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I. WTĘP 

 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 określają 
ustawy: 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, cudzoziemcom, 

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 osobom niepełnosprawnym korzystania z rehabilitacji społecznej, 
5. umieszczanie kierowanych osób, w tym dzieci do 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. 
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II. 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  RODZINNYCH FORM  PIECZY ZASTĘPCZEJ 

Pomocą Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy na dzień 31 grudnia 
2014 r. objętych było 176 rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu 
świdnickiego, w których przebywało 273 dzieci. Wśród ww. rodzin funkcjonowało: 114 
rodzin spokrewnionych z 145 dziećmi, 46 rodzin niezawodowych z 61 dziećmi,                          
3 zawodowe  rodziny zastępcze, w których umieszczono 9 dzieci, 6 rodzin zawodowych 
pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, w których przebywało 21 dzieci oraz                            
6 rodzinnych domów dziecka, w których umieszczono 36 dzieci. 
W okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wydatki z powyższego tytułu stanowiły 
kwotę 3.412.878,28 zł z podziałem na : 

-świadczenia dla rodzin zastępczych spokrewnionych z dzieckiem – 1.160.232,43 zł. 
-świadczenia dla rodzin zastępczych niezawodowych – 664.243,11 zł. 

-świadczenia dla zawodowych form rodzinnej pieczy zastępczej- 923.028,44 zł. (w tym 
świadczenia dla rodzin zawodowych, rodzinnych domów dziecka, rodzin pomocowych) 

-wynagrodzenia osób pełniących funkcje zawodowych rodzin zastępczych w tym rodziny                
o charakterze pogotowia rodzinnego i rodziny specjalistyczne – 537.520,52 zł.: 

- wynagrodzenia osób prowadzących rodzinne domy dziecka- 83.401,94 zł. 
- wynagrodzenia osób pełniących funkcję rodzin pomocowych – 7.467,05 zł. 

- wynagrodzenia osób do pomocy –36.984,79zł. 
Powyższe informacje obrazuje tabela nr 1. 

Rodzaj rodziny zastępczej 
Liczba rodzin 
zastępczych/ 
pomocowych 

Liczba dzieci 
umieszczonych         
w rodzinach 
zastępczych 

Łączna wysokość 
świadczeń dla rodzin 
zastępczych 

Wysokość 
wynagrodzeń               
z tytułu pełnienia 
funkcji rodziny 
zastępczej 
zawodowej 

Rodziny zastępcze spokrewnione z 
dzieckiem 114 145 

1.160.232,43 

w tym jednorazowa 
pomoc pieniężna 

- 

Rodziny zastępcze niezawodowe 46 61 664.243,11 - 

Rodziny zastępcze zawodowe 10 31 654.360,47 537.520,52 
rodzinny dom dziecka 6 36 254.636,27 83.401,94 
rodziny pomocowe 8 18 14.031,70 7.467,05 
osoby do pomocy 7 36 - 36.984,79 
                                    Razem 176 273 2.747.503,98 665.374,30 
Tabela nr 1 

W 2014 r. 77 dzieci po raz pierwszy zostało umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej 
na terenie powiatu świdnickiego i poza nim, z tego 33 dzieci zostało umieszczonych                  
w rodzinach zastępczych zawodowych (w związku z przekwalifikowaniem się rodzin                       
w rodzinne domy dziecka dzieci  w listopadzie 2014 r. zostały umieszczone w rodzinnych 
domach dziecka), 6 w rodzinach zastępczych spokrewnionych, 9 w rodzinach zastępczych 
niezawodowych oraz 29 w rodzinnych domach dziecka. 

W ramach czasowego niesprawowania opieki rodzin zastępczych 18 dzieci przebywało            
w rodzinach pomocowych. Zgodnie z art. 73 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
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zastępczej PCPR powierzyło opiekę nad dziećmi 8 rodzinom pomocowym, z których 4 
tworzyły rodziny zastępcze zawodowe, w tym pełniące funkcję pogotowia rodzinnego oraz 
prowadzący rodzinny dom dziecka (3) i małżonkowie przeszkoleni do pełnienia funkcji 
rodziny zastępczej (1).                

Spośród wszystkich (176) rodzin zastępczych 27 rodzin sprawowało swoją funkcję dla 29 
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  38  dzieci w wieku do lat 7.   

W 2014 roku na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny                       
i systemie pieczy zastępczej wydano łącznie 348 decyzji administracyjnych (w tym 
zmieniających) w sprawie przyznania rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka 
świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych dzieci, dodatku na pokrycie 
zwiększonych kosztów utrzymania dziecka legitymującego się orzeczeniem                           
o niepełnosprawności, świadczenia na utrzymanie lokalu mieszkalnego, na pokrycie kosztów 
niezbędnego remontu w domu jednorodzinny lub lokalu mieszkalnym oraz jednorazowego 
świadczenia na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego 
dziecka.  

Do 31 października 2014 r. środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego                    
w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego otrzymało 5 rodzin zastępczych 
zawodowych i 2 rodzinne domy dziecka. Od 01 listopada ubiegłego roku w związku                        
z przekształceniem się 4 rodzin zastępczych zawodowych w rodzinny dom dziecka, powyższe 
środki otrzymywała 1 rodzina zastępcza zawodowa i 6 rodzinnych domów dziecka. Łączne 
wydatki z powyższego tytułu stanowiły kwotę 68.254,34 zł.   

Środki finansowe na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z remontem w lokalu 
mieszkalnym w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym otrzymały 4 rodziny 
prowadzące rodzinne domy dziecka. Łączne wydatki opiewały na kwotę 4.000- zł.   

Ze świadczenia na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami 
przyjmowanych dzieci skorzystało 9 rodzin. W ramach przyznanych środków finansowych 
rodziny zastępcze najczęściej kupowały łóżka, szafki, krzesła, biurka, podręczniki, odzież                 
i obuwie. Tą formą wsparcia objęto 19 małoletnich. Łączne wydatki z powyższego tytułu 
stanowiły kwotę 11.725 ,- zł.  

 
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, zachodziła konieczność podpisania przez powiat 
świdnicki porozumień dotyczących umieszczenia dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej.  
W roku 2014 powiat świdnicki zawarł 19 porozumień, w tym 3 w sprawie dzieci 
pochodzących z innych powiatów a przebywających w rodzinie zastępczej na terenie naszego 
powiatu  oraz 16 w sprawie dzieci pochodzących z terenu powiatu świdnickiego                               
a umieszczonych w rodzinach zastępczych poza terenem naszego powiatu.  
W 2014 roku 22 dzieci pochodzących z terenu innych powiatów przebywało w rodzinach 
zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu świdnickiego. Liczba ta uwzględnia dzieci, 
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które w 2014 r. trafiły pod opiekę rodzin zastępczych oraz te które zostały w nich 
umieszczone w latach poprzednich.  
Zobowiązanie innych powiatów na rzecz powiatu  świdnickiego z tytułu opłaty za pobyt 
dzieci w rodzinach zastępczych wynosiło 240.903,40 zł, co stanowiło dochód powiatu. 

44 dzieci pochodzących z terenu Powiatu Świdnickiego wychowywało się                             
w rodzinach zastępczych poza terenem naszego powiatu. Łączna kwota wydatków poniesiona 
w roku 2014 na ich utrzymanie wyniosła 473.166,91 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 następuje 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 teren innych powiatów oraz występowanie  z wnioskiem do sądu 
osób przeszkolonych przez ośrodki adopcyjne do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. W tych 
rodzinach umieszczane są dzieci, które mają szansę na pobyt w rodzinach adopcyjnych.  

 
Miejsce umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej Liczba umieszczonych 

dzieci 
Wydatki/ dochody 
w zł 

Dzieci pochodzące z innych powiatów przebywające w rodzinach zastępczych na 
terenie Powiatu Świdnickiego 
 

 
22 
 

240.903,40 

Dzieci pochodzące z terenu Powiatu Świdnickiego umieszczone w rodzinach 
zastępczych na terenie innych powiatów 
 

44 473.166,91 

Tabela nr 2 
 
Wysokość wydatków i dochodów z ww. tytułu warunkowana jest przez liczbę dzieci, ich 
wiek, stan zdrowia oraz rodzaj rodziny zastępczej. 
 
3) PEŁOLETNI WYCHOWANKOWIE W RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ 
 
 Możliwość pozostania w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu 
dziecka po uzyskaniu pełnoletniości do ukończenia 25. roku życia, daje pełnoletnim 
wychowankom zapis art. 37 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 
Warunkiem jest kontynuowanie nauki i wyrażenie zgody przez rodzinę zastępczą lub osoby 
prowadzące rodzinne domy dziecka.  
W okresie sprawozdawczym w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka 
przebywało 65 pełnoletnich wychowanków. W zależności od rodzaju rodzinnej formy 
pieczy 40 pełnoletnich wychowanków przebywało w spokrewnionych rodzinach 
zastępczych, 17 pełnoletnich wychowanków przebywało w niezawodowych rodzinach 
zastępczych, 3 pełnoletnich wychowanków przebywało w zawodowych rodzinach 
zastępczych, 5 pełnoletnich wychowanków przebywało w rodzinnych domach dziecka. 
 
W 2014 r. 18 lat ukończyło 23 dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej, w tym:  
18 osób podjęło decyzję o pozostaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym 
domu dziecka, 5 osób opuściło pieczę zastępczą i rozpoczęło proces usamodzielnienia.  
 
          W przedmiocie przyznania świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania osoby 
pełnoletniej przebywającej w rodzinnej pieczy zastępczej wydano 20 decyzji.  
W 13 przypadkach wygaszono rodzinom zastępczym decyzje przyznające ww. świadczenie, 
w tym: 6 decyzji  z uwagi na opuszczenie rodziny zastępczej przez osobę pełnoletnią,                      
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6 decyzji z powodu porzucenia nauki przez pełnoletniego wychowanka i 1 decyzję                        
po zakończeniu procesu edukacji przez osobę pełnoletnią.  
Następstwem pobrania świadczeń pomimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie 
prawa do ich wypłacania, była konieczność wszczęcia siedmiu rodzinom zastępczym 
postępowań dot. ustalenia nienależnie pobranych świadczeń na łączną kwotę 9.064,90 zł.               
W jednym z przypadków,  na wniosek rodziny zastępczej, umorzono w całości kwotę 
nienależnie pobranych świadczeń łącznie z odsetkami, ze względu na szczególnie 
uzasadnione okoliczności dotyczące sytuacji rodziny.  
 
