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Zarząd Powiatu 

w/m 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy przekazuje w 

załączaniu sprawozdanie  z działalności jednostki  za 2013 r. w obszarze 

pomocy społecznej oraz pieczy zastępczej wraz z wykazami potrzeb w danym 

zakresie. Obowiązek sporządzenia sprawozdania  wynika  z art. 112 ust. 12 

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz art. 182 ust. 5 

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

zastępczej.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Świdnica,  17  kwietnia 2014 r. 

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 

POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŚWIDNICY 

ZA 2013 r. 

 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy jako jednostka 
organizacyjna pomocy społecznej kieruje się głównie zasadą pomocniczości, 
prowadzi szeroką działalność na rzecz mieszkańców powiatu, oraz poprawy 

warunków ich życia. Działalność ta polega przede wszystkim na  wsparciu 
rodziny, zapewnieniu dzieciom opieki zastępczej oraz na udzielaniu pomocy 

osobom niepełnosprawnym. 

Zadania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy 

szczegółowo określa ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, 
ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej, ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji społecznej i 

zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawa z dnia 29 
lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

 Wśród zadań realizowanych przez tutejsze Centrum należy wymienić: 

1. udzielanie wsparcia finansowego rodzinom zastępczym, pełnoletnim 
wychowanków tych rodzin oraz placówek, osobom niepełnosprawnym, 

organizacjom pozarządowym, podmiotom prawnym prowadzącym 
działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, repatriantom, 

2. prowadzenie pracy socjalnej na rzecz ww. osób, 

3. organizowanie i zapewnienie opieki i wychowania dzieciom 
pozbawionym możliwości wychowywania się we własnej rodzinie 

naturalnej, 

4. umożliwienie klientom Centrum korzystania z rehabilitacji społecznej , 

5. umieszczanie kierowanych osób, w tym dzieci do odpowiednich 

placówek opieki całodobowej, 

6. udzielanie wsparcia, osobom będącym w sytuacjach kryzysowych, 

szczególnie  osobom doświadczających przemocy, 

7. udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach zgłaszającym się 
klientom, 

8. opracowywanie i realizacja programów z zakresu pomocy społecznej, 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pieczy zastępczej,  pomocy 

osobom niepełnosprawnym, 

9. prowadzenie stałej współpracy z instytucjami pomocy społecznej, 
sądami i innymi podmiotami działającymi w zakresie wsparcia rodziny. 

 



I. R O D Z I N N A   P I E C Z A    Z A S T Ę P C Z A 

1)  ŚWIADCZENIA  DLA  RODZIN ZASTĘPCZYCH 

Pomocą Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy w 2013 r. 
objętych było 190 rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu 

Świdnickiego, w których przebywało 335 dzieci. Wśród ww. rodzin 
funkcjonowało: 125 rodzin spokrewnionych z 166 dziećmi, 46 rodzin 
niezawodowych z 64 dziećmi, 19 zawodowych rodzin zastępczych, w których 

umieszczono 105 dzieci, z tego: 7 rodzin zawodowych pełniących funkcje 
pogotowia rodzinnego, w których przebywało 47 dzieci oraz 2 rodzinne domy 

dziecka, w których przebywa 11 dzieci. 

W okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wydatki z 

powyższego tytułu stanowiły kwotę 3.259.440,41 zł z podziałem na : 

-świadczenia dla rodzin zastępczych spokrewnionych z dzieckiem – 

1.220.058,96 zł. 

-świadczenia dla rodzin zastępczych niezawodowych – 637.447,21 zł. 

-świadczenia dla zawodowych –   560.410,43 zł. 

- świadczenia dla zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego – 
210.054,37 zł. 

- świadczenia dla rodzinnych domów dziecka – 1.657,84 zł 

- wynagrodzenia osób pełniących funkcje zawodowych rodzin zastępczych, 
rodzin pomocowych i osób do pomocy –zł.   629.811,60 zł z tego: - 

376.681,53 zł. dla rodzin zawodowych ,- 238.339,76 zł dla rodzin 
zawodowych pełniących funkcje pogotowia rodzinnego,- 4.666,21 zł dla 

rodzin pomocowych,- 10.124,10 zł dla osób do pomocy. Powyższe informacje 
obrazuje tabela nr 1. 

Rodzaj rodziny zastępczej 

Liczba 

rodzin 

zastępczyc

h/pomocow

ych 

Liczba dzieci 

umieszczonyc

h w rodzinach 

zastępczych 

Łączna 

wysokość 

świadczeń dla 

rodzin 

zastępczych 

Wysokość 

wynagrodzenia                 

z tytułu pełnienia 

funkcji rodziny 

zastępczej 

zawodowej 

Rodziny zastępcze 
spokrewnione z dzieckiem 

125 166 

1220.058,96 

w tym 

jednorazowa 

pomoc pieniężna 

- 

Rodziny zastępcze 

niezawodowe 
46 64 637.447,21 - 

Rodziny zastępcze zawodowe 19 105 772.122,64 615.021,29 

w tym  

rodziny pomocowe 

rodzinny dom dziecka 

 

6 

2 

 

18 

11 

 

14.741,73 

   1.657,84 

4.666,21+ osoby 

do 
pomocy10.124,10 

                                    

Razem 
190 335 2.629.628,81 629.811,60 



Tabela nr 1. 

W 2013 r. 69 dzieci po raz pierwszy zostało umieszczonych w rodzinnej 

pieczy zastępczej na terenie Powiatu Świdnickiego i poza nim, z tego 46 
dzieci zostało umieszczonych w rodzinach zastępczych zawodowych, 14 w 

rodzinach zastępczych spokrewnionych a 9 w rodzinach zastępczych 
niezawodowych. 

W ramach czasowego niesprawowania opieki związanego z wypoczynkiem 
rodzin zastępczych 18 dzieci zostało umieszczonych w rodzinach 
pomocowych. Zgodnie z art. 73 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej PCPR powierzyło opiekę nad dziećmi 6 rodzinom 
pomocowym, z których 5 tworzyły rodziny zastępcze zawodowe, w tym 

pełniące funkcję pogotowia rodzinnego oraz małżonkowie przeszkoleni do 
pełnienia funkcji rodziny zastępczej (1). Wydatki z powyższego tytułu 
stanowiły kwotę 14.741,73 zł. 

Spośród wszystkich (190) rodzin zastępczych 39 rodzin sprawowało 
swoją funkcję dla 39 dzieci, które posiadały orzeczenie o niepełnosprawności 

lub orzeczenie o umiarkowanym  lub znacznym stopniu niepełnosprawności            
i tym samym każda z nich otrzymywała zwiększoną comiesięczną pomoc 

pieniężną z tytułu zwiększonych kosztów utrzymania dzieci. 

Analizując wiek dzieci przebywających we wszystkich rodzinach 
zastępczych, zauważa się, że w rodzinach zastępczych przebywało 78 dzieci w 

wieku do lat 7. Ponadto ustalono, że 25 wychowanków osiągnęło 
pełnoletność, przy czym 17 podjęło decyzje o pozostaniu w rodzinie 
zastępczej, spełniając warunek kontynuowania nauki, 8 osób opuściło 

rodzinę zastępczą.  

Udzielanie świadczeń dla rodzin zastępczych realizowane jest na 

podstawie decyzji administracyjnych. 

Wydano łącznie 218 decyzji administracyjnych (w tym zmieniających)                 
w sprawie przyznania rodzinom zastępczym świadczenia na pokrycie kosztów 

utrzymania umieszczonego dziecka (również po osiągnięciu przez dziecko 
pełnoletności), dodatku na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania 

dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności, świadczenia 
na utrzymanie lokalu mieszkalnego oraz jednorazowego świadczenia na 
pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego 

dziecka.  

Środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku 
wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego otrzymało 5 rodzin zastępczych 

zawodowych i 2 rodzinne domy dziecka. Łączne wydatki z powyższego tytułu 
stanowiły kwotę 52.165,71 zł.   

Ze świadczenia na pokrycie niezbędnych wydatków związanych                        
z potrzebami przyjmowanych dzieci skorzystało 14 rodzin. W ramach 
przyznanych środków finansowych rodziny zastępcze najczęściej kupowały 

łóżka, szafki, krzesła, biurka, podręczniki, odzież i obuwie. Tą formą 
wsparcia objęto 21 małoletnich. Łączne wydatki z powyższego tytułu 
stanowiły kwotę 15.830,- zł. 



Pokrycie kosztów utrzymania osób pełnoletnich przebywających                     

w rodzinach zastępczych. 

 Możliwość pozostania w dotychczasowej rodzinie zastępczej po 
uzyskaniu pełnoletniości   do ukończenia 25. roku życia, daje pełnoletnim 
wychowankom rodzin zastępczym zapis art. 37 ust. 2 ustawy o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej. Warunkiem jest kontynuowanie nauki                  
i wyrażenie zgody przez rodzinę zastępczą.  

W trakcie roku sprawozdawczego w dotychczasowych rodzinach 

zastępczych przebywało 52 pełnoletnich wychowanków. W  zależności od 
typu rodziny zastępczej: 30 pełnoletnich wychowanków przebywało                       

w spokrewnionych rodzinach zastępczych, 16 pełnoletnich wychowanków 
przebywało w niezawodowych rodzinach zastępczych, 6 pełnoletnich 
wychowanków przebywało w zawodowych rodzinach zastępczych. 

            W 2013 r.18 lat ukończyło 25 dzieci przebywających w rodzinach 
zastępczych, w tym:  17 osób podjęło decyzje o pozostaniu w dotychczasowej 
rodzinie zastępczej, 8 osób opuściło rodziny zastępcze.  

Po opuszczeniu rodzin zastępczych czterech wychowanków od razu 

rozpoczęło proces usamodzielnienia,  natomiast pozostali nie wnioskowali               
o przyznanie pomocy ze względu na brak kontynuacji nauki. 

 
          W przedmiocie przyznania świadczenia na pokrycie kosztów 

utrzymania osoby pełnoletniej przebywającej w pieczy zastępczej wydano            
w 2013 r. 17 decyzji. W 5 przypadkach wygaszono rodzinom zastępczym 

decyzje przyznające ww. świadczenie, w tym: 4 decyzje z uwagi na 
opuszczenie rodziny zastępczej przez osobę pełnoletnią, 1 decyzję z powodu 
porzucenia nauki przez pełnoletniego wychowanka. Następstwem pobrania 

świadczeń pomimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie prawa do 
ich wypłacania, była konieczność wszczęcia dwóm rodzinom zastępczym 
postępowań dot. ustalenia nienależnie pobranych świadczeń.  

2) POROZUMIENIA MIĘDZY POWIATAMI W SPRAWIE POBYTU DZIECI                            
W RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ 
 

Zgodnie z treścią art. 191 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 
r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zachodził konieczność 
podpisania przez Powiat Świdnicki porozumień dotyczących umieszczenia 

dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej.  

W ubiegłym roku Powiat Świdnicki zawarł 19 porozumień, w tym 12                             

w sprawie dzieci pochodzących z innych powiatów a przebywających w 
rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Świdnickiego, oraz 7 w sprawie dzieci 
pochodzących z terenu Powiatu Świdnickiego a umieszczonych w rodzinach 

zastępczych poza terenem naszego powiatu.  

W roku 2013 22 dzieci pochodzących z innych powiatów przebywało                   
w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu świdnickiego.  

Zobowiązanie innych powiatów na rzecz Powiatu  Świdnickiego z tytułu 



opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych wynosiło 237.463,69 zł, co 

stanowiło dochód powiatu. 

35 dzieci pochodzących z terenu Powiatu Świdnickiego wychowywało się               
w rodzinach zastępczych poza terenem naszego powiatu. Łączna kwota 
wydatków poniesiona w roku 2013 na ich utrzymanie w rodzinach 

zastępczych wyniosła 383.527,48 zł. 

Liczba dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej różni się od 

liczby zawartych porozumień, bowiem większość z tych dzieci została 
umieszczona w pieczy zastępczej w latach wcześniejszych a dokonywanie 

rozliczeń następowało na podstawie porozumień zawartych  w roku 2012, tj. 
po wejściu w życie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

Przyczyną umieszczania dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej poza 
powiatem właściwym do ponoszenia wydatków na ich jest fakt przejęcia 
opieki nad dziećmi przez krewnych zamieszkujących na terenie innych 

powiatów oraz występowanie  z wnioskiem do Sądu Rejonowego osób 
przeszkolonych przez ośrodki adopcyjno-opiekuńcze w zakresie pełnienia 

funkcji rodziny zastępczej lub adopcyjnej. W tych rodzinach umieszczane są 
dzieci, które mają szansę na pobyt w rodzinach adopcyjnych.  

Miejsce umieszczenia dziecka w rodzinie 

zastępczej 

Liczba 

umieszczonych 

dzieci 

Wydatki/docho

dy 

w zł 

Dzieci pochodzące z innych powiatów przebywające w 

rodzinach zastępczych na terenie Powiatu 

Świdnickiego 

 

 

22 

 

237.463,69  

Dzieci pochodzące z terenu Powiatu Świdnickiego 

umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie 

innych powiatów 

 

35 383.527,48 

Tabela nr 2 

Wysokość wydatków i dochodów z ww. tytułu determinowana jest przez 

liczbę dzieci, ich wiek, ich stan zdrowia oraz rodzaj rodziny zastępczej. 

 

3) POMOC DLA OSÓB USAMODZIELNIANYCH Z RODZINNEJ  PIECZY 
ZASTEPCZEJ 

 W odniesieniu do pomocy dla osób usamodzielnionych istnieje swoisty 
dualizm polegający na stosowaniu do określonej kategorii tych osób 
przepisów ustawy o pomocy społecznej oraz nowych regulacji wynikających     

z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Na mocy 
przepisu przejściowego przepisy ustawy o pomocy społecznej w brzmieniu 

obowiązującym do dnia 31.12.2011 r. stosuje się do wychowanków, którzy 
opuścili rodzinę zastępczą przed dniem1 stycznia 2012 r. 



Natomiast do osób pełnoletnich opuszczających rodzinę zastępcza po dniu 

01 stycznia 2012 r. stosuje się przepisy ustawy o wspieraniu rodziny                       
i systemie pieczy zastępczej. Należy pamiętać, że usamodzielnienie to 

długotrwały proces wychowawczy, który ma na celu podjęcie przez 
wychowanków samodzielnego, dojrzałego życia w integracji ze 
społeczeństwem. 

W 2013 r. pod opieką powiatu świdnickiego pozostawało 52 pełnoletnich 
wychowanków rodzin zastępczych. Łączne wydatki z tego tytułu stanowiły 

kwotę 249.711,17 zł. Środki te zostały wykorzystane na następujące formy 
wsparcia finansowego: pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki, pomoc 

pieniężną na usamodzielnienie, pomoc pieniężną na zagospodarowanie. 

Odnosząc się do pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki, wydatki 

z tego tytułu w 2013 r. wyniosły 210.466,17 zł. Z tej formy wsparcia 
skorzystało 49 wychowanków rodzin zastępczych, 7 osób to 

wychowankowie, którzy wystąpili o przyznanie ww. pomocy w 2013 r., w tym: 
4 osoby po opuszczeniu w tym roku rodzin zastępczych z terenu naszego 

powiatu, 2 osoby po opuszczeniu rodzin zastępczych z innych powiatów, w 
których przebywali na podstawie porozumień, a 1 osoba po ponownym 
rozpoczęciu przerwanej w latach ubiegłych nauki.  

W 2013 r. pełnoletni wychowankowie rodzin zastępczych nie korzystali               
z możliwości zawieszenia pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki.  
12 wychowankom uchylono decyzje w sprawie przyznania w/w pomocy,               

w tym:  4 osobom ze względu na przekroczenie kryterium dochodowego 
uprawniającego do otrzymywania pomocy, 5 osobom z uwagi na rezygnację     
z dalszego kontynuowania nauki (z tego 2 osoby podjęły decyzję                           

o zakończeniu na tym etapie procesu usamodzielnienia, 1 osoba wyjechała 
poza granicę kraju), 3 osobom  ze względu na skreślenie z listy 
uczniów/słuchaczy szkoły. 

W 4 przypadkach uchylenia decyzji ze względu na przekroczenie kryterium 

dochodowego, skorzystano z zapisu art. 240 ust. 3 ustawy o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej                   i ponownie przyznano pomoc 
pieniężną na kontynuowanie nauki po ustaleniu spełnienia przez te osoby 

warunków określonych w ww. ustawie. 

W jednym przypadku wydano decyzję administracyjną o odmowie 

przyznania świadczenia z uwagi na nie przebywanie w pieczy zastępczej przez 
okres uprawniających do przyznania świadczenia. 

  Mając na uwadze drugi rodzaj pomocy, informuję, że pomoc pieniężną                              
na usamodzielnienie uzyskało 7 podopiecznych na łączną kwotę 36.246,00 

zł, z czego 5 osób zakończyło proces usamodzielnienia. Pozostałe 2 osoby nie 
skorzystały jeszcze ze wszystkich form pomocy pieniężnej przysługujących 
wychowankom rodzin zastępczych.  

Trzeci rodzaj pomocy to pomoc pieniężna na zagospodarowanie. W 
2013 r. otrzymało ją 3 wychowanków w łącznej kwocie 2.999,00 zł. Środki 

finansowe zostały wykorzystane na zakup urządzeń domowych.  



Powyższe informacje obrazuje tabela nr 3. 

Rodzaj pomocy pieniężnej dla 

pełnoletnich wychowanków rodzin 

zastępczych 

Liczba pełnoletnich 

wychowanków rodzin 

zastępczych objętych 

pomocą 

Łączna wysokość 

świadczeń zł 

Pomoc pieniężna na kontynuowanie 

nauki 
49 210.466,17 zł 

Pomoc pieniężna na 
usamodzielnienie 

7 36.246,00 zł 

Pomoc pieniężna na 

zagospodarowanie w postaci 
rzeczowej 

3 2.999,00 zł 

                                                                                                  
Razem 

249.711,17 zł 

Tabela nr 3. 

Od momentu wejścia w życie  ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej liczba osób usamodzielnianych zmniejsza się. Pełnoletni 
wychowankowie korzystają z możliwości pozostania w dotychczasowych 
rodzinach zastępczych do ukończenia 25. roku życia, pod warunkiem 

kontynuowania nauki.   

Oprócz finansowej pomocy dla pełnoletnich wychowanków rodzin 
zastępczych, 1 osobie w 2013 r. udzielono pomocy w uzyskaniu 
odpowiednich warunków mieszkaniowych w formie przyznania prawa do 

zamieszkania w mieszkaniu chronionym. Mieszkanie chronione zabezpiecza 
okresowo potrzeby mieszkaniowe wychowanków opuszczających rodziny 
zastępcze a pobyt w nim jest pierwszym krokiem na drodze do dorosłego                                

i samodzielnego życia.  

4) ODPŁATNOŚC GMIN ZA POBYT DZIECI W RODZINNEJ  PIECZY  
ZASTEPCZEJ 

 W myśl art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej: „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 w wysokości: 10% wydatków               
na opiekę i wychowanie dziecka - w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy 
zastępczej, 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku 
pobytu dziecka w pieczy zastępczej”. 

