice ,Bolesławiec i
Czastary.
8.Istnieje konieczność utworzenia na terenie powiatu Zakładu Aktywności
Zawodowej zapewniającym pracę osobom niepełnosprawnym , które nie mogą
pracować na otwartym rynku pracy.
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B. Domy Pomocy Społecznej
1. DPS -Chróścin -Zamek
-remont dachu na pałacu
koszt ok. 125.291,21 zł
-remont i modernizacja pomieszczeń biurowych koszt ok.35.000 zł
-remont elewacji budynku administracyjnego
koszt ok.30.000 zł
- brak środków na podwyżki płac pracowniczych
2. DPS -Chróścin-Wieś
- nadbudowa nad kotłownią do wysokości II piętra
- zamknięcie klatki schodowej drzwiami
dymoszczelnymi oraz wyposażenie w
urządzenia oddymiające
- wymiana blachy i orynnowania na budynku
głównym
- wykonanie windy do transportu posiłków
-brak środków na podwyżki płac pracowniczych

koszt ok.850.000 zł
koszt ok.50.000zł
koszt ok.50.000zł
koszt ok.50.000zł

C. Środowiskowy Dom Samopomocy
- Istnieje pilna potrzeba zapewnienia lepszego dostępu do usług Poradni Zdrowia
Psychicznego poprzez zwiększenie liczby porad lekarskich i dni w tygodniu , w
których poradnia jest czynna,
-brakuje szkoleń dla pracowników pracujących z osobami chorymi psychicznie,
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