4) POMOC DLA OSÓB USAMODZIELNIONYCH Z RODZINNEJ  PIECZY 
ZASTĘPCZEJ 
 
 W odniesieniu do pomocy dla osób usamodzielnionych istnieje swoisty dualizm 
polegający na stosowaniu do określonej kategorii 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 dniem 1 stycznia 2012 r. 
Natomiast do osób pełnoletnich opuszczających pieczę zastępczą po dniu 
1 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 2014 r. pod opieką powiatu świdnickiego pozostawało 57 usamodzielnianych z rodzin 
zastępczych. Łączne wydatki z tego tytułu stanowiły kwotę 284.158,37 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 2014 r. wyniosły 228.571,37 zł. Z tej formy wsparcia skorzystało 50 
wychowanków rodzin zastępczych, 21 osób to wychowankowie, którym przyznano ww. 
pomoc w 2014 r., w tym:  

 13 osób po opuszczeniu rodzin zastępczych z terenu naszego powiatu,  
 3 osoby po opuszczeniu rodzin zastępczych z innych powiatów, w których  

przebywali na podstawie porozumień, 
 5 osób, w stosunku do których obowiązujące są przepisy ustawy pomocy społecznej, 

skorzystało z zapisu art. 240 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej i wystąpiło  z wnioskiem o ponowne przyznanie pomocy na zasadach tejże 
ustawy. 

1 osobie odmówiono przyznania pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki w związku                   
z przekroczeniem kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania ww. pomocy, 
zawartego w ustawie o pomocy społecznej. W 2014 r. osoby usamodzielnione nie korzystały 
z możliwości zawieszenia pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki.  
9 wychowankom uchylono decyzje w sprawie przyznania ww. pomocy,  w tym: 4 osobom               
ze względu na przekroczenie kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymywania 
pomocy, 1 osobie z uwagi na rezygnację z dalszego kontynuowania nauki, 4 osobom                        
ze względu na skreślenie z listy uczniów/słuchaczy szkoły. 
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6 osobom usamodzielnianym wszczęto postępowania dot. ustalenia nienależnie pobranych 
świadczeń na łączną kwotę 5.221,78 zł. Decyzje w tej sprawie były konsekwencją wypłaty 
świadczeń pomimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie prawa do ich wypłacania 
(tj. zaprzestania kontynuowania nauki przez osobę usamodzielnianą bez zgłoszenia tej 
zmiany). 
 
 Mając na uwadze drugi rodzaj pomocy, informuję, że pomoc pieniężną                             
na usamodzielnienie uzyskało 11 podopiecznych na łączną kwotę 51.087,00 zł, z czego                   
7 osób zakończyło proces usamodzielnienia. Pozostałe 4 osoby nie skorzystały jeszcze                   
ze wszystkich form pomocy pieniężnej przysługujących wychowankom rodzin zastępczych.  
 

Trzeci rodzaj pomocy to pomoc pieniężna na zagospodarowanie. 
W 2014 r. otrzymało ją 4 wychowanków w łącznej kwocie 4.500,00 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 50 228.571,37 zł. 

Pomoc pieniężna na usamodzielnienie 11 51.087,00 zł 
Pomoc pieniężna na zagospodarowanie w postaci rzeczowej 4 4.500,00 zł 
                                                                                                  Razem 284.158,37 zł 
Tabela nr 3 

Oprócz finansowej pomocy dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych,                  
1 osobie w 2014 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.  
 
Od momentu wejścia w życie  ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej część 
pełnoletnich wychowanków korzysta z możliwości pozostania w dotychczasowych rodzinach 
zastępczych do ukończenia 25. roku życia, pod warunkiem kontynuowania nauki.   
 
5) ODPŁATNOŚC GMIN ZA POBYT DZIECI W RODZINNEJ  PIECZY  
ZASTĘPCZEJ 

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 albo                         
w rodzinnym domu dziecka 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, 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – 
w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej”.                                                 
W oparciu o powyższy zapis gminy  partycypowały w kosztach pobytu dzieci w rodzinnej 
pieczy zastępczej w następujących wysokościach: 

1. Gmina Miejska Świdnica – 69.015,90 zł, (34 dzieci), 
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2. Gmina Świebodzice – 54.011,48 zł, (24 dzieci), 

3.Gmina Strzegom – 56.296,95 zł, (22 dzieci), 
4.Gmina Jaworzyna Śląska – 33.352,59 zł, (13 dzieci), 

5. Gmina Żarów – 6.026,15 zł, (5 dzieci), 
6. Gmina Wiejska Świdnica – 30.887,76 zł, (14 dzieci), 

7. Gmina Dobromierz – 2.515,10 zł (4 dzieci), 
Łącznie uzyskano kwotę 252.105,93 zł. stanowiącą dochód powiatu. 

6) ODPŁATNOŚĆ RODZICÓW BIOLOGICZNYCH ZA POBYT DZIECI 
W RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ 
 
  Na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 233) 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 2014 r. 
wydano  382 decyzji administracyjnych regulujących odpłatność rodziców biologicznych,              
za pobyt ich dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej, w tym:  

 308 decyzji o odstąpieniu od ustalenia odpłatności, 
 38 decyzji ustalających odpłatność, 
 3 decyzje o odmowie umorzenia należności pieniężnych, 
 1 decyzję o odmowie zmiany decyzji ustalającej odpłatność, 
 11 decyzji o rozłożeniu należności pieniężnej na raty,  
 21 decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie. 

 
Łącznie z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych uzyskano kwotę 
40.935,42 zł. 
 
W 4 przypadkach wygaszono rodzicom biologicznym decyzje w sprawie opłaty za pobyt 
dziecka w pieczy zastępczej, w tym: 2 decyzje z uwagi na rozwiązanie rodziny zastępczej,                   
2 decyzje z uwagi na usamodzielnienie się wychowanka. 
W ciągu roku sprawozdawczego prowadzono 46 postępowań w sprawie opłaty za pobyt 
dziecka w rodzinnej pieczy 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 38 rodziców biologicznych. 

7) POTRZEBY W ZAKRESIE RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ: 

a) Konieczność zapewnienia stabilności finansowej w obszarze rodzinnej pieczy zastępczej 
poprzez zwiększenie planu finansowego z budżetu powiatu oraz udział w konkursach 
ogłaszanych przez MPIPS na rzecz wsparcia rodzinnej pieczy zastępczej.                                                                     
Na podstawie analizy wydatków za dwa miesiące br. stwierdza się, że plan finansowy                      
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na 2015 r. w rozdziale 85204 nie gwarantuje pełnej realizacji zadań wynikających z ustawy                   
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Niedobór środków oszacowano na kwotę  
około 600 000 zł. 

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.                                                                                   
Ponadto w związku z nowelizacją ustawy z dnia 19 września 2014 r.  w 2015 r. niezbędne 
staje się przeprowadzenie badań psychologicznych u osób pełniących funkcję zawodowych, 
niezawodowych rodzin zastępczych oraz osób prowadzących rodzinne domy dziecka                   
na okoliczność sporządzenia opinii o posiadaniu  przez wyżej wymienionych predyspozycji                         
i motywacji do pełnienia swoich funkcji. Biorąc pod uwagę wymiar etatowy psychologa 
zatrudnionego w PCPR (1/2 etatu), zakres prowadzonych przez niego działań oraz planowaną 
liczbę osób jaka powinna być objęta badaniem (około 130 osób) za konieczne uznaje się 
zlecenie ww. usługi. Mając na uwadze konieczność realizacji ww. zadania dokonano 
rozeznania rynku, które umożliwiło  na oszacowanie kosztów usługi – planowany koszt                   
to kwota 26.000,- zł ( koszt jednostkowy 200 zł od jednej opinii). 

c) Zintensyfikowanie akcji propagujących rodzinne formy opieki mającej na celu pozyskanie 
kandydatów na rodziny zastępcze oraz prowadzenie szkoleń dla kandydatów na rodziny 
zastępcze. Niezmierne istotnym elementem jest pozyskiwanie kandydatów na rodziny 
zastępcze dla małych dzieci (noworodków, niemowląt). W 2015 r. planuje się druk nowych 
ulotek i plakatów oraz ich dystrybucję. 

d) Poszukiwanie sponsorów wspierających rodzinne formy pieczy zastępczej (działania                      
w tym zakresie mają konkretny wymiar)  w tym  na organizację spotkań integracyjnych.   

e) Kontynuowanie działań na rzecz rozwoju wolontariatu na terenie poszczególnych gmin 
powiatu poprzez nawiązanie współpracy ze szkołami, organizacjami pozarządowymi 
działającymi na danym terenie, organizowanie szkoleń i spotkań dla wolontariuszy. Zadanie 
jest realizowane przez pracowników Zespołu ds. Pieczy Zastępczej. 

f) Przyjęcie przez Radę Powiatu ,,Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie 
Świdnickim na lata 2015-2017”, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r.                                
o wspieraniu rodziny  i systemie pieczy zastępczej. Realizacja działań ww.  programu. 

g) Kontynuacja spotkań superwizyjnych oraz szkoleń dla rodzinnych form pieczy zastępczej     
i pracowników PCPR. Szacuje się, że koszt zadania będzie stanowił kwotę około 10.000,- zł. 

h) Utworzenie grupy wsparcia dla zawodowych form pieczy zastępczej. Szacuje się, że koszt 
realizacji zadania będzie stanowił kwotę około 3.000,- zł. 

 

III. INSTYTUCJONALNA PIECZA ZASTĘPCZA  
 

1) POBYT DZIECI W INSTYTUCJONALNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ  
Instytucjonalna piecza zastępcza na terenie powiatu świdnickiego w roku ubiegłym 

organizowana była przez Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Świdnicy,                
oraz przez dwie Całodobowe Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze „Chata SKSK” 
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prowadzone na zlecenie Powiatu Świdnickiego przez Fundację Ziemi Świdnickiej na Rzecz 
Wspierania Profesjonalnej Pomocy SKSK. 

W okresie sprawozdawczym w instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie powiatu 
świdnickiego przebywało łącznie 128 osób.  Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 
objął opieką łącznie 96 dzieci w tym 7 dzieci pochodzących z terenów innych powiatów, zaś 
w Całodobowych Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych „Chata SKSK” przebywało 
łącznie 32 dzieci, w tym 3 z terenów innych powiatów. 