W oparciu o powyższy zapis PCPR obciążyło gminy w następujących 
wysokościach: 

1. Gmina Miejska Świdnica – 13.367,24 zł, (18 dzieci), 



2. Gmina Świebodzice – 15.184,65 zł, (16 dzieci), 

3.Gmina Strzegom – 16.717,41 zł, (17 dzieci), 

4.Gmina Jaworzyna Śląska – 9.635,14 zł, (8 dzieci), 

5. Gmina Żarów – 3.043,14 zł, (6 dzieci), 

6. Gmina Wiejska Świdnica – 5.877,80 zł, (6 dzieci), 

7. Gmina Dobromierz – 1.432,26 zł (2 dzieci), 

8. Gmina Dzierżoniów – 290,- zł (1 dziecko), 

Łącznie uzyskano kwotę 65.547,64 zł., stanowiącą dochód powiatu. 

5) ODPŁATNOŚĆ RODZICÓW BIOLOGICZNYCH ZA POBYT DZIECI                             
W RODZINNEJ PIECZY ZASTEPCZEJ 

 

  Na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny              
i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 135) oraz uchwały              
Nr XIV/115/2012 Rady Powiatu w Świdnicy z dnia 29 lutego 2012 r. w 

sprawie szczegółowych warunków umorzenia, odroczenia terminu płatności, 
rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka           

w pieczy zastępczej (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2012 r. poz. 1796 z późn. zm.),             
w 2013 r. wydano  258 decyzji administracyjnych regulujących odpłatność 
rodziców biologicznych, za pobyt ich dzieci w rodzinach zastępczych,  

w tym: 243 decyzję o odstąpieniu od ustalenia odpłatności; 11 decyzji 
ustalających odpłatność; 1 decyzję o rozłożeniu należności pieniężnej na 
raty; 1 decyzję o odmowie rozłożenia na raty należności pieniężnej, 2 decyzje 

o umorzeniu postępowania w sprawie. 

Łącznie z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych 
uzyskano kwotę 8.188,95 zł. 

 W 3 przypadkach wygaszono rodzicom biologicznym decyzje w sprawie 
opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, w tym: - 2 decyzje z uwagi na 
rozwiązanie rodziny zastępczej, - 1 decyzja z uwagi na powrót dziecka do 

rodziny naturalnej. 

W ciągu roku sprawozdawczego przeprowadzono 22 postępowania             
w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej przy 
udziale kuratora dla osoby nieobecnej tj. nieznanej z miejsca pobytu lub 

przebywającej poza granicami kraju. Obowiązek wystąpienia do sądu                     
z wnioskiem o wyznaczenie przedstawiciela dla osoby nieobecnej nakłada na 
organ administracji publicznej art. 34 Kodeksu postępowania 

administracyjnego.  

W myśl art.  art. 38  ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej w 2013 r. rozpoczęto proces wytaczania powództw o zasądzenie 
świadczeń alimentacyjnych na rzecz dzieci umieszczonych w rodzinach 



zastępczych. W trakcie roku sprawozdawczego z pozwem o alimenty 

wystąpiono w stosunku do 56 rodziców biologicznych. 

 

6) DZIAŁANIA NA  RZECZ RODZINNEJ  PIECZY ZASTĘPCZEJ 

a) KOORDYNATORZY RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ 

Od stycznia 2013r. w ramach ogłoszonego w grudniu 2012r. przetargu 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zatrudniło w ramach umowy- zlecenie 
sześciu koordynatorów, którzy sowim wsparciem i pomocą objęli 151 rodzin. 

Wydatki z tytułu zatrudnienia koordynatorów w 2013r. stanowiły kwotę 

125.317,46 zł z tego w ramach konkursu ogłoszonego przez MPIPS 
pozyskano dotacje w wysokości 33.497,98 zł. 

Do obowiązków koordynatorów należało między innymi :udzielanie pomocy 
rodzinom w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej, zgłaszanie do 

ośrodków adopcyjnych informacji  o dzieciach z uregulowaną sytuacją 
prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających, udzielanie 
wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej, 

udział w posiedzeniach Zespołu ds. Oceny całokształtu sytuacji dziecka 
umieszczonego w pieczy zastępczej oraz oceny rodziny 

zastępczej, przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy 
organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej. 

W 2013 r. koordynatorzy przedłożyli 2892 miesięcznych kart czynności, 
odbyli 1764 wizyt w środowisku. Wobec 46 dzieci przebywających w pieczy 

zastępczej zostały przygotowane plany pomocy dziecku. W ramach działań 
Zespołu Pieczy Zastępczej odbyły się 24 spotkania, na których dokonano 

oceny całokształtu sytuacji dziecka i oceny rodziny zastępczej w łącznej 
liczbie 452 ocen. Wszystkie przeprowadzone oceny zostały przekazane do 
Sądu Rejonowego w Świdnicy. Koordynatorzy przekazali do PCPR jako 

Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej 4 informacje  o dzieciach                      
z uregulowaną sytuacją prawną. Wszystkie informacje zostały przekazane do 

Ośrodka Adopcyjnego, który w 4 przypadkach odstąpił od wszczęcia 
procedury adopcyjnej, Koordynatorzy i pracownicy Zespołu Pieczy Zastępczej 
wystąpili z 15 wnioskami do Sądu Rejonowego w Świdnicy o podjęcie 

interwencji w funkcjonujących rodzinach zastępczych. W wyniku działań 3 
dzieci powróciło pod opiekę rodziców, 13 zostało umieszczonych w innej 
rodzinie zastępczej, 5 dzieci umieszczono w placówce opiekuńczo– 
wychowawczej, a 14 dzieci zostało adoptowanych (w tym 4 za granicą).  

b) WSPÓLPRACA MIĘDZY INSTYTUCJAMI W OBSZARZE WSPARCIA 
RODZIN ZASTĘPCZYCH 

Tutejsze Centrum przez cały ubiegły rok prowadziło ścisłą współpracę              

z III Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich Sądu Rejonowego w Świdnicy, który 
wydaje postanowienia o umieszczeniu dziecka  w rodzinie zastępczej. 



Kontynuowano także bezpośrednią współpracę z pedagogami szkolnymi, 

wychowawcami szkół i przedszkoli oraz ośrodkami pomocy społecznej. Dzięki 
zebranym informacjom koordynatorzy i pracownicy Zespołu Pieczy 

Zastępczej mieli możliwość potwierdzenia swoich spostrzeżeń bądź zwrócenia 
uwagi na inne trudności wymagające pomocy, wsparcia, a czasami 
natychmiastowej interwencji. W wyniku prowadzonej współpracy uzyskano 

około 361 opinii na temat funkcjonowania małoletnich dzieci w szkole co 
było podstawą do objęcia niektórych z nich bądź całych rodzin dodatkową 
pomocą psychologiczną. 

c) SPECJALISTYCZNA POMOC 

W wyniku prowadzonych przez koordynatorów działań psycholog udzielił 

312 porad/ konsultacji, natomiast 75 osób (rodziców zastępczych lub dzieci) 
zostało objętych intensywnym wsparciem psychologicznym. Przeprowadził 16 

konsultacji z rodzicami ubiegającymi się o kontakty z dziećmi bądź 
wymagającymi dodatkowego wsparcia psychologicznego. Odbył 14 spotkań z 
kandydatami na zawodowe i niezawodowe rodziny zastępcze, którym 
przeprowadził specjalistyczne badania.  

d) PROGRAMY MPIPS 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy w 2013 r. ponownie 
aplikowało w konkursach ogłoszonych przez Ministerstwo Pracy i Polityki 

Społecznej w ramach Resortowego programu wspierania rodziny                      
i systemu pieczy zastępczej. Starania zakończyły sie uzyskaniem dotacji w 
wysokości 85.789,39 zł na realizację czterech programów: 

1. „Szkolenia dla zawodowych i niezawodowych rodzin zastępczych” – 

był to program szkoleniowy, adresowany do osób pełniących funkcję 
zawodowych i niezawodowych rodzin zastępczych. Szkolenie było 

adresowane do trzech grup, z których każda liczyła do 15 osób. Tematyka 
szkolenia dotyczyła radzenia sobie z okresem dorastania dzieci i tzw. buntem 
nastolatka oraz z z zaburzeniami relacji przywiązania. W związku z faktem, 

że zdanie było realizowane przy współudziale środków finansowych MPIPS,            
i wymagany był udział środków własnych PCPR wydatkowało kwotę 5.400,- 
zł. Koszt całego zadania stanowił kwotę 10.800,- zł, 

2. Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej – program, który dotyczył 
możliwości ubiegania się o zwrot środków finansowych za zatrudnienie 
koordynatorów, którzy pomocą i wsparciem objęli wszystkie rodziny 

zastępcze z terenu powiatu świdnickiego. Na to zadanie tutejsze Centrum 
przeznaczyło 125.317,46 zł. z czego 33.497,98 zł. pochodziło z dotacji 
MPIPS.  

3. Wynagrodzenia dla nowopowstałych zawodowych rodzin zastępczych 

- w roku 2013 tutejsze Centrum podpisało 2 umowy na pełnienie zadań 
zawodowej rodziny zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego. Na ten cel 
pozyskało z MPIPS środki finansowe w wysokości 7.104,00 zł. 



4. Pomoc dla rodzin zastępczych w postaci pokrycia kosztów 

związanych z wypoczynkiem, wydatkami przyjmowanego dziecka do 
rodziny, dopłaty do utrzymania mieszkania, zatrudnienia osoby do 

pomocy w pracach gospodarskich i przy opiece nad dziećmi - wysokość 
kosztów jednostki związanych z realizacją ww. zadań wynosiła w 2013 r. 
79.574,83 zł. Natomiast środki pozyskane w ramach MPIPS wynosiły -
39.787,41 zł. 

e) DZIAŁANIA INTEGRACYJNE 

Na terenie powiatu świdnickiego dość liczna grupę stanowią zawodowe 
rodziny zastępcze. Stad też uznano za zasadne organizowanie z ww. 

rodzinami spotkań, podczas których będą omawiane bieżące sprawy, w tym 
zmiany obowiązujących przepisów prawnych a także przedstawiane 
propozycje współpracy na dany rok. W 2013 r. odbyły się 5 spotkań. 

Pierwsze miało miejsce w dniu 27 lutego, drugie w dniu 27 maja, trzecie 28 
czerwca, czwarte  4 października, piąte 5 listopada 2013 r. 

W ramach współpracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                      

w Świdnicy z PCPR w Kartuzach w 1- 7 lipca 2013 r. przyjechały do 
tutejszej jednostki dwie zawodowe rodziny zastępcze i jeden rodzinny dom 
dziecka wraz z dziećmi w łącznej liczbie 18 osób. Rodziny zastępcze zostały 

usytuowane w Hotelu Maria w Wałbrzychu. W pierwszy dzień pobytu rodziny 
zostały zaproszone na integrację rodzin zastępczych z obu powiatów w 
Zebrzydowie. Rodziny zastępcze wraz z dziećmi miały zapewnione gry                    

i zabawy zorganizowane przez animatorów, muzykę, zamek dmuchany, 
wspólne ognisko z pieczeniem kiełbasek. Kolejnego dnia w godzinach 

dopołudniowych rodziny zastępcze zwiedzały wieżę ratuszową                          
w Świdnickim Rynku, Kościół Pokoju oraz miały zapewnioną lekcję 
edukacyjno – ekologiczną w jaskini nietoperzy przy Nadleśnictwie Świdnica. 

Następnie odbył się pojedynek rodzin zastępczych na torze do gry  w kręgle. 
W kolejnych dniach zwiedzano tamę w Zagórzu, sztolnie Walimskie, Zamek 

Książ, Panoramę Racławicką. Tutejsze Centrum zorganizowało również dla 
rodzin zastępczych z Kartuz warsztaty edukacyjno – integracyjne.  

Całość pobytu rodzin z Kartuz zakończono podczas obchodów 
Ogólnopolskiego Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, który odbył się w dniu 

6 lipca 2013 r. Festyn zorganizowano we współpracy z Gminnym Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej w Świdnicy i Gminnym Ośrodkiem Kultury Sportu                  
i Rekreacji w Świdnicy w Witoszowie Dolnym. Na uroczystość zostali 

zaproszeni przedstawiciele władz powiatowych, gminnych, Sądu Rejonowego                      
w Świdnicy oraz sponsorzy. Podczas festynu zapewniono poczęstunek                  

w formie kanapek, bigosu, naleśników, ciasta, napoi i słodyczy. Wszystkie 
uczestniczące w festynie rodziny wraz z dziećmi brały udział                                         
w zorganizowanych grach i zabawach, korzystały z zabaw sportowych. 

Zapewniono również pokaz akrobatyczny, mecz finałowy piłki siatkowej, 
turniej sportowy wraz z nagrodami, malowanie twarzy, warsztaty robienia 

biżuterii, konkurs plastyczny, pogadanka „Bezpieczne wakacje”, pokazy 
służb mundurowych. Łączny koszt zadania stanowił kwotę 5.770,- zł. 



Całość środków finansowych została pozyskana przez PCPR od 
sponsorów. 

Dodatkowo dla zawodowych rodzin zastępczych tutejsze Centrum 
zorganizowało we wrześniu 2013 r. wycieczkę do Telewizji Wrocław. Działanie 
było nieodpłatne dzięki bezpłatnym biletom, które pozyskała jednostka. 

f) WSPARCIE RZECZOWE 

W minionym roku jednostka pozyskała od firmy Colgate Palmolive 200 
sztuk past do zębów i 22 sztuki szczoteczek do zębów 5 biletów rodzinnych 
do ZOO we Wrocławiu, 8 sztuk biletów do kina Cinema 3- D w Świdnicy, 10 

sztuk biletów do Explora Park w Wałbrzychu, 10 szt. Biletów do parku 
linowego, 21 biletów na basen w Świebodzicach. Ww. rzeczy zostały 
przekazane rodzinom podczas Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. 

g) SZKOLENIA KANDYDATÓW NA RODZINY ZASTĘPCZE 

W 2013 r. tutejsze Centrum zakończyło kolejne szkolenie dla 
kandydatów na rodziny zastępcze, 10 osób ukończyło szkolenie i uzyskało 
niezbędne kwalifikacje i umiejętności. W stosunku do jednej rodziny PCPR 

podpisało umowę na pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej                    
o charakterze pogotowia rodzinnego. W rodzinie tej przebywa troje dzieci. 

h) SZKOLENIA i SUPERWIZJA PRACOWNIKÓW 

W 2013 r. działania pracowników Centrum zostały wsparte poprzez 

spotkania superwizyjne. Odbyło się 5 spotkań po 5 godzin. Koszt został 
pokryty ze środków jednostki w łącznej kwocie 4.500,- zł. Ponadto 

pracownicy mieli możliwość korzystania ze szkoleń, konferencji, które 
pogłębiały ich dotychczasową wiedzę i wzmacniały posiadane umiejętności.  

Dla zawodowych rodzin zastępczych i koordynatorów rodzinnej pieczy 
zastępczej PCPR adresowało szkolenia przeprowadzone w ramach własnych 

zasobów bądź nieodpłatnych szkoleń organizowanych przez firmy 
zewnętrzne. Tematyka szkoleń przedstawiała się następująco.: opieka nad 
noworodkiem, sytuacja dzieci umieszczanych w pogotowiach rodzinnych – 

wsparcie, pomoc i wyrównywanie deficytów, profilaktyka krzywdzenia małych 
dzieci, trening umiejętności wychowawczych – warsztat dla profesjonalistów. 

 
7) POTRZEBY W ZAKRESIE RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ: 

a) udział w konkursach ogłaszanych przez MPIPS na rzecz wsparcia 
rodzinnej pieczy zastępczej, 

b) udzielanie rodzinom zastępczym pomocy o której mowa w ustawie z dnia 9 

czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym 
kontynuowania zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, 



c) kontynuowanie akcji propagującej rodzinne formy opieki mającej na celu 

pozyskanie kandydatów na rodziny zastępcze, w tym prowadzenie szkoleń 
dla kandydatów na rodziny zastępcze. Niezmierne istotnym elementem jest 

pozyskiwanie kandydatów na rodziny zastępcze dla małych dzieci 
(noworodków, niemowląt),  

d) poszukiwanie sponsorów wspierających rodziny zastępcze (działania w tym 
zakresie mają konkretny wymiar),  

e) kontynuowanie działań na rzecz rozwoju wolontariatu. W 2013 r. odbyła 

się konferencja Open Space, w organizacji której uczestniczyło także PCPR. 
Wynikiem tego działania było pozyskanie kilkunastu osób chętnych do 
udziału w szkoleniu w sprawie wolontariatu zaplanowanym na rok 2013, 

f) realizacja Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej, o którym 

mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny                     
i systemie pieczy zastępczej. Opracowanie ww. Programu miało miejsce w 
marcu 2012 r., 

g) kontynuacja spotkań superwizyjnych dla rodzin zastępczych                               
i pracowników PCPR. 

II. INSTYTUCJONALNA PIECZA ZASTĘPCZA 

1)    OPIEKA  NAD DZIECMI  W PLACÓWKACH 

         Instytucjonalna piecza zastępcza na terenie Powiatu Świdnickiego                

w roku ubiegłym organizowana była przez Dom Dziecka w Świdnicy, który 
jesienią został przekształcony w Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczy 
w Świdnicy, oraz przez dwie Całodobowe Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze 

„Chata SKSK” prowadzone na zlecenie Powiatu Świdnickiego przez Fundację 
Ziemi Świdnickiej na Rzecz Wspierania Profesjonalnej Pomocy SKSK. 

W ubiegłym roku Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych objął opieką 

łącznie 88 dzieci w tym 12 dzieci pochodzących z terenów innych powiatów, 
zaś w Całodobowych Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych „Chata 

SKSK” przebywało łącznie 37 dzieci, w tym 5 z terenów innych powiatów. 

W przeciągu całego ubiegłego roku 34 dzieci pochodzących z terenu powiatu 
świdnickiego przebywało w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza 

terenem naszego powiatu, tj.  w Wołowie 10 dzieci, w Zawierciu 1 dziecko,            
w Sieradzu 1 dziecko, w Tarnobrzegu 1 dziecko,  w Jaśle 2 dzieci,                       

w Piotrkowie Trybunalskim 1 dziecko, w Strzelinie 1 dziecko, w Jaworze 5 
dzieci, w Kłodzku 4 dzieci, w Legnicy 1 dziecko w Jaworznie 1 dziecko oraz 
we Wrocławiu 4 dzieci,  2 dzieci w Rybniku. 

W 2013 roku umieszczenia w instytucjonalnej pieczy zastępczej wymagało 
41dzieci, w tym 4 z rodzinnej pieczy zstępczej, zaś pozostali z domów 
rodzinnych.  W przypadku dwojga dzieci Sąd zmienił postanowienie                    

w zakresie sprawowania opieki i opiekę nad dziećmi przejął ich biologiczny 
ojciec. Ww. dzieci zostały skierowane do następujących placówek:  

 Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych: 24 dzieci, 



 Całodobowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Chata SKSK” ul. 