W przeciągu całego ubiegłego roku 32 dzieci pochodzących z terenu powiatu świdnickiego 
przebywało w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza terenem naszego powiatu, tj. : 
 Powiat Wołowski 15 dzieci,  
 Powiat Tarnobrzeski 1 dziecko,  
 Powiat Sieradzki 1 dziecko,  
 Powiat Zawierciański 1 dziecko, 
 Powiat Strzeliński 1 dziecko, 
 Powiat Jaworski 2 dzieci, 
  Powiat Jasielski 2 dzieci,  
 Powiat Wągrowski 1 dziecko, 
 Miasto Legnica 8 dzieci. 
Wyżej wymieniona liczba uwzględnia dzieci, które zostały umieszczone w placówkach                   
w latach poprzednich oraz te, które trafiły do pieczy w 2014 r. 

W 2014 roku opieki instytucjonalnej wymagało 47 dzieci, w tym 6 z rodzinnej pieczy 
zstępczej ( 5 dzieci pochodziło z powiatu świdnickiego, 1 dziecko przebywało w rodzinnej 
pieczy poza powiatem). Do placówek opiekuńczo-wychowawczych w ubiegłym roku 
skierowanych zostało łącznie 43 dzieci. Dwoje z dzieci, których decyzją Sądu Rejonowego                 
w Świdnicy należało umieścić w placówce opiekuńczo-wychowawczej przebywało wraz                        
z rodzicami poza granicami kraju  i w stosunku do nich Sąd Rejonowy w Świdnicy uchylił 
postanowienie o umieszczeniu w placówce, zaś w przypadku pozostałej dwójki dzieci z uwagi 
na brak miejsca w placówkach, postanowienie jest realizowane w roku bieżącym. 
Ww. dzieci zostały skierowane do następujących placówek:  

 Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych: 18 dzieci, 
 Całodobowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Chata SKSK” ul. Sikorskiego 

62a: 3 dzieci, 
 Całodobowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Chata SKSK’ ul. Wielecka 22:           

1 dziecko, 
 Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Wiosna” w Krzydlinie Małej: 

12 dzieci,  
 Pogotowie Opiekuńcze w Legnicy: 8 dzieci, 
 Dom Dziecka w Wągrowcu: 1 dziecko. 
Zgodnie z art. 191 ust. 5 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej powiat              

na terenie, którego funkcjonuje mogąca przyjąć dziecko (…) placówka opiekuńczo-
wychowawcza, zawiera z powiatem właściwym ze względu na miejsce zamieszkania dziecka 
przed umieszczeniem w pieczy zastępczej porozumienie w sprawie przyjęcia dziecka                  
oraz warunków jego pobytu w wysokości wydatków.  

Powiat świdnicki w roku 2014 zawarł 3 porozumienia w powyższej sprawie. Dwa z nich 
dotyczyły jednego małoletniego dziecka umieszczonego w Domu Dziecka w Wągrowcu, 
bowiem początkowo wychowanka została skierowana do placówki na okres trzech miesięcy           
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i tak zawarte było porozumienia, następnie przedłużono jej pobyt w placówce i zachodziła 
potrzeba zawarcia kolejnego porozumienia. Trzecie porozumienie dotyczyło jednego  dziecka 
umieszczonego w WPOW „Wiosna’ w Krzydlinie Małej. 

Koszty związane z pobytem pozostałych dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy 
zastępczej poza powiatem świdnickim regulowane były na podstawie porozumień zawartych 
w latach wcześniejszych, bądź bez zawierania porozumień w sytuacjach zgodnych z art. 191 
ust. 8, ust. 12 ww. ustawy, na podstawie przesyłanych not obciążeniowych.  

Wydatki powiatu świdnickiego w związku z pobytem dzieci w instytucjonalnej pieczy 
zastępczej na terenie innych powiatów wyniosły w roku 2014 606.927,03 zł. 

W roku 2014 powiat świdnicki nie przyjął do instytucjonalnej pieczy zastępczej 
nowych dzieci pochodzących z terenu innych powiatów, dlatego też nie zachodziła potrzeba 
zawierania porozumień w tej sprawie, jednakże w placówkach na naszym terenie przebywało 
10 dzieci pochodzących  z terenów innych powiatów, które zostały umieszczone w latach 
poprzednich tj. powiat górowski - 4 dzieci, powiat kamiennogórski – 3 dzieci, powiat średzki 
- 2 dzieci, powiat polkowicki – 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: 157.679,83 zł., 
- powiat kamiennogórski: 134.536,22 zł., 
- powiat średzki: 33.326,94 zł., 
- powiat polkowicki: 21.969,49 zł., 

Zobowiązania ww. powiatów w łącznej kwocie 347.512,48 zł. stanowiły dochód powiatu. 
W ubiegłym roku można było zaobserwować rotacje wychowanków instytucjonalnej 

pieczy zastępczej z następujących powodów :    

-usamodzielnienia się wychowanków - 16 osób, (w tym 14 wychowanków Zespołu Placówek 
Opiekuńczo-Wychowawczych  w Świdnicy, 1 z CPOW „Chata SKSK” w Świdnicy                    
przy ul. Wieleckiej 22, 1 z CPOW „Chata SKSK” w Świdnicy przy ul. Sikorskiego 62a),   

-powrót dzieci pod opiekę rodziców biologicznych - 8 podopiecznych, (w tym 5 dzieci                 
z Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych  w Świdnicy,  2 dzieci z Wielofunkcyjnej 
Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Wiosna” w Krzydlinie Małej, 1 dziecko z Pogotowia 
Opiekuńczego w Legnicy). 

-umieszczenia dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej - 15 podopiecznych, (w tym 7 dzieci                       
z Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Świdnicy, 4 dzieci z Pogotowia 
Opiekuńczego w Legnicy,  3 dzieci z WPOW „Wiosna” w Krzydlinie Małej, 1 dziecko                    
z Domu Małych Dzieci w Jaworze), 

-umieszczenia dzieci w rodzinach adopcyjnych - 6 dzieci (6 dzieci z WPOW „Wiosna”                
w Krzydlinie Małej). 

 
2) WYDATKI NA   INSTYTUCJONALNĄ PIECZĘ ZASTĘPCZĄ 

 
Wydatki powiatu świdnickiego w związku z pobytem dzieci w instytucjonalnej pieczy 

zastępczej w roku 2014 przedstawiają się następująco: 
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1. wydatki Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w wysokości  2.812.162,74 zł. ,  
( w przeciągu roku przebywało 96 dzieci, stan na  31 grudnia 2014 r. -69 wychowanków) 

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 436.800,- 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 w wysokości 509.250,94 zł., 
(w obu placówkach prowadzonych przez Fundację w przeciągu roku przebywało 32 dzieci, 

stan na  31 grudnia 2014 r. -28 wychowanków), 
 
4. wydatki związane z pobytem dzieci w placówkach poza terenem Powiatu Świdnickiego               

w wysokości 606.927,03 zł.,  
( w przeciągu roku przebywało 32 dzieci, stan na  31 grudnia 2014 r. -10 wychowanków), 

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 29.915 zł, który prowadzi placówkę opiekuńczo-wychowawczą 
wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym, obejmującą opieką 60 dzieci, w tym 
przynajmniej 10 dzieci zamieszkujących teren gmin powiatu świdnickiego, poza gminą 
Strzegom. 

3) ODPŁATNOŚĆ GMIN ZA POBYT DZIECI W INSTYTUCJONALNEJ PIECZY 
ZASTĘPCZEJ 
 

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, 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, oraz 50%                  
w trzecim 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 – 181.601,95 zł (38 dzieci), 
2. Gmina Świebodzice – 70.030,79 zł (8 dzieci), 
3. Gmina Strzegom – 84.933,70 zł (20 dzieci), 
4. Gmina Dobromierz – 29.430,73 zł (4 dzieci), 
5. Gmina Żarów – 2.071,45 zł (2 dzieci), 
6. Gmina Wiejska Świdnica – 13.760,71 zł (5 dzieci), 
7. Gmina Jaworzyna Śląska – 4.647,94 zł (3 dzieci) 

Łącznie dało to  kwotę 386.477,27 zł, stanowiącą dochód powiatu. 
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4) ODPŁATNOŚĆ RODZICÓW BIOLOGICZNYCH ZA POBYT DZIECI                         
W INSTYTUCJONALNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ  

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 207 decyzji, w tym: 
- 177 decyzji odstępujących od ustalenia opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-
wychowawczych,  
-  9 decyzji ustalających opłatę za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, 
- 12 decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia opłaty, 
- 1 decyzja  zmieniająca decyzję o odstąpieniu od ustalenia opłaty, 
- 7 decyzji wygaszających, 
- 1 decyzja o odmowie umorzenia należności. 
Łączne dochody z tytułu odpłatności stanowiły kwotę 8.724,71 zł. 

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny                                
i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332): „kierownik powiatowego centrum 
pomocy rodzinie powiatu obowiązanego do finansowania pobytu dziecka w pieczy zastępczej 
jest obowiązany dochodzić świadczeń alimentacyjnych, w przypadku gdy od umieszczenia 
dziecka w pieczy zastępczej upłynął rok”. W ubiegłym roku tutejsza jednostka wystąpiła                   
do Sądu Rejonowego w Świdnicy III Wydział Rodzinny i Nieletnich z 29 pozwami 
alimentacyjnymi na rzecz dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej                       
na terenie powiatu świdnickiego. 
 

3) POMOC DLA PEŁNOLETNICH WYCHOWANKÓW PLACÓWEK 
OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH ORAZ PLACÓWEK 
RESOCJALIZACYJNYCH  

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 2014 r. pod opieką PCPR pozostawało 52 pełnoletnich wychowanków, w tym 39                       
z placówek opiekuńczo-wychowawczych, oraz 13 z placówek resocjalizacyjnych (MOS, 
MOW, ZP, SdN). 
W 2014 r. pełnoletnim wychowankom ww. typów placówek wypłacono świadczenia                   
w łącznej wysokości: 240.681,64 zł, w tym: 

1. pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki w wysokości: 154.416,64 zł,  
2. pomoc pieniężna na usamodzielnienie w wysokości: 77.445,- zł, 
3. pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej w wysokości: 8.820,- zł. 
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Poniższe tabele obrazują rodzaj udzielonej pomocy dla wychowanków poszczególnych typów 
placówek z uwzględnieniem poniesionych wydatków. 
 