Sikorskiego 62a: 5 dzieci, w tym małoletnia w ciąży, która po 
urodzeniu dziecka została umieszczona w Domu Dziecka w Rybniku 

 Całodobowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Chata SKSK’ ul. 
Wielecka 22: 2 dzieci, 

 Dom Małego Dziecka w Jaworze: 2 dzieci, 

 Dom Dziecka w Kłodzku: 2 dzieci, 

 Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Wiosna” w 

Krzydlinie Małej: 2 dzieci,  

 Pogotowie Opiekuńcze w Legnicy 1 dziecko, 

 Dom Dziecka w Rybniku: 2 dzieci (przypadek dotyczył małoletniej 
matki z dzieckiem, która będąc w ciąży została skierowana do placówki 

na terenie powiatu świdnickiego, zaś po porodzie wraz z dzieckiem 
została przeniesiona do Domu Dziecka w Rybniku. Po przeprowadzonej 

reorganizacji Domu Dziecka w Świdnicy oboje powrócili na teren 
naszego powiatu.) 

W związku z umieszczeniem dzieci w placówkach opiekuńczo-

wychowawczych poza terenem powiatu świdnickiego zachodziła konieczność 
zawarcia stosownych porozumień w sprawie przyjęcia dzieci oraz warunków 
pobytu i wysokości wydatków. W roku 2013 Powiat Świdniki zawarł                     

9 porozumień w powyższej sprawie. Finansowanie pobytu pozostałych dzieci 
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza terenem naszego powiatu 

następowało na podstawie porozumień zawartych w latach wcześniejszych. 

Wydatki powiatu świdnickiego w związku z pobytem dzieci w instytucjonalnej 
pieczy zastępczej na terenie innych powiatów wyniosły 852.872,26 zł. 

Zestawienie wydatków w związku z pobytem dzieci w placówkach 
opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów w roku 2013. 

 

NAZWA POWIATU 

 

ILOŚĆ DZIECI 

ROCZNY KOSZT pobytu dzieci w 

placówkach 

na terenie innych powiatów w zł. 

Wołowski 

 

10 273.072,73 

Jaworski 

 

5 123.591,13  

Piotrków Trybunalski 

 

1 33.000,71 

Tarnobrzeski 

 

1 39.199,87  



Sieradzki 

 

1 60.801,63  

Strzeliński 

 

1 42.139,59  

Jasielski 

 

2 72.154,04  

Zawierciański 

 

1 36.833  

Kłodzki  

 

4 115.041,28 

Miasto Rybnik 2 39.284,62 

 

Legnica 1 16.200,13 

 

Jaworzno 1 460,83 

 

Miasto Wrocław 

 

4 

 

1.092,7 

RAZEM 34 852.872,26 

Tabela nr 4 

 

W związku z umieszczeniem w roku 2013 w instytucjonalnej pieczy zstępczej 
na terenie Powiatu Świdnickiego dzieci pochodzących z terenu innych 
powiatów podpisano w ubiegłym roku 4 stosowne porozumienia.  

W ubiegłym roku Powiat Świdnicki objął opieką łącznie 17 dzieci 
pochodzących  z terenów innych powiatów, tj. Powiat Górowski - 6 dzieci, 
Powiat Kamiennogórski – 4 dzieci, Powiat Złotoryjski - 2 dzieci, Powiat 

Średzki - 2 dzieci, Powiat Polkowicki – 2 dzieci, oraz Powiat Złotowski – 1 
dziecko.  

Zgodnie z art. 191 ust. 1 pkt. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej: powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania 

dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej  ponosi 
średnie miesięczne wydatki na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-
wychowawczej. Wobec powyższego zobowiązania ww. powiatów względem 

Powiatu Świdnickiego przedstawiały się następująco:  

- powiat Górowski: 209.348,56 zł., 

- powiat Kamiennogórski: 53.417,26 zł., 



- powiat Złotoryjski: 45.366,99 zł., 

- powiat Średzki: 71.477,80 zł., 

- powiat Polkowicki: 48.048,73 zł., 

- powiat Złotowski: 12.189,49 zł. 

Zobowiązania ww. powiatów w łącznej kwocie 439.848,83 zł. stanowiły 

dochód powiatu. 

Wydatki Powiatu Świdnickiego w związku z instytucjonalną pieczą zastępczą 

w roku 2013 przedstawiają się następująco: 

1. wydatki Domu Dziecka w Świdnicy- Zespołu Placówek Opiekuńczo-

Wychowawczych w wysokości  2.838.951,27 zł.,  

2. wydatki związane z umową nr 1/2009 o realizację zadania z zakresu 
pomocy społecznej z dnia 14 stycznia 2009 r. zawartą pomiędzy Powiatem            
a Fundacją Ziemi Świdnickiej na Rzecz Wspierania Profesjonalnej Pomocy 
„SKSK”, prowadzącą Całodobową Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą 

„Chata SKSK” w Świdnicy przy ul. Wieleckiej 22  w wysokości 466.968,88 
zł, 

3. wydatki związane z umową nr 5/2011 o realizację zadania z zakresu 
pomocy społecznej z dnia 11 października 2011 r. zawartą pomiędzy 
Powiatem a Fundacją Ziemi Świdnickiej na Rzecz Wspierania Profesjonalnej 

Pomocy „SKSK”, prowadzącą Całodobową Placówkę Opiekuńczo-
Wychowawczą „Chata SKSK” w Świdnicy (z tej formy opieki skorzystało                
16 dzieci) w wysokości 493.916,42 zł., 

4. wydatki związane z pobytem dzieci w placówkach poza terenem Powiatu 
Świdnickiego w wysokości 852.872,26 zł., 

5.wydatki związane z umową nr 1/2011 o zlecenie w formie wsparcia 
realizacji zadania  z zakresu pomocy społecznej z dnia 26 stycznia 2011 r. 
zawartą z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Kołem Przyjaciół Dzieci przy 

Środowiskowym Klubie Młodzieżowym w Strzegomiu w wysokości 29.830 
zł., który prowadzi placówkę opiekuńczo-wychowawczą wsparcia dziennego o 

zasięgu ponadgminnym, obejmującą opieką 60 dzieci, w tym przynajmniej 10 
dzieci zamieszkujących na terenie innych gmin Powiatu Świdnickiego, poza 
gminą Strzegom. 

W ubiegłym roku można było zaobserwować następujące sytuacje 
dotyczące wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej, tj.    

-usamodzielnienia się wychowanków - 18 osób, (w tym 11 wychowanków 
Domu Dziecka w Świdnicy, 2 z CPOW „Chata SKSK” w Świdnicy przy ul. 

Wieleckiej, 5 wychowanków z CPOW „Chata SKSK” w Świdnicy przy ul. 
Sikorskiego 62a),   

-powrót dzieci pod opiekę rodziców biologicznych - 5 podopiecznych, (w tym 



4 dzieci z Domu Dziecka w Świdnicy,  1 z Domu Małych Dzieci w Jaworze), 

-umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych - 9 podopiecznych, (w tym 2 
dzieci z Domu Dziecka w Świdnicy, 4 dzieci z Domu Dziecka w Kłodzku,  2 

dzieci z WPOW „Wiosna” w Krzydlinie Małej, 1 dziecko z Domu Małych Dzieci 
w Jaworze), 

-umieszczenia dzieci w rodzinach adopcyjnych - 7 dzieci (5 dzieci z WPOW 

„Wiosna” w Krzydlinie Małej, 1 z Domu Małych Dzieci w Jaworze, 1 z Domu 
Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim). 

W miesiącu listopadzie 2013 r. została przeprowadzona procedura 
konkursowa w myśl przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.                        

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. nr 234, 
poz. 1536),  oraz ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny                  
i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 135 z późn. zm.), mająca 

na celu wyłonienie oferenta, który na zlecenie Powiatu Świdnickiego będzie 
prowadził placówkę opiekuńczo-wychowawczą. 

W dniu 12 listopada 2013 r. Uchwałą Zarządu Powiatu nr 567/2013 

ogłoszono konkurs pn. „Prowadzenie na terenie Powiatu Świdnickiego 
całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 

czternastu dzieci”. Konieczność ogłoszenia powyższego konkursu wynikała              
z faktu, że Fundacja Ziemi Świdnickiej Na Rzecz Wspierania Profesjonalnej 
Pomocy „SKSK”, która prowadziła Całodobową Placówkę Opiekuńczo-

Wychowawczą „Chata SKSK” w Świdnicy przy ul. Wieleckiej 22 posiadała 
podpisaną umowę z Zarządem Powiatu w Świdnicy  do dnia 31.12.2013 r.  

W ramach ogłoszonego konkursu ofertę złożyła jedna organizacja 
pozarządowa - Fundacja Ziemi Świdnickiej Na Rzecz Wspierania 
Profesjonalnej Pomocy „SKSK”, której powierzono realizację ww. zadania na 

okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2015 r.  

 

2) PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO 

Zgodnie z art. 180 pkt. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej do zadań własnych powiatu należy 

prowadzenie placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym.   

Na terenie Powiatu Świdnickiego zadanie to realizowane jest przez 
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Przyjaciół Dzieci w Strzegomiu (ŚKS), 

zgodnie z umową nr 1/2011 zawartą z Zarządem Powiatu Świdnickiego                  
w dniu 26.01.2011 r. Ww. umowa określa termin realizacji tego zadania na 

okres od 26.01.2011 r. do 31.12.2015 r.  

Zgodnie z założeniami umowy ww. podmiot  prowadzi Środowiskowy Klub 
Młodzieżowy w Strzegomiu przy ul. Krótkiej 6, który obejmuje opieką 60 

wychowanków z których przynajmniej 10 pochodzi z terenu różnych gmin 
Powiatu Świdnickiego. Głównym zadaniem ŚKM w Strzegomiu jest 
zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin 

niewydolnych wychowawczo poprzez organizowanie zajęć dostosowanych do 
ich potrzeb, organizowanie zajęć socjoterapeutycznych, pomoc pedagogiczną, 



pomoc w nauce, pracę z rodzinami biologicznymi dzieci biorących udział w 

zajęciach Klubu, oraz ich dożywianie w postaci jednego posiłku. 

Na realizację ww. zadania w roku 2013 Powiat Świdnicki przekazał kwotę 

29.830 zł., która została wykorzystana na wynagrodzenia osób prowadzących 
zajęcia, obsługę administracyjną, dożywianie, organizowanie warsztatów 
profilaktycznych oraz doposażenie Klubu. 

3) POMOC DLA PEŁNOLETNICH WYCHOWANKÓW PLACÓWEK 
OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH  

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

zadaniem tutejszego Centrum jest udzielanie wsparcia pełnoletnim 
wychowankom, którzy opuścili placówki opiekuńczo-wychowawcze, zaś w 

oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej PCPR udziela wsparcia 
pełnoletnim wychowankom opuszczającym młodzieżowe ośrodki 
wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii oraz zakłady poprawcze                  

i schroniska dla nieletnich. Ww. osobom przysługuje analogiczna pomoc jak 
wychowankom rodzin zastępczych.  

W 2013 r. pod opieką PCPR pozostawało 53 pełnoletnich wychowanków, w 
tym 38 z placówek opiekuńczo-wychowawczych, oraz 15 z placówek 

resocjalizacyjnych (MOS- młodzieżowy ośrodek socjoterapii, MOW- 
młodzieżowy ośrodek wychowawczy, ZP- zakład poprawczy, SN – schronisko 
dla nieletnich). 

W 2013 r. pełnoletnim wychowankom ww. typów placówek wypłacono 
świadczenia  w łącznej wysokości: 256.934,26 zł, w tym: 

1. Pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki w wysokości: 171.205,06 
zł.,  

2. Pomoc pieniężna na usamodzielnienie w wysokości: 79.128 zł., 

3. Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej w wysokości: 
6.601,20 zł. 

Rodzaj udzielonej pomocy pieniężnej pełnoletnim wychowankom placówek 

oraz wydatki  z tego tytułu obrazuje tabela nr 5: 

 

Rodzaj pomocy pieniężnej dla 

pełnoletnich wychowanków placówek 

opiekuńczo-wychowawczych. 

 

Liczba pełnoletnich 

wychowanków placówek 

objętych pomocą 

Łączna wysokość 

świadczeń w zł.  

Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki 45 171.205,06 

Pomoc pieniężna na usamodzielnienie 14 79.128,- 

Pomoc pieniężna na zagospodarowanie w 

formie rzeczowej 
4 6.601,20 

                                                                                                 Razem 256.934,26  

Tabela nr 5 



Ponadto pełnoletni wychowankowie ww. placówek mogą skorzystać ze 

wsparcia w procesie usamodzielnienia poprzez zamieszkanie w mieszkaniu 
chronionym. W ubiegłym roku z tej formy pomocy skorzystało                              

5 wychowanków, w tym: 4 z placówek opiekuńczo-wychowawczych, oraz                  
1 z młodzieżowego ośrodka socjoterapii. 

W zakresie pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-

wychowawczych wydano w 2013 r. 50 decyzji w zakresie świadczeń 
przysługujących pełnoletnim wychowankom, w tym:  

1. 15 decyzji w zakresie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, w tym; 

-14 decyzji przyznających pomoc na usamodzielnienie, 

- 1 decyzja zmieniająca, wynikająca z konieczności zmiany danych osoby 

na której konto została wypłacona ww. pomoc,  

2. 31 decyzji w zakresie pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki, w tym: 
- 14 decyzji przyznających pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki, 

- 7 decyzji uchylających przyznaną pomoc pieniężną na kontynuowanie 
nauki, 

- 5 decyzji określających wysokość nienależnie pobranych świadczeń na 
kontynuowanie nauki (łączna kwota świadczeń do zwrotu wynosi 
3.825,78 zł.). 

Należy również wskazać, że w zakresie kwoty świadczeń na kontynuowanie 
nauki podlegającej zwrotowi, w dwóch przypadkach dokonano potrąceń 
należności z wypłaty pomocy pieniężnej na usamodzielnienie w łącznej 

wysokości 1.503,66 zł., zaś w jednym przypadku wychowanek sam 
uregulował należność w wysokości 16,13 zł. W pozostałych dwóch 

przypadkach prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.  

- 2 decyzje umarzające wszczęte postępowanie, 

- 1 decyzja odmawiająca przyznania pomocy pieniężnej na 

kontynuowanie nauki,  

- 1 decyzja zawieszająca pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki, 

- 1 decyzja odmawiająca umorzenia nienależnie pobranych świadczeń na 
kontynuowanie nauki. 

3. 4 decyzje w przedmiocie przyznania pomocy na zagospodarowanie w 

formie rzeczowej        

                   

4) MIESZKANIE CHRONIONE 

Mieszkanie chronione przeznaczone jest dla usamodzielniających się 

pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-
wychowawczych, pochodzących z Powiatu Świdnickiego, którzy nie mają 
możliwości powrotu do swojej rodziny, nie mogą nadal zamieszkiwać                   

w placówce lub z osobami, które stanowiły rodzinę zastępczą, wymagają 
wsparcia  w procesie usamodzielnienia poprzez umieszczenie w mieszkaniu 
chronionym. W roku 2013 w strukturze Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Świdnicy funkcjonowało jedno mieszkanie chronione                    



w Świebodzicach. Przez cały okres sprawozdawczy z mieszkania skorzystało 

6 osób, w tym jeden podopieczny z rodziny zastępczej i 5 z placówek. 
Ponadto PCPR utrzymywało stały kontakt z podopiecznymi poprzez 

systematyczne wizyty w mieszkaniu (17) podczas, których wspierano 
wychowanków w rozwiązywaniu różnych trudnych sytuacji, nadzorowano 
stan lokalu, udzielono porad  i wskazówek. Dodatkowo na prośbę dwóch 

podopiecznych PCPR wystosowało do gmin naszego powiatu dwa pisma                
z prośbą  o pozytywne rozpatrzenie wniosków wychowanków o przydział 
lokalu z zasobów gminy. Oba wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie                   

i wychowankowie otrzymali mieszkania z zasobów gminy. 

Wydatki na realizację ww. zadania w 2013 r. stanowiły kwotę 14.916,71 zł 
Środki zostały wykorzystane na opłaty z tytułu czynszu i najmu lokalu, 
opłaty za media, w tym ogrzewanie, gaz, energię elektryczną, wodę i ścieki. 

Zgodnie z zapisami ustawy o pomocy społecznej osoby pełnoletnie są 
zobowiązane do ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym. 

Z ww. tytułu uzyskano kwotę 327,17 zł, - środki te stanowiły dochód 
powiatu. 

5) OPŁATNOŚĆ GMIN ZA POBYT DZIECI W INSTYTUCJONALNEJ PIECZY 
ZASTEPCZEJ 

 W myśl art. 191 ust. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej: „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 odpowiedni wydatki o których mowa w ust. 1 pkt. 
2 w wysokości 10% w pierwszym  roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 
oraz 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej”. 

Stąd też udział Gmin w finansowaniu pobytu dzieci w placówkach 
opiekuńczo-wychowawczych przedstawiał się następująco:  

1. Gmina Miejska Świdnica – 88.666,03 zł (25 dzieci), 

2. Gmina Świebodzice – 44.973,38 zł (11 dzieci), 
3. Gmina Strzegom – 34.449,48 zł (14 dzieci), 
4. Gmina Dobromierz – 10.345,36 zł (2 dzieci), 

5. Gmina Żarów – 5.548,81 zł (3 dzieci), 
6. Gmina Wiejska Świdnica – 16.380,38 zł (5 dzieci). 

Łącznie dało to  kwotę 200.363,44 zł, stanowiącą dochód powiatu. 

6) ODPŁATNOŚĆ RODZICÓW BIOLOGICZNYCH ZA POBYT DZIECI                                   

W INSTYTUCJONALNEJ PIECZY ZASTEPCZEJ                                   

Zgodnie z art. 193 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu  

rodziny  i systemie pieczy zastępczej „za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 
rodzice ponoszą miesięczną opłatę w wysokości średnich miesięcznych 
wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-

wychowawczej (…) ”. Zgodnie zaś z ust. 3 i 4 ww. opłatę ponoszą również 
osoby dysponujące dochodem dziecka lub osoba pełnoletnia pozostająca                

w placówce opiekuńczo-wychowawczej, solidarnie z rodzicami.  



Na podstawie ww. przepisów prawa w ubiegłym roku wydane zostały 

decyzje w zakresie opłaty za pobyt dzieci pochodzących z terenu powiatu 
świdnickiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.  

Wydano łącznie 174 decyzje, w tym: 

1) 170 decyzji w zakresie rodziców biologicznych: 

- 155 decyzji odstępujących od ustalenia opłaty za pobyt dzieci                        
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,  

- 10 decyzji ustalających opłatę za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-
wychowawczych, 

- 2 decyzje o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia opłaty, 

-1 decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie rozłożenia na raty ustalonej 
opłaty (w trakcie postępowania Strona uregulowała opłatę), 

- 1 decyzja w zakresie odmowy umorzenia opłaty, 

- 1 decyzja uchylająca decyzję ustalającą opłatę uwagi na opuszczenie przez 
dziecko placówki opiekuńczo-wychowawczej, 

2) 4 decyzje w zakresie kuratorów do zarządu majątkiem i pełnoletnich 
wychowanków: 

- 2 decyzje odstępujące od ustalenia opłaty, (na podst. §9 ust. 3 Uchwały 
Rady Powiatu w Świdnicy), 

- 1 decyzja ustalająca opłatę, 

- 1 decyzja uchylająca decyzję ustalającą opłatę, w związku z wejściem                  
w życie zmian do Uchwały Rady Powiatu Świdnicy. 