Tabela nr 4. Rodzaj pomocy oraz wydatki dla wychowanków placówek opiekuńczo-
wychowawczych 

 
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 38 119.467,30 
Pomoc pieniężna na usamodzielnienie 8 52.740 
Pomoc pieniężna na zagospodarowanie w formie 
rzeczowej 

5 7.620 

                                                                                                 Razem 179.827,30  
  
Tabela nr 4 
 
Tabela nr 5. Rodzaj pomocy oraz wydatki dla wychowanków placówek resocjalizacyjnych. 

 
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 10 34.949,34 
Pomoc pieniężna na usamodzielnienie 7 24.705 
Pomoc pieniężna na zagospodarowanie w formie 
rzeczowej 

1 1.200 

                                                                                                 Razem 60.854,34  
  
Tabela nr 5 

Ponadto pełnoletni wychowankowie ww. placówek mogą skorzystać ze wsparcia                
w procesie usamodzielnienia poprzez uzyskanie prawa do pobytu w mieszkaniu chronionym.                              
W ubiegłym roku z tej formy pomocy skorzystało 5 wychowanków placówek opiekuńczo-
wychowawczych. 

Biorąc pod uwagę kwestie administracyjne należy wykazać, że w 2014 r. wydano 59 decyzji 
w zakresie świadczeń przysługujących pełnoletnim wychowankom,  w tym:  

1. 15 decyzji w zakresie przyznania pomocy pieniężnej na usamodzielnienie,  
2. 37 decyzji w zakresie pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki, w tym: 

- 13 decyzji przyznających pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki, 
- 13 decyzji uchylających przyznaną pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki, 

 -11 decyzji określających wysokość nienależnie pobranych świadczeń                               
na kontynuowanie nauki (łączna kwota świadczeń do zwrotu wynosi 16.329,20 zł.), 

3. 7 decyzji w przedmiocie przyznania pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej.                          
Należy również wskazać, że w zakresie kwoty świadczeń na kontynuowanie nauki 

podlegającej zwrotowi, w sześciu przypadkach dokonano potrąceń należności z wypłaty 
bieżących świadczeń, w jednym przypadku wychowanek sam uregulował należność,                    
a w pozostałych czterech przypadkach prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.  
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6) 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, 
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 2014 powiat świdnicki przekazał kwotę 29.915 zł., która 
została wykorzystana na wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia, obsługę 
administracyjną, dożywianie, organizowanie warsztatów profilaktycznych oraz doposażenie 
Klubu. 

7) MIESZKANIE CHRONIONE DLA OSÓB USAMODZIELNIONYCH Z PIECZY 
ZASTĘPCZEJ 

Mieszkanie chronione przeznaczone jest dla usamodzielniających się pełnoletnich 
wychowanków rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka  oraz 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 2014 w strukturze Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Świdnicy funkcjonowało jedno mieszkanie chronione w Świebodzicach, 
przy Alejach Lipowych. Pracownik  PCPR utrzymywał stały kontakt z podopiecznymi 
poprzez systematyczne wizyty w mieszkaniu (19 spotkań) podczas, których wspierano 
wychowanków w rozwiązywaniu różnych trudnych sytuacji, nadzorowano stan lokalu, 
udzielono porad i wskazówek. Na przełomie roku dwoje wychowanków przebywających                          
w mieszkaniu chronionym otrzymało mieszkania. Jedno mieszkanie przyznano z zasobów 
gminy  Świebodzice, drugie z zasobów  miasta Świdnica.  W okresie sprawozdawczym                     
z mieszkania chronionego skorzystało sześcioro wychowanków. Pięcioro opuściło 
instytucjonalną pieczę zastępczą, jeden wychowanek opuścił rodzinną pieczę zastępczą.  

Wydatki na realizację ww. zadania w 2014 r. stanowiły kwotę 11.641,19 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 
802,34 zł.  środki te stanowiły dochód powiatu. 
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8) POTRZEBY W ZAKRESIE INSTYTUCJONLANEJ 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, 
 
 
IV. INTERWENCJA KRYZYSOWA 

 
1. POMOC SPECJALISTYCZNA 
Usługi w zakresie interwencji kryzysowej są realizowane poprzez Punkt Interwencji 

Kryzysowej, zwany dalej ,,PIK”, który wchodzi w skład struktury jednostki. Zakres usług 
obejmuje interwencję kryzysową, wsparcie, poradnictwo, pomoc psychologiczną, pomoc 
pedagogiczną, pomoc terapeutyczną i  konsultacje prawne. 

W  2014 roku  w PIK  udzielono 1842 konsultacji mieszkańcom powiatu świdnickiego.                
Porady te rozkładały się następująco: 

a) wsparcie psychologiczno-terapeutyczne – 609 konsultacji, 
b) poradnictwo pedagogiczne – 238 konsultacji,  
c) poradnictwo prawne – 400 konsultacji, 
d) wsparcie interwencyjno – terapeutyczne – 595 konsultacji. 

Z pomocy PIK w 2014r. skorzystały 603 osoby. Z prowadzonej w PIK statystyki wynika,                       
że mieszkańcy Świdnicy, stanowili około 40% wszystkich klientów PIK. Klienci, którzy 
zgłaszali się do PIK z prośbą o pomoc, zazwyczaj jasno precyzowali swoje oczekiwania. 
Zdarzały się jednak takie osoby, które nie do końca wiedziały jak zdefiniować swój problem 
(najczęściej dotyczyło to osób, które miały skomplikowaną sytuację życiową i wymagały 
konsultacji kilku specjalistów lub kierowane były przez inne instytucje). Przedmiotem pracy 
specjalistów PIK były: 

a)  konflikty małżeńskie (w tym związane z rozwodami), rodzinne (w tym mediacje), 
trudności wychowawcze,                             

b) stany depresyjne (często wynikające z trudnej sytuacji losowo-bytowej), kryzys 
emocjonalny wynikający z trudnej sytuacji życiowej, depresja (w tym młodzieńcza), 

c) trudności adaptacyjne, problemy rodziców dzieci z zaburzeniami zachowania                               
i zachowaniami opozycyjno – buntowniczymi, zaburzenia łaknienia (bulimia, 
anoreksja), choroby psychosomatyczne i somatyczne z wpływem na funkcjonowanie 
psychiczne (np. stwardnienie rozsiane, osoby po wypadkach lokomocyjnych), 
problemy związane z seksualnością; próby samobójcze, trudności emocjonalne                        
i nieumiejętność radzenia sobie w pokonywaniu zdarzeń traumatycznych (w tym 
molestowania seksualnego, śmierci osób najbliższych),  

d) wzrósł problem opieki nad osobami chorymi psychicznie oraz niepełnosprawnymi 
intelektualnie (w tym problem związany  z ubezwłasnowolnieniem), załatwieniem 
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zakładów leczniczych dla osób starszych i schorowanych, trudności w radzeniu sobie 
z osobą chorą psychicznie w domu), 

e) sprawy 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, 

f) uzależnienie od alkoholu, narkotyków i innych środków psychoaktywnych                                  
(w tym dopalacze), problem współuzależnienia, przemoc w rodzinie, uzależnienie               
od hazardu, komputera; zagrożenie zarażeniem HIV/AIDS.  

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. 

W ramach PIK nadal funkcjonuje strona internetowa: www.media.zaufania.pl.                    
Jest to program, który umożliwia skorzystanie ze wsparcia specjalistów za pomocą Internetu. 
Strona obsługiwana jest przez specjalistów PIK w tym: prawnika, pedagoga, psychologów 
oraz terapeutów. W ubiegłym roku poprzez stronę udzielono: 20 porad prawnych, 30 porad 
psychologicznych. Warto zaznaczyć, że część osób, które komunikowały się z PIK poprzez 
Internet, z czasem decydowała się na bezpośredni kontakt z specjalistami. 

Ponadto PIK aktywnie uczestniczył w Tygodniu Pomocy Ofiarom Przestępstw w okresie 
od 24 lutego do 1 marca 2014r. Na terenie punktu odbywały się konsultacje prowadzone 
przez prokuratora oraz specjalistę ds. prewencji kryminalnej. 

2. MIESZKANIE INTERWENCYJNE 
W 2014 r. przy PIK nadal funkcjonowało mieszkanie interwencyjne przy                             

ul. Żeromskiego 16/7 w Świdnicy. Mieszkanie przeznaczone jest dla osób samotnych i osób            
z dziećmi, rodzin pochodzących  z terenu powiatu świdnickiego, którzy znaleźli się w sytuacji 
kryzysowej, są zagrożeni przemocą domową, są ofiarami przemocy domowej. 
            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 2014 roku z pobytu skorzystało 7 osób dorosłych i 6 dzieci. 
Wszystkie osoby znajdowały się w trudnej sytuacji życiowej. Trzy były ofiarami przemocy 
domowej, pozostałe osoby nie miały bezpiecznego schronienia. Osoby te skorzystały także                 
z pomocy psychologicznej, prawnej, z każdą z osób przebywającą powyżej 14 dni utworzono 
plan pomocy, którego celem było osiągnięcie samodzielności. Przy współpracy z innymi 
instytucjami m. in. policją, ośrodkami pomocy społecznej, każda z osób po opuszczeniu 
mieszkania, uzyskała bezpieczne schronienie.  
  

3. ODZIAŁYWANIA KOREKCYJNO-EDUKACYJNE 
Dzięki uzyskanym środkom finansowym z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w 2014 r. 
kontynuowano realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc             
w rodzinie.  

a) Pierwszy program zrealizowano w formie zajęć grupowych – w wymiarze 60h. 
Uczestnikom przekazano informacje teoretyczne na temat zachowań 
przemocowych i sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Część 
korekcyjna ukierunkowana była na zdobycie umiejętności zaprzestania przemocy, 
trening umiejętności społecznych oraz naukę konstruktywnego rozwiązywania 
sporów i korzystania  ze wsparcia społecznego. Na zakończenie  zajęć grupowych 
została przeprowadzona anonimowa ankieta ewaluacyjna.  
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Przed rozpoczęciem programu odbyły się konsultacje indywidualne, w których uczestniczyło 
12 mężczyzn. Ostatecznie w części warsztatowej uczestniczyło 7 osób, ukończyło                            
3  mężczyzn. W trakcie trwania programu prowadzono także monitoring polegający na 
kontakcie z ofiarami przemocy (jest on realizowany po zakończeniu oddziaływań). Podczas 
spotkań kobiety zaznaczały, że wzrosło ich poczucie bezpieczeństwa, nie miały miejsca 
sytuacje, w których sprawca stosowałby przemoc fizyczną. Mężczyźni zaczęli bardziej 
angażować się w życie rodzinne. 
 

b) Drugi program pn. ,,Trening umiejętności wychowawczych dla osób 
stosujących przemoc wobec dzieci”. 

Trening zrealizowano w wymiarze 40 h, w formie zajęć grupowych. Był on oparty             
na założeniach szkoły dla rodziców, włączona była do niego tematyka związana                      
ze stosowaniem przemocy w rodzinie – uczestnicy m. in. analizowali własne zachowania 
przemocowe, poznawali nowe umiejętności, które zastępują agresję.  
Przed rozpoczęciem treningu odbyły się konsultacje indywidualne z osobami 
zainteresowanymi udziałem. Uczestniczyło w nich 12 osób (5 mężczyzn, 7 kobiet). Do grupy 
zakwalifikowano osoby, które miały ograniczoną władzę rodzicielską lub wyznaczonego 
kuratora ze względu na zaniedbywanie dzieci. Program ukończyły 4 osoby (3 kobiety,                    
1 mężczyzna). 

Uczestnicy wypełnili ankietę ewaluacyjną, w skali od 1 do 5 ocenili sposób 
prowadzenia zajęć. Na 4,8 ocenili treść zajęć. Wśród ważnych dla nich wiadomości 
wymieniali: radzenie sobie z emocjami, różnicę między karą a konsekwencją, budowanie 
relacji. Jako element programu, który mógłby ulec zmianie wskazywano więcej zajęć 
praktycznych. 
 

4. PROGRAMY PROFILAKTYCZNE 
a) Projekt pn. ,,Bezpieczna więź fundamentem szczęścia I i II” 

Projekt był realizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem ADESSE,                                      
a współfinansowany ze środków The Velux Foundations w ramach programu „Bezpieczne 
dzieciństwo” Fundacji Dzieci Niczyje. Główne założenie projektów to zwiększenie 
efektywności działań profilaktycznych skierowanych do rodzin z małymi dziećmi, poprzez 
promowanie prawidłowych postaw rodzicielskich i podnoszenie kompetencji 
profesjonalistów. 

Pierwszy realizowany był na przełomie 2013/2014 roku. Uwzględniono w nim 
nastepujące działania: 
1.Pomoc psychologiczna dla rodziców małych dzieci – odbyło się 117h konsultacji,                          
w których uczestniczyło 129 osób. Zrealizowano 14h zajęć warsztatowych w ramach 
zainicjowanego Klubiku Mamy i Taty (uczestniczyły w nich 22 osoby). 
2. Szkolenia i superwizja dla profesjonalistów pracujących z rodzinami z małymi dziećmi – 
odbyły się cztery szkolenia i trzy superwizje grupowe, w których uczestniczyło 79 osób. 
3. Stworzenie lokalnego systemu profilaktyki krzywdzenia małych dzieci – odbyły się dwa 
spotkania z profesjonalistami z terenu powiatu świdnickiego, w których uczestniczyły 33 
osoby. 

b) Drugi projekt pn. ,,Wspólna taktyka to skuteczna profilaktyka” 
realizowany również we współpracy ze Stowarzyszeniem ADESSE na przełomie 
2014/2015r., współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej                        
w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Jego głównym celem jest zwiększenie 
dostępu do działań profilaktycznych adresowanych do rodziców i ich nastoletnich dzieci. 

W 2014r. zrealizowano działania: 
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1.działania informacyjno-promocyjne projektu – zaprojektowano i rozprowadzono 4 000 
ulotek, 50 plakatów, 
2. nabór do grupy socjoterapeutycznej dla młodzieży w szkołach - bezpośredni kontakt z ok. 
1300 osobami (spotkania z klasami), 
3. nabór do grupy edukacyjno-warsztatowej dla rodziców m.in. w szkołach - bezpośredni 
kontakt z ok. 600 osobami (zebrania szkolne, klasowe), 
4. indywidualne spotkania informacyjno-rekrutacyjne do grupy socjoterapeutycznej - 36 osób, 
5. indywidualne spotkania informacyjno-rekrutacyjne dla rodziców - 30 osób, 
6. konsultacje prowadzone przez psychologa/psychoterapeutę - 4 osoby, 
7. konsultacje prowadzone przez terapeutę rodzinnego - 3 osoby, 
8. superwizja grupowa - 5 osób, 
9. zajęcia socjoterapeutyczne dla młodzieży - w sumie 10 osób. Odbyło się 6 spotkań 
grupowych. 
 
5) POTRZEBY W ZAKRESIE INTERWENCJI KRYZYSOWEJ 
a) aplikowanie o  środki finansowe na realizację projektów profilaktycznych i edukacyjnych 
w ramach ogłaszanych konkursów, 

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. 

 

V. 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 4 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 (2), rezygnacji 
pełnoletniego mieszkańca z pobytu i powrotu do domu rodzinnego (1) oraz umieszczenia                
w rodzinie zastępczej (1). Ponadto ze względu na zaburzenia psychiczne wydano 1 decyzję 
odmowną. Z uwagi na brak wniosków o umieszczenie w dps w Jaskulinie nie podejmowano 
postępowań administracyjnych. Na liście osób oczekujących na umieszczenie pozostają                   
2 osoby. Na podstawie art. 155 ust. 3 ww. ustawy w stosunku do mieszkańców domów 
funkcjonujących na terenie naszego powiatu wydano 2 decyzje zmieniające. Sprawa 
dotyczyła pełnoletnich mieszkańców DPS w Świebodzicach, którzy wnieśli 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 
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Centrum wydało 2 decyzje ustalające odpłatność dla pełnoletnich podopiecznych.                         
W 6 przypadkach odstąpiono od ustalania ww. opłat z uwagi na trudną sytuację materialną               
i życiową rodziców małoletnich dzieci. Ponadto dokonano zmiany jednej decyzji ustalającej 
wysokość opłaty dla mieszkańca dps ze względu na waloryzację wypłacanych przez ZUS 
świadczeń. Ze względu na przeniesienie pełnoletniego mieszkańca do innego domu wydano           
1 decyzję wygaszającą decyzję zobowiązującą do wnoszenia odpłatności. 

2)  ŚRODOWISKOWY  DOM  SAMOPOMOCY 

Na terenie powiatu funkcjonuje ośrodek dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 
Ośrodek jest jednostką wsparcia dziennego prowadzoną przez Polskie Stowarzyszenie                   
na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Świdnicy na zlecenie powiatu 
świdnickiego.  

W roku 2014 wydano 41 decyzji o skierowaniu, co było wynikiem zakończenia się 
okresu na jaki osoby w latach poprzednich zostały skierowane do domu (38), zwiększenia 
liczby miejsc (2) oraz rezygnacji uczestników z pobytu (wydano 1 decyzję uchylającą 
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. Tym samym 
wydano 30 decyzji przedłużających pobyt na kolejny rok.  

Ponadto zgodnie z ustawą o pomocy społecznej pobyt w ww. jednostce jest odpłatny, stąd też 
tutejsze Centrum wydało 25 decyzji ustalających opłatę. Po co półrocznej weryfikacji sytuacji 
dochodowej podopiecznych, dokonywanej na podstawie przeprowadzanej aktualizacji 
wywiadu środowiskowego wydano 10 decyzji zmieniających wysokość odpłatności                        
w związku ze zmianą sytuacji dochodowej. W odpowiedzi na dwa wnioski uczestników 
zobowiązanych do ponoszenia opłaty wydano 2 decyzje o rozłożeniu na raty. Z tytułu 
odpłatności uzyskano kwotę 20.209,24 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 2014 roku wynosiła 567.020,- zł. 

 
3) ZADANIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH REALIZOWANE                         
ZE ŚRODKÓW PFRON 

 
 Na zadania z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych powiat otrzymał kwotę 
2.921.010,- zł, z tego na rehabilitację społeczną wykorzystano 2.420.947,57 zł. (w tym 
1.331.640,- zł z przeznaczeniem na działalność WTZ w Mokrzeszowie, Świdnicy                               
i Strzegomiu), na rehabilitację zawodową 499.991,65 zł, co łącznie daje kwotę 2.920.939,22- 
zł.  jako środki wykorzystane. 
Środki niewykorzystane stanowią kwotę 70,78- zł. z tego : 

1) 16,80 zł. kwota niewykorzystana z zadania zaopatrzenie w środki ortopedyczne                           
i pomocnicze, 

2)  27,47 zł. niewykorzystana wysokość z likwidacji barier architektonicznych, 
technicznych i w komunikowaniu się,  

3) 8,35 zł. środki niewykorzystane z rehabilitacji zawodowej, 
4) 18,16 zł.  środki z rozliczeń zadania dofinansowanie do sportu, kultury, turystyki                     

i rekreacji osób niepełnosprawnych. 
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Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.  o rehabilitacji zawodowej                    
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych od wykorzystanych środków PFRON 
realizatorom zadań przysługuje prowizja w wysokości 2,5% na pokrycie kosztów obsługi 
zadań. W 2014 r. była to kwota 73.022 zł.   
 W oparciu  o 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 w Świdnicy przeznaczyła kwotę 86.823,29 zł. 
W trakcie roku przyjęto 692 wnioski osób niepełnosprawnych i ich opiekunów o 
dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego. Dofinansowanie przyznano 101 osobom na łączną 
kwotę 86.823,29- zł. Powyższe obrazuje tabela nr 6. 

 

Rodzaj zadania 
Liczba 
złożonych 
wniosków 

Liczba osób które 
uzyskały 
dofinansowanie/ 
skorzystały 

Wysokość 
wydatkowanych 
środków PFRON na 
turnusy 
rehabilitacyjne 

Wysokość środków 
PFRON określona 
uchwałą Rady 
Powiatu 

Dofinansowanie do uczestnictwa osób 
niepełnosprawnych w turnusach 
rehabilitacyjnych 

692 101/101 86.823,29 zł 86.823,29 zł 

Tabela nr 6 

 
Wśród osób, które skorzystały z dofinansowania należy wymienić: 
1. dzieci i młodzież niepełnosprawna (52 osoby), 
2.opiekunów dzieci i młodzieży niepełnosprawnej (49 osób). 