7) POTRZEBY W ZAKRESIE  INSTYTUCJONALNEJ  PIECZY  
ZASTĘPCZEJ 

a)  udzielanie wsparcia i pomocy osobom pełnoletnim, które opuściły 
placówki, 

b) organizacja warsztatów, wyjazdów integracyjnych, kursów zawodowych, 
poradnictwa zawodowego  terapii indywidualnej organizowanych ze środków 
EFS dla osób pełnoletnich, 

c) udzielanie indywidualnej pomocy i wsparcia w sytuacjach kryzysowych             
w ramach Punktu Interwencji Kryzysowej, 

d) realizacja Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej, 
e) kontynuowanie funkcjonowania mieszkania chronionego, 
f) przesyłanie do władz gmin i miast pism popierających starania osób 

pełnoletnich o przydział mieszkań. 
 

 
 
 

 



III. PRZECIWDZIAŁANIE  PRZEMOCY  W  RODZINIE 

 
1) WSPARCIE SPECJALISTYCZNE – INTERWENCJA KRYZYSOWA 

 

 Usługi w zakresie interwencji kryzysowej są realizowane poprzez Punkt 

Interwencji Kryzysowej, który wchodzi w skład struktury PCPR. W dniu 22 
października 2013r. zmieniła się nazwa jednostki, z Ośrodka Interwencji 

Kryzysowej na Punkt Interwencji Kryzysowej. W dalszej części dokumentu 
używana będzie wyłącznie nazwa Punkt Interwencji Kryzysowej, zamiennie z 
nazwą Punkt lub PIK. 

Zakres usług w roku 2013 obejmował interwencję kryzysową, pomoc 
psychologiczną, pomoc pedagogiczną, pomoc terapeutyczną, konsultacje 
psychiatryczne i konsultacje prawne. 

W roku 2013 kadrę Punktu stanowiło: 

- dwóch specjalistów pracy z rodziną zatrudnieniowych w ramach umowy 

o pracę (1 etat); 

-  jeden terapeuta zatrudniony w ramach umowy o pracę (1/2 etatu) od 
marca 2013r.; 

- dwóch prawników świadczących usługi w ramach umowy zlecenia w 
wymiarze 13 godzin tygodniowo; 

- jeden pedagog pracujący w ramach umowy zlecenie w wymiarze 7 godzin 
tygodniowo; 

- trzech psychologów pracujących w ramach umowy zlecenia w łącznym 

wymiarze 12 godzin tygodniowo; 

- jeden psychiatra w ramach umowy zlecenia w wymiarze 8 godzin w 
miesiącu  

w okresie od stycznia do września 2013r.; 

W 2013 roku w PIK udzielono 1773 konsultacji mieszkańcom powiatu 

świdnickiego. Porady te rozkładały się następująco: 

1. poradnictwo interwencyjno-psychologiczne – 432 konsultacji; 

2. poradnictwo interwencyjno-terapeutyczne – 629 konsultacji; 

3. poradnictwo pedagogiczne – 147 konsultacji; 

4. poradnictwo prawne – 496 konsultacji; 

5. poradnictwo psychiatryczne – 49 konsultacji; 

6. poradnictwo telefoniczne – 20 konsultacji. 

Z pomocy PIK w 2013 r. skorzystało 807 osób (dla porównania w 2012r. - 

865, w 2011r. - 738, w 2010 r. - 666 osób). Z prowadzonej w PIK statystyki 
wynika, że mieszkańcy miasta Świdnicy stanowili około 32% wszystkich 
klientów PIK. 

Przez ubiegły rok zatrudnieni specjaliści zajmowali się wieloma sprawami. 
Przedmiotem ich pracy były: 

1. w ramach poradnictwa interwencyjno-psychologicznego oraz 



interwencyjno-terapeutycznego udzielono pomocy zarówno osobom 

dorosłym, jak i dzieciom w zakresie obejmującym m.in.: trudności 
emocjonalne w obliczu sytuacji kryzysowej związanej z traumatycznymi 

doświadczeniami takimi jak rozwód, rozstanie, konflikt małżeński lub 
rodzinny, utrata bliskiej osoby, utrata dziecka, doświadczenie przemocy 
(fizycznej, psychicznej, seksualnej), nagła choroba (np. nowotwór), utrata 

sprawności fizycznej lub psychicznej, udział w wypadku lokomocyjnym, 
trudności materialne, utrata pracy bądź mieszkania, niechciana ciąża; 
trudności emocjonalne w obliczu sytuacji kryzysowej związanej ze zmianami 

spowodowanymi rozwojem np. trudności związane z pójściem do szkoły,              
z okresem dojrzewania, osiągnięciem dorosłości, pojawieniem się dzieci, 

opuszczeniem „gniazda” przez dzieci, starzeniem się; inne trudności 
emocjonalne i adaptacyjne; trudności wychowawcze; zaburzenia psychiczne      
i emocjonalne np. depresja, zaburzenia łaknienia (anoreksja, bulimia), 

zaburzenia osobowości, zaburzenia sfery seksualnej, bezsenność, choroby 
psychosomatyczne, zaburzenia nerwicowe, próby samobójcze, schizofrenia; 

trudności emocjonalne w obliczu doświadczania przemocy ze strony bliskich 
osób (partnera lub innego członka rodziny); trudności związane  z problemem 
uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu, narkotyków i innych środków 

psychoaktywnych (w tym dopalacze), uzależnienia od hazardu, komputera; 
trudności związane z wychowywaniem się w rodzinie dysfunkcyjnej (osoby 
identyfikujące się jako Dorosłe Dzieci Alkoholików); trudności związane                

z sytuacjami konfliktowymi (np. między małżonkami lub byłymi partnerami, 
z sąsiadami, z innymi członkami rodziny, z instytucjami), włącznie                         

z udziałem w sprawach sądowych; trudności związane z opieką nad osobami 
niepełnosprawnymi, dziećmi wymagającymi rehabilitacji, osobami chorymi 
psychicznie lub upośledzonymi; udzielono również pomocy osobom 

skierowanym przez sąd rodzinny w celu poprawy umiejętności 
wychowawczych. 

2. w ramach poradnictwa pedagogicznego udzielono pomocy zarówno 
rodzicom, jak i ich dzieciom w zakresie obejmującym m.in.: trudności 
wychowawcze, zakłócenia i załamania w rozwoju dziecka, trudności 

emocjonalne związanie z rozstaniem rodziców lub utratą jednego z nich, 
zaburzenia zachowania u dzieci, zachowania opozycyjno – buntownicze; 
zaburzenia łaknienia (bulimia, anoreksja), samookaleczenia, próby 

samobójcze i zachowania autodestrukcyjne, problemy szkolne, nadmierna 
nieśmiałość powodująca wycofanie z kontaktów rówieśniczych, 

doświadczenie przemocy fizycznej i seksualnej (wykorzystywanie, 
molestowanie seksualne), udział w rozprawach sądowych, doświadczanie 
przemocy w rodzinie. 

3. w ramach poradnictwa prawnego – sprawy dotyczące rozwodu i separacji 
(w tym opieki nad dziećmi, sprawy alimentacyjne); sprawy o stwierdzenie 
nabycia spadku; sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych - przyznanie do 

uprawnienia emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy; sprawy                  
z zakresu przepisów lokalowych (eksmisja); sprawy związane z utratą pracy              

i inne sprawy związane z prawem pracy. 

Łączne wydatki z tytułu specjalistycznego wsparcia stanowiły kwotę 
275.220,26  zł 



W trakcie ubiegłego roku prowadzono także stałą współpracę z Policją,           

z Sądem Rejonowym – III Wydziałem Rodzinnym, z Prokuraturą Rejonową            
w Świdnicy oraz innymi instytucjami świadczącymi pomoc w zakresie 

wsparcia i pomocy. Ponadto podejmowano następujące działania: 

1) Punkt Interwencji Kryzysowej aktywnie uczestniczył w Tygodniu 
Pomocy Ofiarom Przestępstw w okresie od 25 lutego do 2 marca 2013r. 

Na terenie ośrodka odbywały się konsultacje prowadzone przez 
prokuratora oraz funkcjonariusza Komendy Powiatowej Policji w 
Świdnicy. 

2) Pracownicy Punktu Interwencji Kryzysowej brali udział w szeregu 
spotkań i wydarzeń związanych z tematyką przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie na terenie województwa, np. :  Konferencja dot. polityki 
antyprzemocowej zorganizowana przez DUW 04.10.2013r., spotkania 
w ramach realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie. 

3) Organizacja I Seminarium Ośrodków Interwencji Kryzysowej Dolnego 

Śląska. 

W czerwcu 2013 roku w Starostwie Powiatowym w Świdnicy odbyło się 
pierwsze Seminarium Ośrodków Interwencji Kryzysowej z terenu Dolnego 

Śląska. Spotkanie zostało zorganizowane przy udziale Dolnośląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego, a wzięli w nim udział reprezentanci ośrodków z Jeleniej 
Góry, Lubina, Wałbrzycha, Kłodzka, Strzegomia i Ścinawy. Podczas 

spotkania ustalono, że będzie to początek cyklu spotkań, mających na celu 
wymianę doświadczeń i dobrych praktyk oraz umacnianie współpracy 

pomiędzy instytucjami świadczącymi usługi w zakresie interwencji 
kryzysowej. Kolejne spotkanie odbyło się jeszcze w tym samym roku w 
Jeleniej Górze. W spotkaniu tym również uczestniczyli reprezentanci PIK w 

Świdnicy. 

2) MEDIA ZAUFANIA 

W ramach Puntu Interwencji Kryzysowej nadal funkcjonuje strona 
internetowa: www.media.zaufania.pl. Jest to program, który umożliwia 

osobom zainteresowanym skorzystanie ze wsparcia specjalistów za pomocą 
Internetu. Strona obsługiwana jest przez specjalistów PIK w tym: prawnika, 
pedagoga, oraz terapeutę. W ubiegłym roku poprzez stronę udzielono: - 22 

porady prawne, - 25 porad psychologicznych. Warto zaznaczyć, że część 
osób, które komunikowały się z PIK poprzez Internet, jest obecnie stałymi 

klientami korzystającymi z pomocy bezpośredniej. 

Wydatki z tytułu realizacji ww. zadania stanowiły kwotę 369,-  zł (opłata 

roczna za utrzymanie serwisu). 

3) WARSZTATY 

W ramach działań profilaktycznych nawiązano współpracę ze Szkołą 
Rodzenia, funkcjonującą w Szpitalu Latawiec w Świdnicy. W ramach zajęć 

szkoły pracownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej przeprowadzał zajęcia 
dotyczące rozwoju emocjonalnego małego dziecka. Równocześnie zachęcał 

http://www.media.zaufania.pl/


rodziców do udziału  w Warsztacie "Być mamą", który skierowany jest do 

mam najmłodszych dzieci (do ukończenia przez nie 1. roku życia). Podczas 
spotkań rodzice zadawali pytania dotyczące różnych sytuacji trudnych, jakie 

obawiają się przeżywać w kontakcie ze swoimi dziećmi. Dzielili się także 
swoimi dotychczasowymi spostrzeżeniami. W 2013r. odbyły się 3 spotkania              
z rodzicami oczekującymi dzieci. 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej włączył się także w lokalne spotkania „Kino 
na szpilkach” organizowane przez kino Cinema 3D w Świdnicy. Pracownicy 
podczas pierwszego spotkania rozdawali ulotki, informowali o działaniach 

profilaktycznych realizowanych przez OIK. Podczas kolejnego zostali 
zaproszeni do dyskusji na temat wpływu sytuacji rozwodowej na dzieci. 

Zachęcali rodziców znajdujących się w sytuacji kryzysowej do korzystania             
z bezpłatnej pomocy. 

Zorganizowano spotkanie warsztatowe dla pracowników instytucji 

zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie "Motywowanie 
sprawców przemocy do zmiany” – 12.04.2013r., w którym wzięło udział 

20 osób. W trakcie spotkania poruszono takie tematy jak: prawdy i mity na 
temat sprawcy przemocy, sposoby manipulacji, zasady motywowania do 
zmiany. Rozdano materiały edukacyjne, omówiono trudne sytuacje, 

pojawiające się w trakcie pracy specjalistów. 

Podczas spotkania 9.12.2013r. została zorganizowana prelekcja na 
temat „Pierwszego kontaktu z ofiarą przemocy”. W Spotkaniu wzięło 

udział 12 osób. Omówiono główne zasady udzielania pomocy ofiarom 
przemocy oraz sposoby diagnozowania problemu przemocy w rodzinie. 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej zorganizował ponadto dwa szkolenia               
z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla funkcjonariuszy 
policji, które odbyły się 9 i 10 października 2013r. 

Zagadnienia poruszane podczas szkoleń: 1. Psychologiczny portret ofiary – 
zasady pomocy. 

     2. Sprawcy przemocy w rodzinie. 3. Dziecko w rodzinie przemocowej. 

Szkolenie było okazją do wymiany doświadczeń, dyskusji na temat 
sytuacji trudnych. W drugiej edycji udział brali oprócz funkcjonariuszy 

policji członkowie zespołów interdyscyplinarnych. 

 

4) MIESZKANIE INTERWENCYJNE 

W 2013r. w ramach Ośrodka Interwencji Kryzysowej funkcjonowało 

mieszkanie interwencyjne w Dobromierzu. Celem pobytu w mieszkaniu 
interwencyjnym jest przezwyciężenie sytuacji kryzysowej w jakiej dana osoba 
się znajduje. W 2013 roku z pobytu skorzystała 1 osoba dorosła i 2 dzieci. 

Osoba, która skorzystała z tej formy pomocy znajdowała się w bardzo trudnej 
sytuacji życiowej. Osobie  przebywającej w mieszkaniu zaproponowano 
pomoc specjalistyczną. Przy współpracy z miejskim ośrodkiem pomocy 

społecznej, osoba  po opuszczeniu mieszkania, uzyskała bezpieczne 
schronienie. 



 

6) ODDZIAŁYWANIA KOREKCYJNO - EDYUKACYJNE WOBEC 

SPRAWCÓW PRZEMOCY 

 Dzięki uzyskanym środkom finansowym w wysokości 12.000,- zł 

pochodzącym z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w 2013 r. rozpoczęto 
realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc 
w rodzinie. Program realizowano od 8 maja do 31 grudnia 2013 r. 

Zrealizowano dwa programy. Pierwszy w oparciu o model Duluth w tym; 
konsultacje indywidualne - 21h; zajęcia grupowe 58h - łącznie 79h.                      

Do programu  przystąpiło 5 mężczyzn, ukończyło 4. Drugi  programu został 
zrealizowany w formie treningu umiejętności wychowawczych w 
wymiarze 33h zajęć grupowych. Trening rozpoczęło 8 osób, w tym 6  kobiet 

i 2 mężczyzn. Ukończyło 6 osób. 

Ewaluacja osób uczestniczących w pierwszym programie dokonywana była 

po zakończeniu etapu pracy  z osobą stosującą przemoc w rodzinie na 
podstawie anonimowej ankiety ewaluacyjnej. Wyniki przeprowadzonej 

ankiety dotyczyły oceny na 6 stopniowej skali poszczególnych obszarów: 

a) jasność i czytelność przekazywanych na zajęciach treści – średnia ocen 6.0 

b) przygotowanie prowadzących do zajęć – średnia ocen 6.0 

c) korzyści osobiste uczestników – średnia ocen 5.0 

d) ocena globalna zajęć – średnia ocen 6.0. 

W trakcie trwania programu prowadzono monitoring (jest on realizowany 

także po zakończeniu oddziaływań). Podczas spotkań partnerki, mężczyzn 
biorących udział w programie, wskazywały, że wzrosło ich poczucie 
bezpieczeństwa, ponadto nie występowały sytuacje, w których sprawca 

stosowałby przemoc. 

8) POTRZEBY W ZAKRESIE  INTERWENCJI  KRYZYSOWEJ 

 Z roku na rok, wyraźnie wzrasta liczba osób, którym udzielana jest 
pomoc specjalistyczna. Można zatem domniemywać, że w środowisku 

lokalnym istnieje coraz większe zapotrzebowanie na fachowe wsparcie 
świadczone przez wykwalifikowanych: terapeutów, psychologów, pedagogów 

oraz prawnika. Wyraźnie widać, że potrzeby mieszkańców w zakresie 
udzielanej pomocy i wsparcia stale rosną. Można założyć, że spowodowane to 
jest wzrostem świadomości społecznej w zakresie postrzegania skali 

problemów. Dlatego też, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców 
powiatu, należy stale pamiętać o możliwości poszerzania zakresu usług 

specjalistycznych świadczonych na rzecz osób znajdujących się w kryzysie, 
poprzez zwiększenie godzin pracy specjalistów (psychologów) Punktu 
Interwencji Kryzysowej w Świdnicy. Istotny jest fakt, że na terenie powiatu 

świdnickiego nie istnieje Ośrodek Wsparcia, co według znowelizowanej 
ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie należy do zadań powiatu.             
W tym obszarze występują następujące potrzeby: 



a) aplikowanie o  środki finansowe na realizację projektów profilaktycznych          

i edukacyjnych w ramach ogłaszanych konkursów przez ministerstwa, w tym 
organizacja konferencji, 

b) kontynuowanie współpracy z podmiotami działającymi w obszarze 
wsparcia rodziny oraz prowadzenie  specjalistycznego wsparcia w PIK, 

c) inicjowanie działań na rzecz osób zaburzonych psychicznie i ich rodzin, 

d) realizacja programów korekcyjnych na rzecz sprawców przemocy                      
w rodzinie. 

IV. WSPARCIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

1)  DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 

 Na terenie powiatu funkcjonują dwa domy pomocy społecznej 

przeznaczone dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w Jaskulinie                  
i Świebodzicach. Dom Pomocy Społecznej w Jaskulinie przyjmuje osoby 
dorosłe, natomiast Dom w Świebodzicach świadczy usługi dla dzieci                     

i młodzieży. 

Stosownie do treści art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej tutejsze Centrum wydało 2 decyzje o umieszczeniu w domu 
pomocy społecznej. Umieszczenia dotyczyły skierowań małoletnich chłopców 

do dps w Świebodzicach. Wolne miejsca w placówce pozyskano na skutek 
przeniesienia pełnoletnich już chłopców do placówki tego samego typu 
przeznaczonego dla osób dorosłych. Z uwagi na brak wniosków                             

o umieszczenie w dps w Jaskulinie nie podejmowano postępowań 
administracyjnych. Ponadto 1 osoba zakwalifikowana w latach ubiegłych do 

ww. domu, zrezygnowała z ubiegania się o pobyt z powodu umieszczenia w 
palcówce gdzie okres oczekiwania na miejsce był krótszy. Wobec powyższego 
na liści osób oczekujących na umieszczenie pozostały  2 osoby. Na podstawie 

art. 155 ust. 3 ww. ustawy w stosunku  do mieszkańców domów położonych 
na terenie naszego powiatu wydano 1 decyzję zmieniającą skierowanie do 
dps. Sprawa dotyczyła pełnoletniego mieszkańca DPS w Świebodzicach, 

który wniósł o przeniesienie do placówki tego samego typu, lecz 
przeznaczonej dla osób dorosłych. 