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

 
Na realizację ww. zadania Rada Powiatu w Świdnicy przeznaczyła środki w 

wysokości 208.000,- zł. W 2014 r. przyjęto 40 wniosków osób niepełnosprawnych o 
dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, z czego 21 wniosków zostało 
rozpatrzonych pozytywnie na kwotę 99.465,01 zł. Rozliczonych zostało 21 umów na łączną 
kwotę 99.465,01,- zł. Pozostałe wnioski nie uzyskały dofinansowania z następujących 
powodów: 

1) rezygnacji z dofinansowania z uwagi na brak wymaganego udziału środków 
własnych (10 wniosków),  

2) odmowy z uwagi na brak przesłanek formalnych do podjęcia pozytywnej decyzji,    
w tym w wyniku rozpoczęcia przez wnioskodawcę prac przed dniem rozpatrzenia wniosku                   
i podpisania umowy (4 wnioski),  

3) wypowiedzenie umowy- rezygnacja z dofinansowania po podpisaniu umowy.  
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W 2014 r. złożono 43 wnioski na likwidację barier technicznych oraz 30 wniosków   
na likwidację barier w komunikowaniu się. Spośród 73 wniosków 64 zostało rozpatrzonych 
pozytywnie, w tym  4 osoby zrezygnowały z dofinansowania i dlatego też koniecznym było 
anulowanie przyznanego dofinansowania.  Pozostałe wnioski nie zostały zrealizowane                    
z uwagi na:  

1) odmowę udzielenia dofinansowania z uwagi na fakt, iż wnioskowany sprzęt (zakup 
kuchenki gazowej) zgodnie z wyjaśnieniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Biura 
Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych nie spełnia roli bariery technicznej                    
(1 wniosek),  

2) wnioskodawcy nie spełniali warunków określonych kryteriami dofinansowania                   
ze środków PFRON (8 wniosków).  

Podsumowując w 2014 r. w trakcie roku zrealizowano: 
-21 umów na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych na kwotę 99.465,01 zł, 
-22 umowy na dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się na kwotę 26.049,86 zł, 
-38 umów na dofinansowanie likwidacji barier technicznych na kwotę 82.457,66 zł. 
Rozliczenie środków PFRON na ww. zadania obrazuje tabela nr 7. 

Rodzaj zadania 
Liczba 
złożonych 
wniosków 

Liczba wniosków 
pozytywnie 
rozstrzygniętych/ 
zrealizowanych 

Wysokość środków 
finansowych PFRON 
wykorzystanych na 
realizację zadania (w 
zł) 

Wysokość środków 
finansowych PFRON 
określona uchwałą 
Rady Powiatu 
(w zł) 

Dofinansowanie likwidacji barier 
architektonicznych u indywidualnych 
osób niepełnosprawnych 40 26/21 99.465,01 

Dofinansowanie likwidacji barier w 
komunikowaniu się osób 
niepełnosprawnych 30 23/22 26.049,86 

 

Dofinansowanie likwidacji barier 
technicznych osób niepełnosprawnych 43 41/38 

82.457,66 
 
 

 
  

Razem: 
207.972,53 zł 

 
 
 
 
208.000,- zł 
 
 
 
 
 
 
Zwrot do PFRON 
27,47 

   Tabela nr 7 

c) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych 
W 2014 roku zostało złożonych 26 wniosków. Z uwagi na znaczny niedobór środków 

finansowych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej zgodnie z przyjętymi                   
i zatwierdzonymi w dniu 11 marca 2014 roku przez Zarząd Powiatu kryteriami 
dofinansowaniu podlegała wyłącznie jedna impreza dla jednej organizacji, wycieczka 
jednodniowa lub impreza o zasięgu masowym.  
W ramach posiadanych środków finansowych PFRON 11 wniosków zostało pozytywnie 
rozpatrzonych i zrealizowanych na łączną kwotę 21.329,99 zł. 

. 

Rodzaj zadania 
Liczba 
złożonych 
wniosków 

Liczba wniosków 
pozytywnie 
rozstrzygniętych/ 
zrealizowanych 

Wysokość środków 
PFRON 
wykorzystanych na 
realizację zadania w 
zł) 

Wysokość środków 
PFRON określona 
uchwałą Rady Powiatu 
w zł. 

Dofinansowanie sportu, kultury, 
rekreacji 

i turystyki osób niepełnosprawnych. 
26 11/11 21.329,99 zł 

 
 
 
21.348,15 zł 
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Zwrot do PFRON 18,16 
 

Tabela nr 8 

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

Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w Świdnicy na realizację powyższego zadania 
przekazano kwotę 773 198,56 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 wpłynął jeden wniosek w tym zakresie, a jego realizacja nastąpiła w 2014 r.                   
Z tego tytułu wypłacano podmiotowi kwotę 1.336, 58 zł.  Ponadto przyjęto 12 indywidualnych 
wniosków osób niepełnosprawnych na zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, z czego 8 zostało 
rozpatrzonych pozytywnie i na podstawie zawartych umów wypłacono dofinansowania na 
łączną kwotę 9.102,00 zł. Dofinansowaniu podlegały dwa rowery stacjonarne, cztery laptopy, 
mysz bezprzewodowa, programy komputerowe typu: „Dyslektyk 2” i „Sposób na dysleksję”, 
„Multimedialny pakiet logopedyczny części I-VII” oraz tablet wraz z niezbędnym 
oprzyrządowaniem.                                                                                                                               

W ramach zaopatrzenia ortopedycznego i środków pomocniczych przyjęto 819 
wniosków. Dofinansowanie otrzymały 623 osoby na łączną kwotę 762 742,33 zł.                                  
Z powyższego wynika, że w okresie sprawozdawczym negatywnie rozpatrzono 196 wniosków. 
Wyjaśnieniem ww. sytuacji są następujące okoliczności: odmowa dofinansowania z uwagi                
na wyczerpanie się puli środków finansowych przeznaczonych na realizację ww. zadania – 173 
wnioski,  odmowa dofinansowania z uwagi na zakup przedmiotu przed uzyskaniem orzeczenia 
o niepełnosprawności– 2 wnioski, odmowa dofinansowania z uwagi na przekroczenie 
kryterium dochodowego– 5 wniosków, w 7 przypadkach nie uzupełniono braków formalnych 
występujących we wnioskach, 4 osoby zrezygnowały z przyznanego dofinansowania, 2 osoby, 
które wnioskowały nie spełniały wymogów formalnych tj. nie posiadały orzeczenia                                
o niepełnosprawności, w 1 przypadku całą wartość przedmiotu refundował Narodowy Fundusz 
Zdrowia, 1 osoba zmarła zanim wniosek został rozpatrzony,  w przypadku 1 wniosku decyzja 
została anulowana z powodu niedostarczenia faktury. 



24 
 

Rodzaj zadania 

Liczba 
złożonych 
wniosków 

Liczba 
wniosków 
pozytywnie 
rozpatrzonych 
i 
zrealizowanych 

 

Wysokość środków PFRON w zł 
wykorzystanych 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 

 

1 

 

1 

 

1 336,58 

 

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt 
rehabilitacyjny dla indywidualnych 
osób niepełnosprawnych 

 

12 

 

8 

 

9 102,85 

Dofinansowanie do zaopatrzenia 
ortopedycznego i środków 
pomocniczych 

 

819 

 

623 

762 742,33 

Razem 773.181,76 

 

773 198,56 

 

16,80 środki 
przekazane do 
PFRON   

Tabela nr 9 

Rehabilitacja zawodowa 

Na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu 
przeznaczono kwotę 500.000,- zł. Środki te przeznaczono na:  

a) wyposażenie 4 stanowisk pracy zorganizowanych dla osób niepełnosprawnych–                
206.514,- zł. , w tym wyposażenie 1 stanowiska w zakładzie pracy chronionej – 50. 000,- zł., 

b) dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienia wkładu    
do spółdzielni socjalnej dla 9 osób– 280.000,- zł., 

c) finansowanie wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych 
poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu dla  4 osób na  kwotę 13.477,65- zł.              
( zwrot 8,35 zł.). 

 
3)  PROGRAM CELOWY PFRON ,, AKTYNY SAMORZĄD” 

W 2014 r. powiat świdnicki kontynuował realizację  programu „Aktywny samorząd”. 
Program skierowany był do osób niepełnosprawnych, a jego głównym celem było 
wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów 
pomocy w życiu społecznym, zawodowym i dostępie do edukacji. Na realizację programu                 
w 2014 r. otrzymano 438 269,75 zł. Zgodnie z wytycznymi PFRON termin składania 
wniosków, w zależności od form wsparcia, określono  na dzień 30 marca, 30 sierpnia i 30 
września 2014 r. W ramach ww. zadania złożonych zostało 117 wniosków, z czego 108 
wniosków uzyskało pozytywną weryfikację formalną, 9 – negatywną. Do realizacji 
przekazano 105 wniosków (2 osoby zrezygnowały z dofinansowania, 1 zmarła).                             
W ostateczności  podpisano 105 umów, na podstawie których wypłacono kwotę                     
394.420,66 zł. Zgodnie z zapisami umowy realizator zadania otrzymuje także środki 
finansowe na jego obsługę, promocję i ewaluację. W 2014 r na obsługę programu 
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wykorzystano 19.721,03, zł. (plan 19.959,65 zł), na promocję - 3.319,77 zł (plan 3.587,10), 
ewaluację - 519,47 (plan 1793,55 zł). 
Różnica między kwotą otrzymaną (438.269,75 zł), a wykorzystaną (417.980,93 zł)                           
w wysokości 20.288,82 zł została przekazana do PFRON, z tego kwota 15.344,79 zł to środki 
pozostające z modułu I zaliczane jako wydatki inwestycyjne, kwota 3.164,- zł z wydatków 
bieżących z modułu II a kwota 1.780,03 z obsługi zadania  .  

 

Nazwa programu 
Liczba złożonych 
wniosków 

Liczba wniosków 
pozytywnie 
rozpatrzonych/ 

zrealizowanych 

 

Wysokość środków 
PFRON w zł 
wykorzystanych na 
realizację zadania 

Wysokość 
środków PFRON 

w zł 

Program „Aktywny 
samorząd” 

 

117 

 

108/ 105 

 

394.420,66 

 

438.269,75 

Tabela nr 10 
 
W ramach programu udzielono następujących form pomocy: 
a) 2 osoby otrzymały pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego 

samochodu, 
b) 20 osób otrzymało pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz   

oprogramowania, w tym 3 osoby niewidome – w zakupie sprzętu brajlowskiego,  
c) 1 osoba otrzymała dofinansowanie do szkolenia w zakresie nabytego w ramach 

programu sprzętu elektronicznego brajlowskiego 
d) 3 osoby otrzymały pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, 
e) 7 osób otrzymało pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka 

inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,  
f) 2 osoby otrzymały  pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie 

opieki dla osoby zależnej, tj. dofinansowanie kosztów pobytu dziecka w przedszkolu, 
g) 70 osób otrzymało pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. 