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny. Zobowiązani do wnoszenia 
opłaty są sami mieszkańcy w wysokości 70% własnego dochodu,                        

a w przypadku małoletnich chłopców rodzice w wysokości 70% dochodu 
przypadającego na jednego członka rodziny. Tutejsze Centrum wydało                 
3 decyzje ustalające odpłatność dla pełnoletnich podopiecznych.                        

W 9 przypadkach odstąpiono od ustalania ww. opłat z uwagi na trudną 
sytuację materialną i życiową rodziców małoletnich dzieci. Dwie osoby 

wystąpiły z wnioskami o zwolnienie i zostały one uwzględnione. Ponadto 
dokonano 2 zmian decyzji ustalających wysokość opłaty dla mieszkańców 
dps ze względu na waloryzację wypłacanych przez ZUS świadczeń (1) oraz 

przyznanie prawa do renty rodzinnej (1).   

 Ponadto zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r.               



o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr, 231 poz. 1375 t.j. ze 

zm.) starosta powiatu za pośrednictwem PCPR zapewnia realizację 
postanowienia sądowego o przyjęciu osoby do domu pomocy społecznej.                 

W roku 2013 tutejsze Centrum zrealizowało 1 skierowanie do dps dla osób 
przewlekle psychicznie chorych. Po ustaleniu miejsca w stosownym domu 
oraz zapewnieniu asysty Policji, konieczna stała organizacja transportu. 

PCPR sfinansował koszty transportu, które stanowiły kwotę 1.568,70 zł                 
(transport karetką). 

2)  ŚRODOWISKOWY  DOM  SAMOPOMOCY 

Na terenie powiatu funkcjonuje ośrodek wsparcia dziennego 
świadczący usługi opiekuńcze osobom, które ze względu niepełnosprawność 
wymagają częściowej opieki i pomocy  w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb 

życiowych. W roku 2013 wydano 8 decyzje o skierowaniu,   co było wynikiem 
zwiększenia liczby miejsc (5) oraz rezygnacji uczestników z pobytu (3). Wobec 
powyższego wydano 3 decyzje uchylające skierowanie do domu. W oparciu              

o zmiany dokonane w indywidualnych planach postępowania wspierająco – 
aktywizującego uczestników, koniecznym było dokonanie zmian decyzji                

o skierowaniu w zakresie okresu, jaki jest niezbędny do ich realizacji (23).            
W 3 przypadkach umorzono postępowanie bowiem osoby miały w roku 
ubiegłym przedłużony pobyt na czas realizacji planu. Ponadto zgodnie                 

z ustawą o pomocy społecznej pobyt w ww. placówce jest odpłatny, stąd też 
tutejsze Centrum po co półrocznej weryfikacji sytuacji dochodowej 

podopiecznych, dokonywanej na podstawie przeprowadzanej aktualizacji 
wywiadu środowiskowego wydało 5 decyzji ustalających opłatę, 13 decyzji 
zmieniających wysokość odpłatności oraz 2 decyzje uchylające zobowiązanie 

do ponoszenia odpłatności, w związku ze zmiana sytuacji dochodowej. Z  
tego tytułu uzyskano kwotę 10.017,82 zł. Środki te stanowią dochód skarbu 
państwa, stąd też zostały przekazane do Dolnośląskiego Urzędu 

Wojewódzkiego. 

Koszty prowadzenia ośrodka pokrywany był z dotacji z Urzędu 
Wojewódzkiego. Dotacja w 2013 roku wynosiła 469.040,- zł. 

 

 

3) ZADANIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH REALIZOWANE                         
ZE ŚRODKÓW PFRON 

 Na zadania z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych powiat 

otrzymał kwotę 2.354.154,- zł,  z tego na rehabilitację społeczną 
wykorzystano 1.975.299,- zł. (w tym 961.740,- zł z przeznaczeniem na 
działalność WTZ w Mokrzeszowie i Świdnicy oraz 421.378,- zł na utworzenie 

i działalność WTZ w Strzegomiu), na rehabilitację zawodową 375.196,- zł, co 
łącznie daje kwotę 2.350.495,- zł. jako środki wykorzystane.  Środki 
niewykorzystane stanowią kwotę 3.659,- zł.  ( z tego 37,30 kwota 

niewykorzystana z zadania zaopatrzenie w środki ortopedyczne i pomocnicze, 
144 zł niewykorzystana wysokość prowizji, a 3.622,58 zł rozliczenie 



działalności WTZ Strzegom) i w 2014 r. zostały przekazane do PFRON. 

 Zgodnie z art. 35 a ust. 2. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.                         

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych zadania z zakresu rehabilitacji społecznej realizuje PCPR 
natomiast zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej PUP. 

Wobec powyższego sprawozdanie szczegółowo odnosi się do zadań 
realizowanych przez PCPR, a ich przebieg przedstawia się następująco: 

a) dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich 
opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych; 

Na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów  w 

turnusach rehabilitacyjnych Rada Powiatu przeznaczyła kwotę 96.943,- zł. 
W trakcie roku zostały przyjęte do realizacji 578 wnioski osób 
niepełnosprawnych i ich opiekunów o dofinansowanie turnusu 

rehabilitacyjnego. Dofinansowanie przyznano 121 osobom na łączną kwotę             
96.943,- zł. 

Powyższe obrazuje tabela nr 6. 

Rodzaj zadania 

Liczba 

złożonych 
wniosków 

Liczba osób 

które uzyskały 
dofinansowani

e/ skorzystały 

Wysokość 

wydatkowanyc

h środków 

PFRON na 
turnusy 

rehabilitacyjn

e 

Wysokość środków 

PFRON określona 
uchwałą Rady 

Powiatu 

Dofinansowanie do 
uczestnictwa osób 

niepełnosprawnych w 
turnusach 

rehabilitacyjnych 

578 121/121 96.943,- zł 96.943,- zł 

Tabela nr 6 

 

Wśród osób, które skorzystały z dofinansowania należy wymienić: 

1. osoby dorosłe niepełnosprawne (46), w tym zatrudnione w Zakładach 
Pracy Chronionej( 1 osoba), 

2. dzieci i młodzież niepełnosprawna (29 osób), 

3.opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych (18 osób), 

4.opiekunowie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej (28 osób). 

  

b) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych                                
w komunikowaniu się  i technicznych w związku z indywidualnymi 
potrzebami osób niepełnosprawnych; 

  
Na realizację ww. zadania Rada Powiatu przeznaczyła środki w wysokości 
154.783,- zł. W 2013 r. Zostały przyjęte 16 wniosków osób 
niepełnosprawnych o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, z 

czego 13 wniosków zostało rozpatrzonych pozytywnie na kwotę 100.133,- zł. 



Rozliczonych zostało 13 umów na łączną kwotę 100.133,- zł. Pozostałe 

wnioski nie uzyskały dofinansowania z następujących powodów: rezygnacji                     
z dofinansowania z uwagi na brak wymaganego udziału środków własnych (1 

wniosek), odmowy z uwagi na brak przesłanek formalnych do podjęcia 
pozytywnej decyzji - rozpoczęcie przez wnioskodawcę prac przed dniem 
rozpatrzenia wniosku i podpisania umowy (1 wniosek), odmowy z uwagi na 

wyczerpanie się puli środków finansowych PFRON ( 1 wniosek). 

W 2013 r. złożono 27 wniosków na likwidację barier technicznych oraz 

16 wniosków na likwidację barier w komunikowaniu się. Wnioskowana 
kwota dofinansowania wyniosła odpowiednio 76.813,44 zł i 24.460,20 zł. 

Spośród 43 wniosków 30 zostało rozpatrzonych pozytywnie, w tym                   
2 osoby zrezygnowały z dofinansowania po jej podpisaniu i dlatego                   
też koniecznym było wypowiedzenie stosownej umowy.  Pozostałe wnioski nie 

zostały zrealizowane z uwagi na: odmowę udzielenia dofinansowania z uwagi 
na fakt, iż wnioskowany sprzęt (fotel pionizujący) zgodnie z wyjaśnieniem 
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób 

Niepełnosprawnych nie spełniał roli bariery technicznej (5 wniosków), 
wnioskodawcy nie spełniali warunków określonych kryteriami 

dofinansowania ze środków PFRON (8 wniosków).Zatem w trakcie roku 
zrealizowano: 

-13 umów na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych na kwotę 
100.133,- zł, 

-7 umów na dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się na kwotę 
6.859,- zł, 

-21 umów na dofinansowanie likwidacji barier technicznych na kwotę 
47.791,- zł. 
Rozliczenie środków PFRON na ww. zadania obrazuje tabela nr 7. 

Rodzaj zadania 

Liczba 

złożonyc
h 

wnioskó

w 

Liczba 

wniosków 

pozytywnie 
rozstrzygnięty

ch/ 

zrealizowanych 

Wysokość 

środków 

finansowych 
PFRON 

wykorzystanyc

h na realizację 

zadania (w zł) 

Wysokość środków 

finansowych 

PFRON określona 

uchwałą Rady 
Powiatu 

(w zł) 

Dofinansowanie likwidacji 
barier architektonicznych u 

indywidualnych osób 

niepełnosprawnych 

16 13/13 100.133,- 

 

 

 

 

154.783,- zł 

 

Dofinansowanie likwidacji 

barier w komunikowaniu się 
osób niepełnosprawnych 

16 8/7 
6.859,- 

 

Dofinansowanie likwidacji 

barier technicznych osób 

niepełnosprawnych 27 22/21 

47.791,- 
 

 

 
  

Razem: 

154.783,- zł 

Tabela nr 7 



c) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób 

niepełnosprawnych; 

W 2013 roku zostało złożonych 27 wniosków. W ramach posiadanych 
środków finansowych PFRON 10 wniosków zostało pozytywnie rozpatrzonych 

i zrealizowanych na łączną kwotę 24.616,- zł. Z uwagi na znaczny niedobór 
środków finansowych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej 
zgodnie z przyjętymi i zatwierdzonymi w dniu 19 lutego 2013 roku przez 

Zarząd Powiatu kryteriami dofinansowaniu podlegała wyłącznie jedna 
impreza dla jednej organizacji, wycieczka jednodniowa lub impreza o zasięgu 

masowym. 

Rodzaj zadania 

Liczba 

złożonyc

h 
wniosków 

Liczba 

wniosków 

pozytywnie 

rozstrzygnięty
ch/ 

zrealizowanych 

Wysokość 

środków 

PFRON 

wykorzystany
ch na 

realizację 

zadania w zł) 

Wysokość środków 

PFRON określona 

uchwałą Rady 
Powiatu w zł. 

Dofinansowanie sportu, 

kultury, rekreacji 

i turystyki osób 

niepełnosprawnych. 

27 10/10 24.616,- zł 24.616,- zł 

Tabela nr 8 

d) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty 
ortopedyczne i środki pomocnicze; 

Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu na realizację powyższego zadania 

przekazano kwotę 315.876,30 zł. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy 
i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów 
zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego 

Funduszu Osób Niepełnosprawnych do 30 listopada roku poprzedzającego 
realizację zadania składa się wnioski o zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny 

dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości 
prawnej. W 2013 roku nie wpłynął żaden wniosek o realizację powyższego 
zadania. 

Ponadto przyjęto 4 wnioski osób niepełnosprawnych na zaopatrzenie w 

sprzęt rehabilitacyjny, z tego wszystkie zostały rozpatrzone pozytywnie i na 
podstawie zawartych umów wypłacono dofinansowania na łączną kwotę 

3.267,- zł. Dofinansowaniu podlegały stacjonarne rowery rehabilitacyjne, 
zestaw komputerowy z programami logopedycznymi, orbitreki i bieżnia. 

W ramach  zaopatrzenia ortopedycznego i środków pomocniczych przyjęto 
441 wniosków. Dofinansowanie otrzymały 326 osoby, z tego 37 dzieci na 

łączną kwotę 312.572,- zł. Z powyższego wynika, że w okresie 
sprawozdawczym negatywnie rozpatrzono 115 wniosków. Wyjaśnieniem ww. 
sytuacji są następujące okoliczności: 

 odmowa dofinansowania z uwagi na wyczerpanie się puli środków 



finansowych przeznaczonych na realizację ww. zadania (104 wnioski), 

 

 odmowa dofinansowania z uwagi na zakup przedmiotu przed 
uzyskaniem orzeczenia o niepełnosprawności – (1 wniosek), 

 

 odmowa dofinansowania z uwagi na przekroczenie kryterium 
dochodowego – (1 wniosek),      

 w 6 przypadkach nie uzupełniono braków formalnych występujących 

we wnioskach, 

 3 osoby zrezygnowały z przyznanego dofinansowania. 

Rodzaj zadania 

Liczba 

złożonyc

h 

wnioskó

w 

Liczba 

wniosków 

pozytywnie 

rozpatrzonych 
i 

zrealizowanyc

h 

 

Wysokość 
środków 

PFRON w zł 

wykorzystany

ch na 

realizację 

zadania 

Wysokość 

środków 

PFRON 

w zł określona 

uchwałą Rady 

Powiatu 

Dofinansowanie zaopatrzenia w 

sprzęt rehabilitacyjny dla osób 

prawnych i jednostek 

organizacyjnych nie 
posiadających osobowości 

prawnej 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

315.876,30 

 

37,30 środki 

przekazane do 

PFRON   

Dofinansowanie zaopatrzenia w 

sprzęt rehabilitacyjny dla 

indywidualnych osób 

niepełnosprawnych 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

3.267,- 

Dofinansowanie do zaopatrzenia 
ortopedycznego i środków 

pomocniczych 

 

441 

 

326 

 

312.572,- 

Tabela nr 9 

Na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej zgodnie z Uchwałą Rady 
Powiatu przeznaczono kwotę 375.196,- zł. Środki te przeznaczono na 
wyposażenie 5 stanowisk pracy zorganizowanych dla osób 

niepełnosprawnych –169.989 zł, zorganizowanie szkoleń dla osób 
niepełnosprawnych, w których wzięła udział 1 osoba 2.668,-zł, 
dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej, rolniczej lub 

wniesienia wkładu  do spółdzielni socjalnej, pomocy skorzystało 5 osób –  
188.500,- zł, 14.039,- zł obejmuje zwrot wydatków na instrumenty i usługi 

rynku pracy dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy                            
i niepozostających w zatrudnieniu. Ze wsparcia skorzystały 2 osoby. 



4) WARSZTATY TERAPII  ZAJĘCIOWEJ 

         Na dzień 31.12.2013 r. na terenie powiatu świdnickiego funkcjonowały 

3 warsztaty terapii zajęciowej. Pierwszy z nich działający w Mokrzeszowie 
prowadzony jest  od 1999 r. przez Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z 
Upośledzeniem Umysłowym Koło w Świdnicy. W chwili obecnej placówka 

dysponuje 40 miejscami. Większość uczestników to osoby z upośledzeniem 
umysłowym, jednakże u wielu z nich występują liczne niepełnosprawności 
sprzężone. Warsztat prowadzi 8 pracowni terapeutycznych, w których 

odbywają się zajęcia z zakresu rehabilitacji społecznej i wstępnej rehabilitacji 
zawodowej, zmierzającej do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdego 

uczestnika. Placówka oprócz zajęć organizowanych w poszczególnych 
pracowniach dla swoich podopiecznych prowadzi rehabilitację ruchową, 
różnorodne koła zainteresowań, zajęcia i spotkania integracyjne oraz 

organizuje praktyki zawodowe poza Warsztatem. W 2013 r. całkowity koszt 
funkcjonowania warsztatu  w Mokrzeszowie stanowił kwotę 657.600,00 zł z 
tego środki PFRON - 591.840,00 zł, środki finansowe powiatu - 65.760,00 

zł. 

          Drugim jest prowadzony przez Stowarzyszenie „Bliżej Ciebie” przy 

Zespole Szkół Specjalnych Warsztat Terapii Zajęciowej w Świdnicy.                    
W warsztacie zajęcia odbywają się w 5 pracowniach (techniczna, 
florystyczna, krawiecka, informatyczna, artystyczna) i przebywa w nich 

łącznie 25 uczestników. Całkowity koszt działalności placówki w 2013 r. 
wyniósł 411.000,00 zł. z tego środki PFRON – 369.900,00zł, środki 

finansowe powiatu – 41.100,00 zł. 

W miesiącu grudniu 2013 r. działalność swoją rozpoczął kolejny WTZ, 
dla którego organem prowadzącym jest Gmina Strzegom. Prace związane              

z jego utworzeniem obejmowały adaptację pomieszczeń przekazanych przez 
Zespół Szkół Specjalnych w Strzegomiu oraz zakup wyposażenia niezbędnego 
do prowadzenia zajęć z 25 uczestnikami w ramach 5 nowoutworzonych 

pracowni. Całkowita wartość prac adaptacyjnych zamknęła się w kwocie 
530.460,77 zł, przy czym dofinansowanie ze środków PFRON stanowiło 

kwotę 349.956,00 zł, natomiast wkład własny Gminy Strzegom – 
180.504,77 zł. Wartość zakupionego wyposażenia stanowiła kwotę 
108.596,99 zł. Zakupy sfinansowano ze środków Funduszu w wysokości 

63.111,75 zł., pozostałe 45.485,24 zł. pochodziły ze środków własnych 
Gminy Strzegom. Na działalność tej jednostki w okresie od 20 grudnia 2013 

r. do 31 grudnia 2013 r. przeznaczono kwotę 13.258,05 zł., w tym środki 
PFRON – 11.932,25 zł oraz finansowe środki powiatu – 1.325,80zł. 

5)  PROGRAM CELOWY PFRON 

W 2013 r. Powiat Świdnicki kontynuował realizację  programu „Aktywny 

samorząd”. Program skierowany jest do osób niepełnosprawnych, a jego 
głównym celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających 
uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym                    

i dostępie do edukacji. Umowa w sprawie realizacji Programu pomiędzy 
Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Powiatem 

została podpisana 24 kwietnia 2013 roku. Na realizację programu otrzymano 



358.719,97 zł. Zgodnie z wytycznymi PFRON termin składania wniosków 

określono  na dzień 30 września 2013 r. W ramach ww. zadania złożonych 
zostało 116 wniosków, z czego 110 wniosków uzyskało pozytywną 

weryfikację formalną, w tym 92 wnioski przeszły do realizacji. 6 wniosków 
zostało zweryfikowanych negatywnie pod względem formalnym, 18 wniosków 
zostało rozpatrzonych negatywnie z uwagi na brak środków finansowych 

przeznaczonych na realizację tego programu. W ostateczności  Podpisano 92 
umowy. Na podstawie zawartych umów wypłacono 353.682,20 zł, natomiast 
na obsługę programu wykorzystano 18.470,- zł., zaś na promocję 

wykorzystano kwotę 2.364,86 zł. Różnica między kwotą otrzymaną 
(358.719,97 zł) a wykorzystaną (353.682,20 zł) w wysokości 5.037,77 zł 

została przekazana do PFRON. 