 
4) WARSZTATY TERAPII  ZAJĘCIOWEJ 

         Na dzień 31.12.2014 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 2014 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. 
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          Drugi warsztat jest prowadzony przez Stowarzyszenie „Bliżej Ciebie” przy Zespole 
Szkół Specjalnych- Warsztat Terapii Zajęciowej w Świdnicy.   W 2014 r. w Warsztacie zajęcia 
odbywały się w 5 pracowniach (technicznej, florystycznej, krawieckiej, informatycznej, 
artystycznej) i przebywało w nich łącznie 25 uczestników. Całkowity koszt działalności 
placówki w 2014 r. wyniósł 411.000,00 zł. z tego środki PFRON – 369.900,00zł, środki 
finansowe powiatu – 41.100,00 zł. Na podstawie wniosku złożonego przez Stowarzyszenie 
„Bliżej Ciebie” od dnia 29 grudnia 2014 r. w Warsztacie utworzono kolejną pracownię                     
pn. „Pracownia edukacji i komunikacji społecznej” a tym samym przyjęto dodatkowych 5-u 
uczestników. Koszty związane z utworzeniem  i działalnością nowopowstałej pracowni                    
w 2014 r. w całości zostały pokryte ze środków jednostki prowadzącej wtz. 

Ostatnim z utworzonych i działających  na terenie naszego powiatu jest Warsztat 
Terapii Zajęciowej w Strzegomiu. Organem prowadzącym jest Gmina Strzegom. Jednostka 
dysponuje pięcioma pracowniami (techniczną, ogrodniczo-florystyczną, krawiecko- tkacko-
hafciarską, informatyczną, artystyczną), w których przebywało łącznie 25 uczestników. 
Całkowity koszt działalności placówki w 2014 r. wyniósł 411.000,00 zł. z tego środki PFRON 
– 369.900,00zł, środki finansowe powiatu – 41.100,00 zł. 

 

5) POTRZEBY W ZAKRESIE WPSARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
 
a) zwiększanie dostępności osób niepełnosprawnych do różnych form wsparcia dziennego,              
w szczególności dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz zaburzonych psychicznie, 

b) inicjowanie działań zmierzających do aktywizacji osób niepełnosprawnych,  

c) aplikowanie o środki finansowe zewnętrzne na działania skierowane do osób                             
z zaburzeniami psychicznymi w ramach ogłaszanych konkursów,  

d) 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, 

e) udział w nowym okresie programowania, który daje szanse na pozyskanie środków z Unii 
Europejskiej celem kontynuacji wsparcia dla osób niepełnosprawnych, 

e) realizacja zadań wynikających z ustawy o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz programów celowych PFRON,  

f) realizacja Powiatowego Programu Działań na Rzecz osób Niepełnosprawnych. 

 

VI.  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 
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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  2014 roku  budżet projektu wyniósł 588.898,25 zł, w tym 500.564,11 zł środki 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 88.334,74 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 2014  

 
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,  
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 otoczenie osób wykluczonych społecznie. 
 

 
Wykres nr 2. Grupa docelowa z podziałem na osoby niepełnosprawne i wychowanków w roku 2014. 
 

Z przedstawionego wykresu wynika, że w 2014 roku w projekcie „Droga                                
do Aktywności” uczestniczyły 53 osoby, z tego 66 % stanowiły osoby niepełnosprawne, 
natomiast 34 % 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. 
Ostatecznie udział w projekcie zakończyło 49 osób, co stanowi 92% ogółu wszystkich osób 
uczestniczących. Założone wskaźniki zostały osiągnięte, co ilustruje poniższa tabela: 
 

Założony wskaźnik Plan Realiza
cja 

Stopień 
realizacji  

Liczba klientów instytucji pomocy społecznej, którzy 
zakończyli udział w projekcie   47 49 104,26 % 

Liczba klientów instytucji pomocy społecznej z terenów 
wiejskich, którzy zakończyli udział w projekcie   9 9 100,00 % 

Liczba klientów instytucji pomocy społecznej, objętych 
kontraktami socjalnymi w ramach realizowanych 
projektów   

50 53 106,00 % 

Tabela Nr 11. Wskaźnik pomiaru celu  
 
W ramach realizacji kontraktów socjalnych w projekcie zastosowano zestaw instrumentów               
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 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.   

INSTRUMENTY AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ  
1) usługi wspierające aktywizację zawodową; organizacja i finansowanie usług 
wspierających, w tym: 

a) doradcy zawodowego-w ramach tego instrumentu zostały zorganizowane 
indywidualne spotkania z doradcą zawodowym w wymiarze 137 h dla 53 osób oraz 
grupowe spotkania z doradcą zawodowym - 54 h dla 41 osób, 
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b) trenera pracy-wsparciem trenera pracy zostało objętych 9 uczestników projektu, z tego 
8 osób podjęło staż zawodowy, 

2) pracą, praktyką lub stażem w spółdzielni socjalnej lub innym przedsiębiorstwie. 
Zawarto 8 umów o zorganizowanie stażu, z tego 7 osób ukończyło 3 miesięczny staż 
zawodowy a 1 osoba przerwała staż z przyczyn osobistych. 

 
INSTRUMENTY AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ  

 
1) 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 „Szkoła Aktywności” 19 24h/os 30.06-04.07.2014 

2. 
Trening „Radzenie sobie w sytuacjach trudnych”  19 12 h/os 

5-6.07.2014 

      Tabela nr 12. Zrealizowane treningi kompetencji i umiejętności społecznych 
 
2) organizacja i finansowanie uczestnictwa w grupach lub klubach samopomocowych, w tym 
kosztów zatrudnienia osoby prowadzącej klub lub grupę. 
W ramach tego instrumentu zorganizowano grupę wsparcia, w której udział zdeklarowało 17 
osób. Na przestrzeni 6 miesięcy odbyło się 12 spotkań po 4 h dydaktyczne.  
 
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 nr 13. 
 

Lp
. Nazwa kursu Ilość 

godzin 
Ilość 
osób 

1. Kurs koparkoładowarki wszystkie typy klasa III 200 2 
2. Kurs bukieciarz - florysta 150 5 
3. Kurs kas fiskalnych z fakturowaniem komputerowym 40 3 
4. Kurs kierowca operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym z wymianą butli gazowych 67 4 
5. Kurs zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, w tym spółdzielni socjalnych  120 4 
6. Kurs na uprawnienia elektryczne do 1 kV 30 1 
7. Kurs fotografii 50 2 
8. Kurs opiekuna osób starszych z elementami języka niemieckiego 130 1 
9. Kurs  na  prawo  jazdy  kat. ,,B” 60 24 
10. Kurs  na  prawo  jazdy  kat. ,,B” dla osoby niepełnosprawnej 60 1 
11. Kurs  na  prawo  jazdy  kat. ,,C” 50 2 
12. Kurs prawa jazdy kat. „C” wraz z kwalifikacją wstępną przyśpieszoną 190 1 

      Tabela Nr 13. Wykaz zorganizowanych kursów 
 

Celem kursów była aktywizacja zawodowa i edukacyjna uczestników projektu poprzez 
nabycie umiejętności i wiedzy niezbędnych do wykonywania pracy. Łącznie wydano 55 
skierowań na kursy, z tego 50 osób zakończyło kurs z wynikiem pozytywnym. 
 
INSTRUMENT AKTYWIZACJI ZDROWOTNEJ 
 

W ramach instrumentu aktywizacji zdrowotnej uwzględniono: 
1) sfinansowanie kosztów zespołów ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo 
lub zajęć rehabilitacyjnych, zgodnie z potrzebami osób niepełnosprawnych (wyjazdowe).    



30 
 

W zespołach uczestniczyło 14 uczestników projektu oraz 1 opiekun 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. 
 
2) indywidualną terapię psychologiczną – skierowanie i sfinansowanie terapii 
psychologicznej, rodzinnej lub psychospołecznej dla rodzin lub osób. W terapii uczestniczyło 
21 osób. Celem terapii było wsparcie emocjonalne uczestników w odniesieniu do sytuacji 
trudnych, trudności i doświadczeń życiowych. Łączna liczba  zrealizowanych godzin – 180. 
 
DZIAŁANIA ŚRODOWISKOWE 
 

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 cztery spotkania o charakterze 
integracyjnym, turystycznym i kulturalnym, i były nimi: 

1) wyjazd jednodniowy w formie warsztatów: warsztaty mydlarskie, zdobienia 
pierników, integracyjne; 

2) „Kinomaniak”, czyli wyjście do kina, 
3) „Kulturalny wieczór”, czyli spektakl teatralny, 
4) Spotkanie wigilijne 

 
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 
01.05.2014 r.  
 W roku bieżącym PCPR kontynuuje realizację projektu systemowego, który będzie  
realizowany do 30.06.2015 r. W okresie tym planuje się objęcie wsparciem 17 osób 
niepełnosprawnych, w tym osoby z zaburzeniami psychicznymi oraz 12 pełnoletnich 
wychowanków rodzin zastępczych  i placówek opiekuńczo wychowawczych.  
 

VII.  POMOC  NA  RZECZ  REPARIANTÓW  
 

W IV kwartale 2014 roku przyjęto 3 decyzje Ministra Spraw Wewnętrznych 
przyznające pomoc ze środków budżetu państwa dla repatriantów. Stosownie do zapisów                    
art. 17 ust. 8 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji wypłaty kwot przyznanej pomocy 
dokonuje starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania repatrianta. Z uwagi na fakt, 
że do Świdnicy przybyły 3 rodziny repatriantów ( łącznie 5 osób) powiat świdnicki wystąpił 
do Wojewody Dolnośląskiego o przekazanie środków finansowych na pokrycie wydatków 
związanych z udzieleniem ww. repatriantom pomocy. Wniosek opiewał na kwotę                
46.071,70 zł., która stanowi równowartość pomocy na pokrycie kosztów przejazdu oraz 
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zagospodarowanie i bieżące utrzymanie. Z uwagi na fakt, iż Wojewoda, do końca 2014 r. nie 
przekazał staroście powyższych środków finansowych pomoc nie zostało udzielona                         
w omawianym okresie. Zadanie jest realizowane w 2015 roku. 