Nazwa programu 

Liczba 

złożonyc

h 
wnioskó

w 

Liczba 

wniosków 
pozytywnie 

rozpatrzonych

/ 

zrealizowanyc

h 

 

Wysokość 

środków 

PFRON w zł 

wykorzystany
ch na 

realizację 

zadania 

Wysokość 

środków 

PFRON 

w zł 

 

 

Program „Aktywny samorząd” 

 

 

116 

 

 

110/ 92 

 

 

353.682,20 

 

 

358.719,97 

Tabela nr 10 

W ramach programu udzielono następujących form pomocy: 

a) 2 osoby otrzymały pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do 
posiadanego samochodu, 

 
b) 4 osoby uzyskały dofinansowanie do kosztów uzyskania prawa jazdy 

kat. B, 

 
c) 12 osób otrzymały pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego 

elementów oraz oprogramowania, 

 
d) 5 osób otrzymało pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie 

elektrycznym, 
 

e) 4 osoby otrzymały pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej 

posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,  
 

f) 1 osoba uzyskała pomoc w zakupie protezy kończyny, w której 

zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, 
 



g) 2 osoby otrzymały  pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej 

poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej, tj. dofinansowanie 
kosztów pobytu dziecka w przedszkolu, 

 
h) 62 osoby otrzymały pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie 

wyższym. 

 

6) POTRZEBY W ZAKRESIE WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

a) zwiększanie dostępności osób niepełnosprawnych do różnych form 
wsparcia dziennego, w tym ogłoszenie konkursu na prowadzenie 

środowiskowego domu samopomocy dla osób niepełnosprawnych ( w 
sierpniu 2013 r. kończy się umowa zlecająca ww. zadanie PSOUU Koło w 
Świdnicy)  

b) aplikowanie o środki finansowe zewnętrzne na działania skierowane do 

osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach ogłaszanych konkursów, 

c) udzielenie wsparcia osobom niepełnosprawnym pozostającym bez 
zatrudnienia  poprzez udział w projekcie systemowym ,,Droga do 

Aktywności", który między innymi obejmuje działania aktywizujące 
zawodowo, wyposaża uczestników w nową wiedzę, umiejętności, poprawia 
ich kondycję zdrowotną  oraz przeciwdziała wykluczeniu społecznemu, 

d) realizacja zadań wynikających z ustawy o rehabilitacji społecznej i 

zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz programów 
celowych PFRON, w tym Aktywny Samorząd, 

f) realizacja Powiatowego Programu Działań na Rzecz osób 

Niepełnosprawnych. 

V. REALIZOWANE  PROJEKTY 

1. PROJEKT SYSTEMOWY ,,DROGA DO AKTYWNOŚCI” 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy od 2008 r. realizuje 
projekt systemowy pod nazwą „DROGA DO AKTYWNOŚCI”, który jest 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego; Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej; 
Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji; Podziałanie 

7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra 
pomocy rodzinie. Umowa ramowa na jego realizację została zawarta w dniu 
10 czerwca 2008 r. pomiędzy Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w 

Wałbrzychu filia we Wrocławiu a Powiatem Świdnickim - Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy. Corocznie umowa powyższa podlega 

aneksowaniu na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie.   
W  2013 roku  budżet projektu wyniósł 684.381,30 zł, w tym 581.724,10 zł 
środki Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 102.657,20 zł - wkład 



własny – budżet JST, stanowiący w projekcie pomoc pieniężną na 

usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz wydatki na utrzymanie osób  w 
pieczy zastępczej. Koszty projektu obrazuje poniższy wykres. 

 

 
Wykres nr 1. Koszty projektu w roku 2013  

 

Celem głównym projektu było wsparcie w zakresie aktywnej integracji i pracy 
socjalnej klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy z 

terenu powiatu świdnickiego, poprzez realizowane cele szczegółowe: 
- rozwój form aktywnej integracji poprzez zawarcie kontraktów 

socjalnych, w których zastosowano instrumenty aktywnej integracji, 

- nabycie i/lub podniesienie kwalifikacji zawodowych 
uczestniczek/uczestników projektu oraz integracja osób wykluczonych 

społecznie. 
Grupę docelową projektu stanowiły osoby bezrobotne i/lub nieaktywne 
zawodowo i/lub zatrudnione, zagrożone wykluczeniem społecznym, w wieku 

aktywności zawodowej (15-64), korzystające ze świadczeń pomocy społecznej 
w tym: 

 osoby niepełnosprawne, w tym z zaburzeniami psychicznymi, które 
posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo 
orzeczenie równoważne,  

 młodzież w wieku od 15 do 25 roku życia, pochodząca ze środowisk 
zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz 

 osoby opuszczające rodzinną lub instytucjonalną pieczę zastępczą, 

zakłady poprawcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze,  
 otoczenie osób wykluczonych społecznie. 
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Wykres nr 2. Grupa docelowa z podziałem na osoby niepełnosprawne i wychowanków w roku 2013. 

 

Jak wynika z przedstawionego powyżej wykresu w 2013 roku w 
projekcie „Droga do Aktywności” uczestniczyły 63 osoby, z tego 67 % 

stanowiły osoby niepełnosprawne, natomiast 33 % stanowiły osoby 
opuszczające rodzinną lub instytucjonalną pieczę zastępczą, zakłady 

poprawcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze lub młodzież w wieku od 15 
do 25 roku życia, pochodząca ze środowisk zagrożonych wykluczeniem 
społecznym, czyli wychowankowie. 

Ostatecznie udział w projekcie zakończyło 59 osób, co stanowi 94% ogółu 
wszystkich osób uczestniczących. Założone wskaźniki zostały osiągnięte, co 
ilustruje poniższa tabela: 
 

Założony wskaźnik Plan 
Realizacj

a 

Stopień 

realizacji  
Liczba klientów instytucji pomocy społecznej, którzy 

zakończyli udział w projekcie   
55 59 101,32 % 

Liczba klientów instytucji pomocy społecznej z terenów 

wiejskich, którzy zakończyli udział w projekcie   
10 13 104,29 % 

Liczba klientów instytucji pomocy społecznej, objętych 

kontraktami socjalnymi w ramach realizowanych 

projektów   

60 63 100,93 % 

 

Tabela Nr 11. Wskaźnik pomiaru celu  
 

W ramach realizacji kontraktów socjalnych w projekcie stosowano                          
i finansowano zestaw instrumentowo o charakterze aktywizacyjnym, 

mających doprowadzić do przywrócenia osób wykluczonych na rynek pracy 
oraz do ich integracji ze społeczeństwem, poprzez przywrócenie zdolności lub 
możliwości zatrudnienia oraz wyeliminowania przeszkód napotykanych przez 

te osoby i rodziny w procesie dostępu do praw i usług społecznych. 

Każdy z uczestników/uczestniczek projektu został objęty co najmniej                  

3 instrumentami aktywnej integracji. Dla każdej osoby została 
zaplanowana ,,ścieżka reintegracji” a dobór instrumentów był adekwatny do 

potrzeb i możliwości uczestnika projektu.   

 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

NIEPEŁNOSPRAWNI WYCHOWANKOWIE OGÓŁEM 

42 

21 

63 



1. INSTRUMENT AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ - usługi wspierające 

aktywizację zawodową; organizacja i finansowanie usług wspierających, 
w tym doradcy zawodowego.   

W ramach tego instrumentu zostały zorganizowane indywidualne 
spotkania z doradcą zawodowym w wymiarze 80 h dla 25 osób oraz 
grupowe spotkania z doradcą zawodowym - 60 h dla 58 osób.  

 
2. INSTRUMENT AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ - organizacja                             

i finansowanie treningów kompetencji i umiejętności społecznych, w tym 

koszty zatrudnienia i działania osoby prowadzącej klub lub grupę 
(wyjazdowe): 

 

L.
p 

Nazwa treningu 
Ilość 
osób 

Ilość 
godzin  

Data realizacji 

1. 
Trening „Bezpieczne dorastanie” 20  

12h/os 

07-

08.07.2013 

2. 
Trening asertywności  29 21-

22.07.2013 

3. 
Trening radzenia sobie w sytuacjach 

trudnych 

33 28-

29.07.2013 
 

Tabela nr 12. Zrealizowane treningi kompetencji i umiejętności społecznych 
 
3. INSTRUMENT AKTYWIZACJI EDUKACYJNEJ - skierowanie                          

i sfinansowanie zajęć w ramach podnoszenia kluczowych kompetencji              
o charakterze zawodowym lub zdobywania nowych kompetencji                    
i umiejętności zawodowych umożliwiających aktywizację zawodową.               

W ramach tego instrumentu uczestnicy projektu mieli możliwość udziału 
w kursie/szkoleniu, co obrazuje poniższa tabela 

 

Lp

. 
Nazwa kursu 

Ilość 

godzin 

Ilość 

osób 
1. Kurs koparkoładowarki wszystkie typy klasa III 200 4 
2. Kurs bukieciarz - florysta 150 10 
3. Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi 

metodą mag (135) 
200 4 

4. Kurs kierowca operator wózków jezdniowych z napędem 
silnikowym z wymianą butli gazowych 

67 8 

5. Kurs zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej  100 5 
6. Kurs profesjonalny sprzedawca, kasjer, fakturzysta – z 

obsługą komputera, kas fiskalnych, z minimum 
sanitarnym 

100 6 

7. Kurs przedstawiciela handlowego 100 3 
8. Kurs masażu klasycznego dla osoby niedowidzącej 100 1 
9. Kurs  na  prawo  jazdy  kat. ,,B” 60 18 
10

. 
Kurs  na  prawo  jazdy  kat. ,,B” dla osób 

niepełnosprawnych 
60 10 

11

. Kurs  na  prawo  jazdy  kat. ,,C” 50 2 

 

Tabela Nr 13. Wykaz zorganizowanych kursów 



 

Celem kursów była aktywizacja zawodowa i edukacyjna uczestników 
projektu poprzez nabycie umiejętności i wiedzy niezbędnych do wykonywania 
pracy na stanowisku. Łącznie wydano 74 skierowań na kursy. 

 
4. INSTRUMENT AKTYWIZACJI ZDROWOTNEJ 

a) sfinansowanie kosztów zespołów ćwiczeń fizycznych usprawniających 
psychoruchowo lub zajęć rehabilitacyjnych, zgodnie z potrzebami osób 
niepełnosprawnych (wyjazdowe).                 W zespołach uczestniczyło 

24 uczestników projektu oraz 2 opiekunów osoby niepełnosprawnej. 
Założeniem zespołów ćwiczeń była ogólna poprawa zdrowia, 

podtrzymanie sprawności psychofizycznej, poprawa kondycji fizycznej i 
psychicznej.  

 

W ramach powyższej formy wsparcia uczestnikom zapewniono: badania 
lekarskie wstępne                       i końcowe, całodobową opiekę lekarsko-
pielęgniarską, co najmniej 3 zabiegi lecznicze dziennie – indywidualnie 

dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, działania  integracyjne, 
grupowe warsztaty psychoedukacyjne. 
 

b) indywidualna terapia psychologiczna – skierowanie i sfinansowanie 
terapii psychologicznej, rodzinnej lub psychospołecznej dla rodzin lub 

osób. W terapii uczestniczyło 27 osób. Celem terapii było wsparcie 
emocjonalne uczestników w odniesieniu do sytuacji trudnych, 
trudności i doświadczeń życiowych. Łączna liczba  zrealizowanych 

godzin – 300. 
 

 

 W projekcie realizowane były także działania o charakterze 
środowiskowym jako wsparcie inicjatyw integracyjnych obejmujących 

działania indywidualne i programy środowiskowe. W ramach tych działań 
zorganizowane zostały dwa spotkania o charakterze integracyjnym, 
turystycznym i kulturalnym, i były nimi warsztaty mydlarskie, zdobienia 

pierników, integracyjne; spektakl teatralny.  
 
W ramach wszystkich działań projektowych uczestnikom projektu 

zapewniony został m.in.: zwrot kosztów dojazdu na określoną formę 
wsparcia, materiały szkoleniowe, catering podczas zajęć, koszty wyżywienia i 

noclegów w przypadku wyjazdowych form wsparcia. 
 

 Działania w ramach projektu realizowane są zgodnie z wytycznymi: 

Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych 
Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz 
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki 2007-2013 z dnia 01 stycznia 2013 r., Narodowe Strategiczne 
Ramy Odniesienia 2007-2013, Wytyczne w zakresie kwalifikowania 

wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 
01.07.2013 r.  
 

 W roku bieżącym PCPR kontynuuje realizację projektu systemowego, 
który będzie  realizowany do 30.06.2015 r. W okresie tym planuje się objęcie 



wsparciem 42 osoby niepełnosprawne, w tym osoby z zaburzeniami 

psychicznymi oraz 28 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i 
placówek opiekuńczo wychowawczych.  

 

2. DZIEŃ PRACOWNIKA SOCJALNEGO 

„Projektowanie zmian w pomocy społecznej” to temat konferencji, 
która odbyła się w dniu 14 listopada br. w Teatrze Miejskim w Świdnicy. 

Konferencja połączona była z Powiatowymi Obchodami Dnia Pracownika 
Socjalnego świętowanymi w naszym powiecie już po raz trzeci. Tegoroczna 

uroczystość odbyła się pod patronatem gminnych i powiatowych władz 
samorządowych. Poruszającym punktem konferencji był występ grupy 
teatralnej „Zielona Gęś”  z Domu Dziennego Pobytu w Świdnicy pt. „W 

poszukiwaniu radości”. Kolejnym punktem konferencji był wykład nt. 
ratyfikacji Konwencji Narodów Zjednoczonych z 13 grudnia 2006 r.                 
o prawach osób niepełnosprawnych, który przedstawił Pan Sławomir 

Piechota Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej i 
Rodziny. Trzecim punktem konferencji był wykład Pana B. Mazurkiewicza nt. 

w pomocy społecznej. Program konferencji, w tym tematyka wygłoszonych 
przez prelegentów wykładów była bliska zebranym na sali osobom. Na 
konferencję przybyli: posłowie, władze samorządowe, kierownicy i pracownicy 

ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu świdnickiego, przedstawiciele 
służb mundurowych, przedstawiciele organizacji pozarządowych. Łącznie w 

konferencji wzięło udział około 180 osób. Ostatnim punktem konferencji były 
rozmowy w kuluarach przy słodkim poczęstunku, który zapewnił Zespół 
Szkół Hotelarsko- Turystycznych w Świdnicy. 

Konferencja została przygotowana przez PCPR, który był głównym 
koordynatorem oraz MOPS w Świdnicy, GOPS w Świdnicy, OPS Żarów, OPS 
Jaworzyna Śląska, OPS Marcinowice, OPS Strzegom. 

 

3. KONFERENCJA ,,WYJŚĆ Z CIENIA" 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 2013 r. jako jeden                            

z realizatorów Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 
2011-2015, aktywnie włączyło się w organizację II Powiatowej Konferencji 
pn. „Wyjść z cienia”. Konferencja odbyła się 6 listopada i obejmowała                    

3 wykłady pt.: ,,Jak  wchodzimy w cień’’ dr Stefani Raduckiej – Gazdy, 
psychologa klinicznego o znaczeniu komunikacji niewerbalnej oraz znaczeniu 

więzi jaka wykształca się między ludźmi  już od momentu narodzin. Kolejną 
prelegentką była dr Dorota Werner psychoterapeuta i seksuolog, która 
zaprezentowała 2 wykłady, pierwszy na temat anoreksji i bulimii –  mówiący 

o tym kogo mogą dotknąć te choroby, jak je rozpoznać i co najważniejsze jak 
pomóc osobom chorym. Drugi wykład nosił tytuł: ,,Świat w oczach dziecka’’ i 
dotyczył problemu molestowania seksualnego dzieci oraz szkód w psychice, 

jakie molestowanie pozostawia.  

 



Podczas konferencji wręczono nagrody laureatom konkursu 

plastycznego „Szczęśliwe chwile z moją rodziną”. Na potrzeby konferencji 
PCPR dokonało aktualizacji przewodnika o miejscach wsparcia dla 

mieszkańców powiatu świdnickiego. 

 

4. WIZYTY  STUDYJNE W JEDNOSTKACH POMOCY  SPOŁECZNEJ 

Z inicjatywy PCPR w dniach  20 czerwca i 11 października 2013 r. 
odbyły się wizyty pracowników i kierowników jednostek pomocy społecznej           

z gmin  w poszczególnych jednostkach pomocy społecznej na terenie 
powiatu. W ww. uczestnicy mieli okazje zapoznać się z działalnością 

poszczególnych jednostek działających w obszarze pomocy społecznej, 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wsparcia osób 
niepełnosprawnych, w tym w szczególności: WTZ ,DPS Świebodzice ,ŚDS 

oraz Centrum Rehabilitacji Świebodzice ,DPS Jaskulin, Zespół Placówek 
Specjalnych w Świdnicy, Zespół Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w 
Świdnicy, Dom Dziennego Pobytu w Świdnicy, ŚDS w Świdnicy, Poradnia ds. 

Uzależnień,  kierownicy OPS Żarów, GOPS Świdnica, OPS Jaworzyna, OPS 
Marcinowice, OPS Świebodzice i PCPR Świdnica. Wizyty były dobrą okazją do 

zapoznania się  z warunkami w jakich przebywają podopieczni oraz  do 
bliższego poznania specyfiki działalności poszczególnych jednostek.  

 

5. POMOC  NA  RZECZ  REPARIANTÓW 

W 2013 roku nie wpłynął żaden wniosek repatrianta o udzielenie 

pomocy, o której mowa w rozdziale 4 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o 
repatriacji. Wobec powyższego nie wydano żadnej decyzji i nie dokonano 
wypłaty  środków finansowych z ww. tytułu.     

 

VI. KONTROLE 

 W oparciu o art. 112 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej w 2013 r. tutejsze Centrum przeprowadziło kontrolę merytoryczną 
Warsztatów Terapii Zajęciowej w Mokrzeszowie i Świdnicy, TPD 

Środowiskowy Klub Młodzieżowy Koło w Strzegomiu. Ponadto 
przeprowadzono kontrole umów realizowanych ze środków PFRON, w tym 
skontrolowano 3 umowy z zakresu dofinansowania do likwidacji barier 

architektonicznych z roku 2011, 3 umowy z zakresu dofinansowania do 
likwidacji barier w komunikowaniu się z roku 2011 , 3 umowy z zakresu 

dofinansowania do likwidacji barier w technicznych z roku 2010. W wyniku 
przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono uchybień w tym zakresie. 
Ponadto w 2013 r. działalność PCPR było poddana czterem kontrolom 

zewnętrznym prowadzonym przez: 1) Urząd Kontroli Skarbowej we 
Wrocławiu – nie wydano zaleceń pokontrolnych 2) Archiwum Państwowe we 
Wrocławiu-wydano zalecenia pokontrolne, 3) Wydział Polityki Społecznej 

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego- nie wydano zaleceń pokontrolnych,4) 
PFRON oddział Dolnośląski- wydano zalecenia pokontrolne. 



VII. ORGANIZACJA PCPR 

 Na dzień 31 grudnia 2013 roku w PCPR zatrudnione były 24 osoby na  

22 etatach, w tym 1 osoba zatrudniona na zastępstwo pracownika 
przebywającego na urlopie rodzicielskim. 3 pracowników w łącznym 
wymiarze 1 ½ etatu stanowiło kadrę Punktu Interwencji Kryzysowej. Zgodnie 

z zamierzeniami od miesiąca marca zatrudniono 2 osoby na nowych 
stanowiskach. Były to: psycholog w Zespole ds. Pieczy Zastępczej oraz 
terapeuta w Punkcie Interwencji Kryzysowej. Realizując obowiązki 

wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i 
systemie pieczy zastępczej po przeprowadzeniu przetargu w 2013 r. 

zatrudniono na umowę zlecenie 6 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. 

Potrzeby organizacyjne 

Na 2014 r. nie przewiduję się zatrudnienia nowych osób, natomiast 
zaplanowano zmniejszenie wymiaru o połowę dotychczasowego czasu pracy  
2 sprzątaczek (łącznie z 1 ½ etatu do ¾ etatu). W 2015 r. rozważa się 

zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej na umowę o pracę.  

VIII. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU 

PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE I OCHRONY OFIAR 

PRZEMOCY  W ROKU 2013 . 

 W dniu 24.11.2011r. Uchwałą Nr XII/97/2011 Rady Powiatu                      

w Świdnicy został przyjęty Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy               

w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2016. W roku 

2012 kontynuowano jego realizację. 

a) Zadanie I: Podejmowanie działań edukacyjnych wobec rodzin (dorosłych, 

młodzieży, dzieci)  na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

a) Opracowanie i dystrybucja materiałów informacyjnych dla rodzin 

zagrożonych przemocą  i rodzin jej doświadczających 

W trakcie odbywających się spotkań w ramach różnorodnych działań 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie rozpowszechniano istniejące już 

ulotki informujące o działaniach Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz 

istniejącej stronie Media Zaufania. 

Ponadto przekazywano do innych instytucji ulotki oraz plakaty adresowane 

do sprawców przemocy domowej, zachęcające do uczestnictwa w 

oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych, pod hasłem „Szacunek zamiast 

przemocy.” 

Wskaźnik: Ilość rozpowszechnionych materiałów: 500 ulotek OIK, 500 

ulotek Media Zaufania, 

Ilość materiałów do rozpowszechnienia: 500 ulotek adresowanych do 

sprawców i 20 plakatów 



b) Organizacja treningów kompetencji wychowawczych we współpracy z 

innymi instytucjami (m. in. szkołami) 

W roku 2013 zorganizowano jeden trening w ramach oddziaływań 

korekcyjno-edukacyjnych. Został zrealizowany w ciągu ośmiu spotkań, w 

łącznym wymiarze 33h, w formie zajęć grupowych. Przed rozpoczęciem 

treningu odbyły się konsultacje indywidualne z osobami zainteresowanymi 

udziałem. Do grupy zakwalifikowano osoby, które miały ograniczoną władzę 

rodzicielską lub wyznaczonego kuratora ze względu na zaniedbywanie dzieci. 

Uczestnicy wypełnili ankietę ewaluacyjną, w skali od 1 do 5 ocenili 

sposób prowadzenia zajęć na 5, treść zajęć również na 5. Wśród ważnych dla 

nich wiadomości wymieniali: radzenie sobie z emocjami, różnicę między karą 

a konsekwencją. Jako element programu, który mógłby ulec zmianie 

wskazywano przede wszystkim czas trwania – powinien według uczestników 

być dłuższy. 

Wskaźnik: Ilość przeprowadzonych treningów: jeden trwający 33h 

Ilość uczestników: 8 

c) Inicjowanie i realizowanie programów profilaktycznych adresowanych 

do rodzin zagrożonych przemocą 

Stowarzyszenie ADESSE we wrześniu 2013r. rozpoczęło realizację 

projektu „Bezpieczna więź fundamentem szczęścia” współfinansowanego ze 

środków The Velux Foundations w ramach programu „Bezpieczne 

dzieciństwo” Fundacji Dzieci Niczyje. Głównym założeniem projektu jest 

zwiększenie efektywności działań profilaktycznych skierowanych do rodzin z 

małymi dziećmi. Jednym z rozpoczętych działań była Pomoc 

psychologiczna dla rodziców małych dzieci (do 6. roku życia) – 

bezpłatnych konsultacji udzielali psycholog i terapeuta rodzinny. Odbyło się 

46h konsultacji. Aby dotrzeć do adresatów działań, zatrudnieni specjaliści 

udzielali wsparcia w żłobkach i przedszkolach na terenie powiatu 

świdnickiego. Działanie realizowano w okresie od 15 września do końca 

2013r. Rodzice zgłaszali się na konsultacje zaniepokojeni zachowaniem 

dzieci. Każdorazowo rodzicom wyjaśniano jak przebiega rozwój małego 

dziecka, które zachowania są typowe dla tego okresu i z czego one wynikają. 

Otrzymali konkretne wskazówki, jak postępowa z dzieckiem, jak zachowania 

rodziców i ich nastawienie wpływa na zachowanie dziecka. 

Z informacji zwrotnej od rodziców wynika, że zrozumienie przez nich 

prawidłowości rozwojowych i uzyskanie konkretnych wskazówek 

wychowawczych sprawiło, że są bardziej świadomymi rodzicami. Lepiej radzą 

sobie np. z uporem dziecka rozumiejąc jak ten etap rozwoju wpływa na 

budowanie się tożsamości ich dziecka i jak dając dziecku „ograniczony” 

wybór mogą pomóc osiągnąć mu cel, zabezpieczając jednocześnie kierowanie 



procesem wychowawczym. 

Na bieżąco utrzymywany był kontakt z opiekunami w żłobku                       

i przedszkolach. W miarę potrzeb udzielano opiekunom wskazówek jak np. 

radzić sobie z przejawami agresji, jak ukierunkowywać aktywność dziecka 

nadmiernie ruchliwego itp. 

W grudniu 2013r. Stowarzyszenie ADESSE zainicjowało także 

utworzenie Klubiku Mamy i Taty. Wówczas odbyło się pierwsze spotkanie 

dla rodziców dzieci do 6. roku życia „Co zamiast klapsa?” Rodzice mogli 

dowiedzieć się jak postępować z dzieckiem w trudnych chwilach, by nie 

używać wobec niego siły fizycznej. Spotkania będą kontynuowane w roku 

2014. 

Kolejnym działaniem zainicjowanym w ramach profilaktyki było nawiązanie 

współpracy ze Szkołą Rodzenia, funkcjonującą w Szpitalu Latawiec w 

Świdnicy. 

W ramach zajęć szkoły pracownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej 

przeprowadzał zajęcia dotyczące rozwoju emocjonalnego małego dziecka. 

Równocześnie zachęcał rodziców do udziału w Warsztacie "Być mamą", który 

skierowany jest do mam najmłodszych dzieci (do ukończenia przez nie 1. 

roku życia). Podczas spotkań rodzice zadawali pytania dotyczące różnych 

sytuacji trudnych, jakie obawiają się przeżywać w kontakcie ze swoimi 

dziećmi. Dzielili się także swoimi dotychczasowymi spostrzeżeniami.                      

W 2013r. odbyły się 3 spotkania z rodzicami oczekującymi dzieci. 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej włączył się także w lokalne spotkania „Kino 

na szpilkach” organizowane przez kino Cinema 3D w Świdnicy. Pracownicy 

podczas pierwszego spotkania rozdawali ulotki, informowali o działaniach 

profilaktycznych realizowanych przez OIK. Podczas kolejnego zostali 

zaproszeni do dyskusji na temat wpływu sytuacji rozwodowej na dzieci. 

Zachęcali rodziców znajdujących się w sytuacji kryzysowej do korzystania z 

bezpłatnej pomocy. 

Wskaźnik: Ilość zrealizowanych programów: cztery 

Ilość uczestników: ok. 150 osób 

Zadanie II - Wzbogacanie wiedzy, pogłębianie współpracy w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie adresowane do różnych grup 

zawodowych, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników żłobków, 

przedszkoli, szkół, służby zdrowia, pomocy społecznej 

a) Inicjowanie spotkań interdyscyplinarnych/superwizyjnych w celu 

doskonalenia przepływu informacji 

Zorganizowano spotkanie warsztatowe dla pracowników instytucji 

zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie "Motywowanie 



sprawców przemocy do zmiany” – 12.04.2013r., w którym wzięło udział 

20 osób. W trakcie spotkania poruszono takie tematy jak: prawdy i mity na 

temat sprawcy przemocy, sposoby manipulacji, zasady motywowania do 

zmiany. Rozdano materiały edukacyjne, omówiono trudne sytuacje, 

pojawiające się w trakcie pracy specjalistów. 

Podczas spotkania 9.12.2013r. została zorganizowana prelekcja na 

temat „Pierwszego kontaktu z ofiarą przemocy”. W Spotkaniu wzięło 

udział 12 osób. Omówiono główne zasady udzielania pomocy ofiarom 

przemocy oraz sposoby diagnozowania problemu przemocy w rodzinie. 

Stowarzyszenie ADESSE zorganizowało w ramach projektu 

„Bezpieczna więź fundamentem szczęścia” superwizję dla profesjonalistów 

pracujących z rodzicami z dziećmi do 6. roku życia. Spotkanie odbyło się 

5.12.2013, wzięły w nim udział 4 osoby, prowadzone było przez superwizora 

Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. 

Wskaźnik: Ilość spotkań: 3 

Ilość uczestników spotkań: 36 osoby 

b) Organizacja szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

W ramach projektu „Bezpieczna więź fundamentem szczęścia” 

Stowarzyszenie ADESSE zrealizowało Szkolenie z zakresu profilaktyki 

krzywdzenia małych dzieci dla profesjonalistów. Termin realizacji: 23 i 24 

października 2013r. 

Zagadnienia poruszane podczas szkoleń: 

1.Fazy cyklu rozwoju rodziny – charakterystyka rodziny z małym dzieckiem. 

2. Rozwój psychofizyczny dziecka w okresie 0-3 lata. 

3. Proces separacji i indywiduacji według M. Mahler. 

4. Prawdy i mity na temat krzywdzenia dzieci. 

5. Czynniki wspierające i zaburzające rozwój małego dziecka. 

6. Specyficzne formy krzywdzenia małych dzieci. Czynniki ryzyka 

krzywdzenia małych dzieci. 

7. Wspieranie rodziców małych dzieci: sposoby radzenia sobie z atakami 

złości; kary a konsekwencje. 

8. Podejmowanie interwencji w sytuacji krzywdzenia małego dziecka – 

rozmowa z rodzicami. 

Szkolenia prowadzone były metodami aktywnymi: praca w małych grupach, 

burza mózgów, analiza przypadków, scenki. Wykorzystano materiały 

multimedialne – prezentacje, filmy edukacyjne. Uczestnicy szkolenie ocenili 

jako interesujące i swój udział uznali za bardzo pożyteczny. Uczestnikami 



szkolenia byli przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej, poradni 

psychologiczno-pedagogicznych, sądu, oświaty, służby zdrowia. 

W ramach projektu „Bezpieczna więź fundamentem szczęścia” 

Stowarzyszenie ADESSE zrealizowało także Trening umiejętności 

wychowawczych dla profesjonalistów. Termin realizacji: 26 i 27 listopada 

2013r. 

Zagadnienia poruszane podczas szkoleń: 

1. Podstawowe zasady dobrych relacji wychowawczych 

2. Emocje: rozpoznawanie i nazywanie emocji własnych i dziecka 

3. Odzwierciedlanie uczuć jako metoda radzenia sobie z trudnymi 

uczuciami 

4. Granice w wychowaniu 

5. Komunikacja z dzieckiem 

6. Bariery w komunikacji 

7. Zachęcanie dziecka do samodzielności 

8. Zachęcanie dziecka do współpracy 

9. Nagroda i pochwała 

10. Kara a konsekwencja 

Uczestnikami szkolenia były osoby na co dzień pracujące z małymi dziećmi               

i ich rodzicami. Uzyskane informacje zwrotne pozwalają stwierdzić, że 

poruszana tematyka była bardzo ważna dla profesjonalistów, zrealizowane 

szkolenie pozwoliło zwiększyć wiedzę osób pracujących  z rodzicami z małymi 

dziećmi. 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej zorganizował dwa szkolenia z zakresu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla funkcjonariuszy policji, które 

odbyły się 9 i 10 października 2013r. Zagadnienia poruszane podczas 

szkoleń: Psychologiczny portret ofiary – zasady pomocy, Sprawcy przemocy                   

w rodzinie, Dziecko w rodzinie przemocowej. 

Szkolenie było okazją do wymiany doświadczeń, dyskusji na temat sytuacji 

trudnych. W drugiej edycji udział brali oprócz funkcjonariuszy policji 

członkowie zespołów interdyscyplinarnych. 

Wskaźnik: Liczba szkoleń: cztery 

Liczba uczestników: 82 osoby 

Zadanie III: Udzielanie wsparcia i pomocy ofiarom przemocy 

a) Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa, w tym: 

psychologicznego, pedagogicznego, prawnego, socjalnego, 



psychiatrycznego, prowadzonego w zależności od potrzeb grupowo lub 

indywidualnie 

W roku 2013 kadrę Ośrodka stanowiło: 

- trzech specjalistów pracy z rodziną zatrudnieniowych w ramach umowy 

o pracę (2 etaty); 

- terapeuta zatrudniony w ramach umowy o pracę (pół etatu) 

- dwóch prawników świadczących usługi w ramach umowy zlecenia w 

wymiarze 13 godzin tygodniowo; 

- jeden pedagog pracujący w ramach umowy zlecenie w wymiarze 7 godzin 

tygodniowo; 

- trzech psychologów pracujących w wymiarze 12 godzin tygodniowo, 

- jeden psychiatra w ramach umowy zlecenia w wymiarze 8 godzin / raz w 

miesiącu; 

Wskaźnik: Liczba klientów: ogółem udzielono wsparcia 64 ofiarom przemocy 

domowej. 

b) Zapewnienie funkcjonowania miejsc noclegowych 

W 2013r. Ośrodek Interwencji Kryzysowej nadal prowadził nadzór nad 

mieszkaniem interwencyjnym, które najpierw mieściło się w Dobromierzu, 

następnie pod koniec roku ponownie zostało przeniesione na ul. Żeromskiego 

16/8 w Świdnicy. Warunkiem pobytu w mieszkaniu jest zobowiązanie się do 

przestrzegania regulaminu. W mieszkaniu interwencyjnym można przebywać 

do trzech miesięcy i jest to pobyt bezpłatny. Celem pobytu w mieszkaniu jest 

przezwyciężenie sytuacji kryzysowej w jakiej znalazły się dane osoby. 

W 2013 roku z pobytu skorzystała 1 osoba dorosła i 2 dzieci. Był to krótki 

pobyt, wynikał z sytuacji kryzysowej. 

Wskaźnik: Ilość dostępnych miejsc noclegowych: 6-8 

Ilość osób, które skorzystały z miejsc noclegowych: 3 

c) Zainicjowanie utworzenia Niebieskiego Pokoju Przesłuchań 

W trakcie spotkań zespołu zajmującego się realizacją Powiatowego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 

dyskutowano możliwość utworzenia Niebieskiego Pokoju Przesłuchań. W celu 

pozyskania środków na ten cel przygotowywano wniosek o dofinansowanie 

do Fundacji Polska Miedź. 

 

 



d) Inicjowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie 

Włączenie się w działania lokalne takie jak Kino na Szpilkach, Szkoła 

Rodzenia, Projekt „Bezpieczna więź fundamentem szczęścia.” 

e) Wypracowanie procedur wykrywania dzieci zagrożonych przemocą i 

postępowania w takich sytuacjach 

W roku 2013 korzystano z wypracowanej rok wcześniej procedury 

postępowania w sytuacji ryzyka krzywdzenia małych dzieci. Jej treść 

umieszczona jest na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie: 

www.pcpr.swidnica.pl 

Zadanie IV - Podejmowanie działań wobec sprawców przemocy domowej 

a) Uruchomienie punktu konsultacyjnego dla sprawców przemocy 

Dzięki uzyskanym środkom finansowym z Dolnośląskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w 2013r. kontynuowano realizację programów korekcyjno-

edukacyjnych dla osób stosujących przemoc                w rodzinie. Program 

realizowano od 1 maja do 31 grudnia 2013r. Punkt konsultacyjny mieścił się 

przy ul. Budowlanej 6. 

b) Realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych 

Pierwszy program zrealizowano w formie zajęć grupowych. Panowie 

uczestniczyli w 60h programie opartym na modelu Duluth. Na konsultacje 

indywidualne zapisanych było 9 mężczyzn, na spotkanie przyszło 7. 

Ostatecznie w grupie uczestniczyło 4 panów. Podczas zajęć przekazano 

informacje dotyczące zachowań przemocowych i sposobów radzenia sobie w 

sytuacjach trudnych. Na zakończenie zajęć grupowych została 

przeprowadzona anonimowo ankieta ewaluacyjna.  

W trakcie trwania programu prowadzono monitoring (jest on realizowany 

takżepo zakończeniu oddziaływań). Podczas spotkań trzy panie zaznaczały, 

że wzrosło ich poczucie bezpieczeństwa, nie miały miejsca sytuacje,                     

w których sprawca stosowałby przemoc fizyczną. 

Drugi program opisano w punkcie I. b. 

Wskaźnik: Ilość zrealizowanych programów: jeden 

Liczba uczestników: 5 

W roku 2013 w ramach Powiatowego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2011-2016,  

działaniami objęto 350 osób. 

Odbyły się także cztery spotkania zespołu koordynującego realizację w/w 

programu. Na bieżąco analizowano podejmowane działania, rozpatrywano 

potrzeby i planowano kolejne przedsięwzięcia. 

http://www.pcpr.swidnica.pl/


 

IX. SPRAWOZDANIE  Z  REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU 

ROZWOJU PIECZY ZASTEPCZEJ W ROKU 2013. 

a) Zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodziców optymalnych 

warunków do rozwoju w formach pieczy zastępczej 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy w celu zapewnienia 

dzieciom pozbawionym opieki swoich najbliższych przeprowadziły dwa 

szkolenia  dla kandydatów na niezawodowe i zawodowe rodziny zastępcze. 

Na pierwsze szkolenie zgłosiło się 4 osoby, z których 4 ukończyły szkolenie.  

Z jedną rodziną została podpisana umowa na pełnienie zadań zawodowej 

rodziny zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego, druga z rodzin 

została ustanowiona przez Sąd Rejonowy w Świdnicy niezawodową rodziną 

zastępczą. Drugie szkolenie rozpoczęło się w miesiącu wrześniu i trwało do 

grudnia 2013 r. Do szkolenia zostało dopuszczonych 12 kandydatów,                   

z których 10 ukończyło szkolenie. Z jedną rodziną podpisano umowę  na 

pełnienie zadań zawodowej rodziny zastępczej o charakterze pogotowia 

rodzinnego, sześcioro kandydatów zostało ustanowionych niezawodową 

rodziną zastępczą, jedno małżeństwo oczekuje nadal na dziecko.   