VIII. POMOC CUDZOZIEMCOM  
 

W 2014 r. wpłynął 1 wniosek o udzielenie pomocy w ramach programu integracyjnego 
dla cudzoziemców (osoba pochodziła z Syrii).  Zgodnie z art. 93 ustawy z dnia 12 marca       
2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182) pomoc dla cudzoziemców jest 
realizowana w ramach indywidualnego programu integracji, uzgodnionego między 
powiatowym centrum pomocy rodzinie a cudzoziemcem. Powiatowe centrum pomocy 
rodzinie przekazuje wojewodzie uzgodniony z cudzoziemcem program wraz                                    
z przewidywanymi kosztami jego realizacji. Wojewoda po akceptacji przedstawionego 
programu przekazuje środki na jego realizację.  

Tutejsze Centrum przygotowało indywidualny program integracji, jednakże 
cudzoziemiec nie podjął niezbędnych kroków do jego przystąpienia, co w konsekwencji 
doprowadziło do umorzenia postępowania.  
 
IX.  DODATKOWE DZIAŁANIA W OBSZARZE POMOCY SPOŁECZNEJ 
 
1. Seminarium pt. ,,Jak skutecznie wspierać wychowanków placówek?” 
 

,,Jak skutecznie wspierać wychowanków placówek?” to temat przewodni seminarium, 
którego współorganizatorami byli Fundacja Edukacji Europejskiej w Wałbrzychu                            
oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy. W ramach seminarium, które odbyło 
się 15 września 2014 r. zaprezentowano model integracji społecznej i zawodowej 
podopiecznych opuszczających pieczę zastępczą. Omówiono kwestie związane z pomocą 
finansową oraz lokalową dla podopiecznych. Fundacja zaprezentowała działalność Hostelu 
funkcjonującego  w ramach projektu ,,Młodzi Gniewni”, natomiast PCPR w Świdnicy 
przedstawiło formy wsparcia udzielne w ramach projektu ,,Droga do Aktywności” oraz 
zasady funkcjonowania mieszkania chronionego na terenie powiatu. 
W seminarium uczestniczyli przedstawiciele placówek opiekuńczo- wychowawczych z terenu 
powiatu świdnickiego, ośrodków pomocy społecznej, szkół, policji, sądu oraz organizacji 
pozarządowych. 

2. Konferencja pt. ,, Pomoc społeczna między terapeutą a urzędnikiem”  

,,Pomoc społeczna między terapeutą a urzędnikiem” to temat konferencji, która odbyła 
się w dniu 4 listopada 2014 r. w Teatrze Miejskim w Świdnicy. Poruszającym punktem 
konferencji był występ grupy teatralnej „UTWork”  Uniwestytetu III Wieku. Drugim 
punktem konferencji był wykład Pana T. Bilickiego pt. ,,Pomoc społeczna między terapeutą                      
a urzędnikiem”. 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 150 osób. Ostatnim punktem 
konferencji były podziękowania dla pracowników pomocy społecznej. Konferencja została 
przygotowana przez PCPR w Świdnicy, który był głównym koordynatorem oraz GOPS                  
w Świdnicy, OPS Żarów, OPS Jaworzyna Śląska, OPS Strzegom. 
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3. Konferencja pt. ,,Wyjść z cienia” 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 2014 r. jako jeden z realizatorów 
Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015, aktywnie 
włączyło się w organizację III Powiatowej Konferencji pn. „Wyjść z cienia”. Konferencja 
odbyła się 20 listopada 2014 r. Adresatami konferencji byli między innymi nauczyciele, 
pedagodzy, pracownicy socjalni, przedstawiciele policji, sądu. Tematem przewodnim 
konferencji były próby samobójcze. W ramach konferencji zaprezentowano: 

1) skalę samobójstw na terenie powiatu świdnickiego, którą przedstawił pan Robert Topolski 
przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji, 

2) wykład „Kiedy życie traci sens. Syndrom presuicydalny- profilaktyka- interwencja 
kryzysowa- psychoterapia” prelegentem był pan Jacek Kasprzak psycholog kliniczny, 
certyfikowany specjalista i superwizor psychoterapii uzależnień, Dyrektor Zakładu 
Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze, 

3) projekcję filmu oraz spektakl słowno – muzyczny Jarosława Wajka pod tytułem „Jutro 
jest…wtedy pochylisz się nad sobą”. 

Podczas konferencji wręczono nagrody laureatom konkursu plastycznego „Szczęśliwe 
chwile z moją rodziną”.  

X. KONTROLE  PRZEPROWADZONE PRZEZ PCPR 

 W oparciu o art. 112 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej                    
w 2014 r. tutejsze Centrum przeprowadziło kontrole merytoryczne następujących podmiotów: 

1)TPD Środowiskowy Klub Młodzieżowy Koło w Strzegomiu                                                            
W dniu 16 grudnia 2014 r. upoważnieni pracownicy PCPR w Świdnicy przeprowadzili 
kontrolę realizacji zleconego zadania w powyższej placówce. Kontrolą objęto okres od 
01.11.2013 r. do 30.11.2014 r. W trakcie kontroli zauważono nieprawidłowości związane                 
z przekroczeniem liczby dzieci, będących pod opieką jednego wychowawcy. Zwrócono 
również uwagę na dbałość  w prawidłowym zapisywaniu dat w dziennikach lekcyjnych,                 
w których odnotowywana jest obecność dzieci w placówce. Wszelkie kwestie dotyczące 
sprawowanej opieki nad dziećmi, kwalifikacje zatrudnionych pracowników, wydatkowanie 
przekazywanych przez Powiat środków finansowych pozostały bez zastrzeżeń.                               
W sporządzonym protokole z kontroli wskazano zalecenia pokontrolne, które zostaną 
zweryfikowane w 2015 r.  

2) Środowiskowy Dom Samopomocy                                                                                         
Kontrolę w Środowiskowym Domu Samopomocy w Świdnicy dla osób                                            
z niepełnosprawnością intelektualną i chorych psychicznie przeprowadzono w okresie od 28 
listopada do 3 grudnia 2014 r. Kontrolą objęto realizację zadań od dnia 1 stycznia 2013 roku 
do dnia 31 grudnia 2013 roku. Pod względem merytorycznym, formalnym i finansowym nie 
stwierdzono błędów. Całość wytwarzanej dokumentacji przechowywana była w sposób 
uporządkowany i chronologiczny oraz uniemożliwiający do niej dostęp osobom 
nieupoważnionym. W zakresie warunków bytowych również nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

3) Warsztaty Terapii Zajęciowej.                                                                                                      
W oparciu o zapisy rozporządzenia w sprawie warsztatów terapii zajęciowej przeprowadzono 
kontrole trzech warsztatów terapii zajęciowej: Warsztatów Terapii Zajęciowej                                 
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w Mokrzeszowie, Strzegomiu i Świdnicy. W trakcie kontroli stwierdzono wystąpienie 
drobnych uchybień w zakresie prowadzonej dokumentacji, nie mających jednakże istotnego 
wpływu na prawidłowość realizacji umów. Sprawdzenie wykonania wskazanych w protokole 
zaleceń nastąpi przez PCPR w trakcie kontroli zaplanowanych w I półroczu 2015 r.    

4) Mieszkanie treningowe 

Przeprowadzono kontrolę zadania pn ,,Prowadzenie na terenie powiatu świdnickiego działań 
treningowych zmierzających do usamodzielnienia osób niepełnosprawnych intelektualnie” 
realizowanego  w ramach umowy nr 3/2014 z dnia 1 lipca 2014 roku zawartej pomiędzy 
Powiatem Świdnickim a Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym Koło w Świdnicy.  Kontrolę przeprowadzono dnia 17  grudnia 2014 r.                 
W trakcie kontroli stwierdzono, że pod względem merytorycznym  zadanie było realizowane 
w sposób prawidłowy. Uchybienia jakie wystąpiły odnosiły się do dat i podpisów                        
na poszczególnych dokumentach. Wydano zalecenia w ww. zakresie.  
 
5) Zadania realizowane ze środków PFRON                                                                           
Przeprowadzono kontrole umów realizowanych ze środków PFRON, w tym skontrolowano:    
3 umowy z zakresu dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych z roku 2012,                   
6 umów z zakresu dofinansowania do likwidacji barier w komunikowaniu się (w tym                       
2 umowy  z roku 2013 i 4 umowy z roku 2014), 6 umów z zakresu dofinansowania                           
do likwidacji barier technicznych (w tym 3 umowy z 2013 roku i 3 umowy z 2014 roku),                   
6 umów dotyczących dofinansowania do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego (w tym 3 umowy                        
z 2013 roku i 3 umowy z 2014 roku).  W wyniku przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono 
uchybień.  

Zgodnie z uchwałą Zarządu PFRON skontrolowano 14 umów zawartych w roku 2013                                 
w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”. W wyniku przeprowadzonych 
kontroli nie stwierdzono uchybień. 

XI. KONTRLOLE  ZEWNĘTRZNE W PCPR 

W 2014 r. działalność PCPR poddana została audytowi zadania realizowanego                           
w ramach projektu ,,Aktywny Samorząd”. Wizyta audytora odbyła się w dniach 27-28 
sierpnia 2014 r. W wyniku analizy dokumentów przez upoważnionego przedstawiciela 
PFRON Warszawa nie stwierdzono uchybień powodujących konieczność przeprowadzenia 
kontroli przez Oddział PFRON Wrocław.   

W omawianym okresie nie przeprowadzane były inne kontrole.  

XII. ORGANIZACJA PCPR 

 Na dzień 31 grudnia 2014 roku w PCPR zatrudnionych było 25 osób na 22,25 etatach, 
w tym 2 osoby zatrudnione na zastępstwo pracowników przebywającego na urlopie 
macierzyńskim i świadczeniu rehabilitacyjnym. Dwóch pracowników w łącznym wymiarze                 
1 etatu stanowiło kadrę Punktu Interwencji Kryzysowej. W miesiącu styczniu zatrudniono 
osobę na wolne stanowisko psychologa w wymiarze ½ etatu. W związku z odejściem z pracy 
dwóch osób sprzątających zatrudniono na ich miejsce 2 inne osoby zmniejszając jednocześnie 
o połowę wymiar ich czasu pracy, odpowiednio z pełnego na ½ etatu oraz z ½ na ¼ etatu. 

 

 