Na rok 2013 r. tutejsza jednostka zaplanowała utworzenie do 4 zawodowych 

rodzin zastępczych. Kandydaci na zawodowe i niezawodowe, którzy ukończyli 

oba szkolenia na rodziny zastępcze w danym roku nie byli zainteresowani 

podjęciem funkcji rodziny zastępczej zawodowej. 

 Wskaźnik: Ilość zakończonych szkoleń w 2013 r.: 2, liczba osób, które 

ukończyły szkolenie: 14, liczba osób/rodzin, z którymi podpisano umowę – 

2. 

W roku 2013 nastąpił wzrost liczny placówek opiekuńczo-wychowawczych na 

terenie Powiatu Świdnickiego, co było wynikiem przekształcenia Domu 

Dziecka w Świdnicy w sześć placówek opiekuńczo-wychowawczych, 

wchodzących obecnie w skład Zespołu Placówek Opiekuńczo-

Wychowawczych w Świdnicy z siedzibą  przy ul. Serbskiej 78. W związku  z 

powyższym, nastąpił również wzrost liczby miejsc do 70. Obecnie na terenie 

Powiatu Świdnickiego funkcjonuje  osiem placówek opiekuńczo-

wychowawczych, w tym dwie Całodobowe Placówki Opiekuńczo-

Wychowawcze „Chata SKSK” w Świdnicy prowadzone na zlecenie Powiatu 

przez Fundację Ziemi Świdnickiej na Rzecz Wspierania Profesjonalnej 

Pomocy SKSK.  

Powiat Świdnicki zabezpiecza obecnie 98 miejsc w instytucjonalnej pieczy 

zastępczej, z których w roku ubiegłym skorzystało łącznie 125 

wychowanków.  



Wskaźniki: liczba placówek -8, liczba miejsc w placówkach – 98,  liczba 

umieszczonych dzieci – 125. 

b) Wsparcie i rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zorganizowało dwa szkolenia dla 

zawodowych i niezawodowych rodzin zastępczych. Szkolenia 

współfinansowane były w ramach Resortowego programu wspierania 

rodziny i systemu pieczy zastępczej.  Starania zakończyły sie uzyskaniem 

dotacji w wysokości  5.400,- zł na realizację  trzech programów: 

1.„Szkolenia dla zawodowych i niezawodowych rodzin zastępczych” – 

był to program szkoleniowy, adresowany do osób pełniących funkcję 

zawodowych i niezawodowych  rodzin zastępczych. Szkolenie było 

adresowane do trzech grup, z których każda liczyła do 15 osób. Tematyka 

szkolenia dotyczyła radzenia sobie z okresem dorastania dzieci i tzw. buntem 

nastolatka oraz z zaburzeniami relacji przywiązania. W związku z faktem, że 

zdanie było realizowane przy współudziale środków finansowych MPIPS,                

i wymagany był udział środków własnych PCPR wydatkowało kwotę 5.400,- 

zł. Koszt całego zadania stanowił kwotę 10.800,- zł,. 

Wskaźnik: Ilość szkoleń – 3, ilość osób objętych szkoleniem – 45. 

2.Szkolenia dla spokrewnionych rodzin zastępczych,  które miały  na 

celu wzmocnienie umiejętności wychowawczych u opiekunów i nauczenie 

dzieci konstruktywnych sposobów radzenia sobie z problemami. Odbyły się 2 

szkolenia po 3 godziny, 106 osób zostało objętych zagadnieniami 

szkoleniowymi. Szkolenie zostało zrealizowane przez pracowników PCPR               

w Świdnicy. 

Wskaźnik: Ilość szkoleń – 2, ilość osób objętych szkoleniem – 106. 

c) Organizacja Obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego i in. działań 

integracyjnych  

W ramach współpracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                     

w Świdnicy z PCPR w Kartuzach  w dniach 1- 7 lipca 2013 r. przyjechały 

do tutejszej jednostki dwie zawodowe rodziny zastępcze i jeden rodzinny dom 

dziecka wraz z dziećmi w łącznej liczbie 18 osób. Rodziny zastępcze zostały 

usytuowane w Hotelu  Maria w Wałbrzychu. W pierwszy dzień pobytu 

rodziny zostały zaproszone na integrację rodzin zastępczych z obu powiatów                      

w Zebrzydowie. Rodziny zastępcze wraz z dziećmi miały zapewnione gry                

i zabawy zorganizowane przez animatorów, muzykę, zamek dmuchany, 

wspólne ognisko z pieczeniem kiełbasek. Kolejnego dnia w godzinach 

dopołudniowych rodziny zastępcze zwiedzały wieżę ratuszową w Świdnickim 

Rynku, Kościół Pokoju oraz miały zapewnioną lekcję edukacyjno – 



ekologiczną w jaskini nietoperzy przy Nadleśnictwie Świdnica. Popołudniu 

odbył się pojedynek rodzin zastępczych na torze do gry w kręgle. W kolejnych 

dniach zwiedzano tamę w Zagórzu, sztolnie Walimskie, Zamek Książ, 

Panoramę Racławicką. Tutejsze Centrum zorganizowało również dla rodzin 

zastępczych z Kartuz warsztaty edukacyjno – integracyjne.  

Całość pobytu rodzin z Kartuz zakończono podczas obchodów 

Ogólnopolskiego Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, który odbył się w dniu 

6 lipca 2013 r. Festyn zorganizowano we współpracy z Gminnym Ośrodkiem 

Pomocy Społecznej w Świdnicy i Gminnym Ośrodkiem Kultury Sportu                    

i Rekreacji w Świdnicy w Witoszowie Dolnym. Na uroczystość zostali 

zaproszeni przedstawiciele władz powiatowych, gminnych, Sądu Rejonowego 

w Świdnicy oraz sponsorzy. Podczas festynu zapewniono poczęstunek w 

formie kanapek, bigosu, naleśników, ciasta, napoi i słodyczy.  Wszystkie 

uczestniczące w festynie rodziny wraz z dziećmi brały udział                                

w zorganizowanych grach i zabawach,  korzystały z zabaw sportowych. 

Zapewniono również pokaz akrobatyczny, mecz finałowy piłki siatkowej, 

turniej sportowy wraz z nagrodami, malowanie twarzy, warsztaty robienia 

biżuterii, konkurs plastyczny, pogadanka „Bezpieczne wakacje”, pokazy 

służb mundurowych. Łączny koszt zadania stanowił kwotę  5.770,- zł. 

Całość środków finansowych została pozyskana przez PCPR od 

sponsorów. 

Dodatkowo dla zawodowych rodzin zastępczych tutejsze Centrum 

zorganizowało we wrześniu 2013 r. wycieczkę do  Telewizji Wrocław. 

Działanie było nieodpłatne dzięki bezpłatnym biletom, które pozyskała 

jednostka. 

Łączny koszt zadania stanowił kwotę  5.770 zł. 

Wskaźnik: Ilość – 2 imprezy integracyjne, ilość osób uczestniczących w 

obchodach – około 250. 

d) Zapewnienie dostępu do specjalistycznej opieki psychologicznej, 

pedagogicznej, prawnej, w tym zapewnienie terapii psychologicznej 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy w ramach umowy              

o pracę zatrudniło psychologa w wymiarze pół etatu. W wyniku 

prowadzonych 

przez koordynatorów działań psycholog udzielił 312 porad/ konsultacji, 

natomiast 75 osób (rodziców zastępczych lub dzieci) zostało objętych 

intensywnym wsparciem psychologicznym. Przeprowadził 16 konsultacji               

z rodzicami ubiegającymi się o kontakty z dziećmi bądź wymagającymi 

dodatkowego wsparcia psychologicznego. Odbył  14 spotkań z kandydatami 

na zawodowe i niezawodowe rodziny zastępcze, którym przeprowadził 



specjalistyczne badania.  

Wskaźnik: Ilość konsultacji/porad 312, ilość osób/rodzin korzystających             

z terapii psychologicznej – 75. 

W ramach PCPR Punkt Interwencji Kryzysowej prowadzi pomoc 

pedagogiczną i prawną. Rodziny zastępcze poprzez opiekę i wsparcie 

koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej były informowane o  możliwości 

korzystania ww. wsparcia. Punkt Interwencji Kryzysowej nie prowadzi 

statystyk udzielonej pomocy z podziałem na rodziny zastępcze i in. klientów. 

Z tego też powodu trudno określić ilość osób korzystających z pomocy 

pedagogiczno - prawnej 

e)Podjęcie współpracy z organizacjami pozarządowymi  w celu 

pozyskania wolontariuszy 

PCPR nadal współpracuje z Wrocławskim Centrum Wolontariatu 

Stowarzyszenie „Nowa Nadzieja”. W ramach współpracy Centrum 

uczestniczyło w konferencji „Open Space”. Wynikiem tego działania  było 

pozyskanie 18 potencjalnych wolontariuszy, którzy zainteresowani byli 

uczestniczeniem w szkoleniu z wolontariatu organizowanym przez tutejszą 

jednostkę. Szkolenie do realizacji zaplanowano na rok 2014. 

Ponadto od września do grudnia 2013 r. do jednego pogotowia rodzinnego 

jednostka pozyskała wolontariusza, który jeden raz w tygodniu odwiedzał 

rodzinę, opiekował się przyjętymi dziećmi, wychodził z nimi na spacery, bawił 

się zabawkami. 

Wskaźnik: Ilość inicjatyw - 1, ilość osób, ilość pozyskanych potencjalnych 

kandydatów na wolontariuszy - 18, ilość pozyskanych wolontariuszy – 1. 

f) Zgłaszanie do ośrodków – adopcyjnych dzieci z uregulowaną sytuacją 

prawną. 

PCPR jako Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej przekazał 19 informacji 

o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną do Ośrodka Adopcyjnego, który 

w 4 przypadkach odstąpił od wszczęcia procedury adopcyjnej,  15 dzieci 

zostało zakwalifikowanych do przysposobienia,  z czego 13 zostało 

adoptowanych. Zakończył się proces adopcyjny 4 dzieci zgłoszonych w 2012 

r. – dzieci zostały adoptowane przez rodziny pochodzące z Włoch. 

Wskaźnik:  Liczba dzieci z uregulowaną sytuacją prawną – 19, liczba dzieci 

adoptowanych - 17, liczba dzieci oczekujących na adopcję- 2. 

W roku 2013 w instytucjonalnej pieczy zstępczej na terenie Powiatu 

Świdnickiego przebywało łącznie 28 dzieci wolnych prawnie. 11 dzieci w roku 

ubiegłym zostało zgłoszonych do Ośrodka Adopcyjnego, pozostałe dzieci były 



zgłaszane w latach wcześniejszych. Zgłoszenia  dzieci wolnych prawnie 

dokonali dyrektorowie placówek opiekuńczo-wychowawczych. 9 dzieci 

zostało zakwalifikowanych do przysposobienia, jednakże żadne z dzieci nie 

zostały adoptowane. 

Wskaźnik: liczba dzieci wolnych prawnie – 28, liczba dzieci adoptowanych – 

0, liczba dzieci oczekujących na adopcję – 28. 

g) Tworzenie rodzin pomocowych 

W ramach umożliwienia rodzinom zastępczym czasowego okresu 

niesprawowania opieki nad dzieckiem zgodnego z art. 73 ustawy                          

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej PCPR ma  podpisanych                     

5 umów z rodzinami pełniącymi funkcję rodzin zastępczych zawodowych na 

pełnienie funkcji rodzin pomocowych. Z jednym małżeństwem posiadającym 

kwalifikacje do pełnienia funkcji rodziny pomocowej podpisano umowę  na 

okres jednego miesiąca. W ramach czasowego niesprawowania opieki 

związanego z wypoczynkiem rodzin zastępczych 18 dzieci zostało 

umieszczonych w rodzinach pomocowych. Wydatki z powyższego tytułu 

stanowiły kwotę 4.666,21 zł. wraz z pochodnymi 

Wskaźnik: Liczba rodzin pomocowych  w 2013 r. - 6, liczba podpisanych 

umów na pełnienie funkcji rodziny pomocowej wyniosła 6, liczba dzieci 

umieszczonych w rodzinach pomocowych -12. 

 

h) Poszukiwanie sponsorów gotowych do udzielenia wsparcia 

rzeczowego na rzecz podopiecznych  przebywających w pieczy 

zastępczej 

 

W minionym roku jednostka pozyskała od firmy Colgate Palmolive 200 sztuk 

past do zębów i 22 sztuki szczoteczek do zębów 5 biletów rodzinnych do ZOO 

we Wrocławiu, 8 sztuk biletów do kina Cinema 3- D w Świdnicy, 10 sztuk 

biletów do Explora Park w Wałbrzychu, 10 szt. biletów do parku linowego, 

21 biletów na basen w Świebodzicach. Ww. rzeczy zostały przekazane 

rodzinom podczas Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. 

Wskaźnik: Ilość podjętych inicjatyw – 1, rodzaj i ilość pozyskanego wsparcia 

– j.w . 

i) Podnoszenie umiejętności i kompetencji pracowników wykonujących 

zadania  pieczy zastępczej. 

W 2013 pracownicy PCPR systematycznie podnosili swoje kompetencje 

zawodowe poprzez udział w różnego rodzaju szkoleniach, warsztatach. Osoby 

te w ramach działań PCPR uczestniczyły w spotkaniach superwizyjnych, 

szkoleniach z zakresy wypalenia zawodowego, tematyki krzywdzenia dzieci, 



zatrudnienia wspomaganego, strategii rozwiązywania problemów 

społecznych, egzekucji administracyjnej w pomocy społecznej, kodeksu 

postępowania administracyjnego, obsługi programu POMOST oraz Płatnik. 

Wskaźnik: Ilość  osób przeszkolonych w ramach PCPR- 14, Ilość odbytych 

szkoleń – 24. Za istotne należy podkreślić, ze część szkoleń była finansowana 

ze środków EFS. 

j) Udzielanie wsparcia finansowego wychowankom pieczy zastępczej 

Pod opieką powiatu świdnickiego w 2013 r. pozostawało 52 pełnoletnich 

wychowanków rodzin zastępczych. Łączne wydatki z tego tytułu stanowiły 

kwotę 249.711,17 -zł.  Środki te zostały wykorzystane na następujące formy 

wsparcia :1) pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki, 2) pomoc pieniężną 

na usamodzielnienie, 3) pomoc pieniężną na zagospodarowanie w postaci 

rzeczowej, 4)  pomoc w postaci pobytu w mieszkaniu chronionym. 

Wskaźnik: liczba wydanych na usamodzielnienie – 7, liczba wydanych 

decyzji na zagospodarowanie w postaci rzeczowej – 3, liczba osób 

otrzymujących pomoc na kontynuowanie nauki – 49 osób. 

W 2013 r. pod opieką PCPR pozostawało 53 pełnoletnich wychowanków,                

w tym 38  z placówek opiekuńczo-wychowawczych, oraz 15 z placówek 

resocjalizacyjnych (MOS, MOW, ZP, Schronisko dla Nieletnich). 

W 2013 r. pełnoletnim wychowankom ww. typów placówek wypłacono 

świadczenia w łącznej wysokości: 256.934,26 zł, w tym: 

1. Pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki w wysokości: 171.205,06 

zł,  

2. Pomoc pieniężna na usamodzielnienie w wysokości: 79.128 zł, 

3. Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej w wysokości: 

6.601,20 zł. 

 

Wskaźnik: liczba osób otrzymujących pomoc na kontynuowanie nauki-45; 

liczba wydanych decyzji przyznających pomoc na usamodzielnienie – 14, 

liczba wydanych decyzji przyznających pomoc na zagospodarowanie – 4. 

l) Skierowanie i sfinansowanie zajęć w ramach podnoszenia kluczowych 

kompetencji o charakterze zawodowym lub zdobywania nowych 

kompetencji i umiejętności zawodowych umożliwiających aktywizację 

zawodową w tym zorganizowanie grupowego i indywidualnego 

doradztwa zawodowego.   

 

W 2013 r. w ramach realizacji projektu systemowego „Droga do 

Aktywności” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 



Europejskiego Funduszu Społecznego 18 wychowanków zostało objętym 

kursem prawa jazdy kat. B. W kursie przedstawiciela handlowego 

uczestniczyło 3 wychowanków, w kursie kierowca operator wózków 

jezdniowych z napędem silnikowym z wymianą butli gazowych przy wózkach 

wzięło udział również 3 wychowanków, kurs operator koparkoładowarki 

wszystkie typy – klasa trzecia realizowało 2 wychowanków. W kursie 

spawacza MAG (spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG 

135) brało udział 2 wychowanków. Łączny koszt poniesiony na ww. kursy 

stanowił kwotę 51.430 zł. 

Udział w grupowym doradztwie zawodowym w wymiarze łącznym 240 godzin 

dydaktycznych (3 spotkania po 4 godz. dydaktyczne) wzięło 20 

wychowanków rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo-

wychowawczych, natomiast z indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym 

skorzystało 3 wychowanków. Łączne wydatki doradztwa zawodowego 

stanowiły kwotę 4.153,81 zł. 

Wskaźnik: liczba osób w doradztwie 20, liczba godzin doradztwa 240. 

ł) Organizowanie i finansowanie treningów kompetencji i umiejętności 

społecznych 

W 2013 r. w ramach realizacji projektu systemowego „Droga do 

Aktywności” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego zorganizowano wyjazdowe grupowe 

treningi kompetencji i umiejętności społecznych w tym: trening „Bezpieczne 

dorastanie”, trening asertywności oraz trening radzenia sobie w sytuacjach 

trudnych. W treningach wzięło udział ogółem 19 pełnoletnich wychowanków 

rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo wychowawczych, w tym 10 

wychowanek i 9 wychowanków. W treningu „Bezpieczne dorastanie” wzięło 

udział 18 wychowanków, w treningu asertywności 11 wychowanków, a w 

treningu radzenia sobie w sytuacjach trudnych 15 wychowanków. Koszt 

jednego treningu za osobę to kwota 726 zł, Łączne wydatki z tego tytułu 

stanowiły kwotę - 31.944 zł.  

Wskaźnik: liczba treningów- 3, liczba osób 19. 

ł)  Nawiązanie na wniosek wychowanka współpracy z PUP celem 

zwiększenia jego szans na uzyskanie zatrudnienia 

W 2013 r. żaden z wychowanków instytucjonalnej i rodzinnej pieczy 

zastępczej nie wnioskował o podjęcie współpracy z PUP w celu zwiększenia 

jego szans na podjęcie zatrudnienia. 

m) Nawiązywanie na wniosek wychowanka współpracy z gminami w celu 

wzmocnienia działań umożliwiających przyznawanie lokali z zasobów 



gmin wychowankom pieczy zastępczej 

Wskaźnik: Ilość wniosków wychowanków – 9, liczna pism popierających – 9, 

liczba wychowanków uzyskujących mieszkanie - 2 

 

 

 

 

 

 


