SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
W MIĘDZYCHODZIE
ZA ROK 2018

Międzychód, 11.04.2019r.

I. ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE

1. Zatrudnienie
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Międzychodzie realizuje zadania
wynikające z obowiązujących przepisów prawnych:
➢ ustawy o pomocy społecznej,
➢ ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
➢ ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
➢ oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw, w tym zadania własne
powiatu oraz zadania zlecone przez administrację rządową.
Zadania realizowane przez PCPR wykonuje 7 pracowników ( 5,2 etatu).
Struktura zatrudnienia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kierownik 1 etat
Specjalista ds instytucjonalnych i osób niepełnosprawnych 1 etat
Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 1 etat
Specjalista pracy z rodziną 1 etat
Samodzielny referent ds socjalnych i administracyjnych 1 etat
Główny księgowy 0,2 etatu

W 2018 roku pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Międzychodzie uczestniczyli 19 razy w różnych edukacyjnych formach
podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
Należy tu wymienić:
1.Szkolenie nt. „Realizacja potrzeb psychicznych dziecka przebywającego
w rodzinie zastępczej” – 3 osoby
2. Szkolenie „ Zasady sporządzania sprawozdań budżetowych” – 1 osoba
3. Wielkopolskie Forum Warsztatów Terapii Zajęciowej - 2 osoby
4. Szkolenie „ Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej – przegląd zadań
i wytyczne do ich wykonywania” – 3 osoby

5. Szkolenie „Akademia zarządzania” – 2 osoby
6. Szkolenie „ System obsługi wsparcia finansowego ze środków PFRON” –
1 osoba
7. Seminarium” Służba Przygotowawcza Urzędników Samorządowych –
1 osoba
8. Warsztaty „Wprowadzenie do superwizji pracy socjalnej” – 3 osoby
9. Konferencja „ Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną” –
1 osoba
10. Konferencja „Rodzina zastępcza- lepsze jutro” – 2 osoby
11. Konferencja „ Wykorzystanie strategii siedmiu dźwigni skutecznej
profilaktyki przez samorząd jako istotna część polityki młodzieżowej” – 1 osoba
12. Seminarium „Zamknięcie roku budżetowego” – 1 osoba (WOKiSS)
13. Forum socjalne: „Polityka społeczna na poziomie lokalnym” – 1 osoba
14. Szkolenie „Regulacje VAT oraz zmiany dotyczące kas rejestrujących
w 2019r.” - 1 osoba
15. Dwa szkolenia z realizacji programu „Dobry Start” – 1 osoba
16. Szkolenie „Zamknięcie roku budżetowego” – 1 osoba (RIO)
17. Seminarium na temat naliczania VAT-u – 1 osoba
18. Szkolenie Ochrona danych osobowych w administracji samorządowej wg
RODO – 6 pracowników
W szkoleniach brało udział 7 pracowników. Wszyscy pracownicy posiadają
stosowne wykształcenie i kwalifikacje
wymagane na zajmowanych
stanowiskach.

2. Wykonanie budżetu
Zadania własne
Nazwa

Tabela nr 1
Wykonanie

Plan

Placówki opiekuńczo wychowawcze
62 417,00
Świadczenia społeczne dla osób opuszczających
62 417,00
placówki
RAZEM 62 417,00
Rodziny zastępcze
960 058,62
Świadczenia dla rodzin zastępczych/w tym
822 955,26
kontynuowanie nauki/
Wynagrodzenie brutto wraz z pochodnymi
70 381,00
koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej *
Wynagrodzenie brutto wraz z pochodnymi rodziny 55 850,00
zastępczej zawodowej
Zakup usług przez JST od innych JST
3 004,36
Pozostałe wydatki bieżące
7 868,00
RAZEM 960 058,62
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
400 777,41
Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi
346 572,95
Pozostałe wydatki bieżące
54 204,46
RAZEM 400 777,41
Ogółem zadania własne powiatu 1 423 253,03
Udział procentowy wykonania do planu :

47 559,89
47 559,89
47 559,89
904 411,95
803 882,09
37 819,35
55 690,30
2 747,93
4 272,28
904 411,95
380 681,60
328 154,73
52 526,87
380 681,60
1 332 653,44
93,63%

Źródło: dane własne z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Międzychodzie

*Wynagrodzenie koordynatora pieczy zastępczej zawiera: dofinansowanie z programu -plan
16 986,00zł wykonanie 16 986,00zł.

Zadania zlecone
Tabela nr 2
Nazwa

Plan
Rodziny zastępcze
361 399,00
Dodatek wychowawczy
357 785,01
Koszty obsługi programu
3613,99
Program „Dobry Start”
26350,00
Rodziny zastępcze
21300,00
Placówka opiekuńczo - wychowawcza
4200,00
Koszty obsługi programu
850,00
Razem:
387 749,00
Udział procentowy wykonania do planu:
Źródło: dane własne z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Międzychodzie

Wykonanie
339 667,47
336270,80
3396,67
22320,00
17700,00
3900,00
720,00
361987,47
93,36%

3. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Plan
414.900,00

Tabela nr 3
Wykonanie
414.900,00

2 Dofinansowanie na likwidacje barier
architektonicznych, technicznych i w
komunikowaniu się

31.699,00

31.699,00

3 Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt
rehabilitacyjny, przedmioty
ortopedyczne i środki pomocnicze

266.007,00

266.007,00

Razem:

712.606,00

712.606,00

Udział procentowy wykonania do planu

100%

LP
Nazwa zadania
1 Zobowiązania dotyczące
dofinansowania kosztów działania
Warsztatów Terapii Zajęciowej

Źródło: opracowanie własne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Międzychodzie

Informacja dotycząca udzielonej pomocy ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Tabela nr 4
L.p.
Udzielona pomoc
Liczba osób,
Kwota
które
udzielonej
otrzymały
Pomocy w zł.
pomoc
1. Zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny i
środki pomocnicze

208

265.778,20,-

2. Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny

1

228,80,-

3. Likwidacja barier architektonicznych

2

10.700,-

4. Likwidacja barier technicznych

4

20.999,-

215

297.706,00,-

razem

Źródło: dane własne z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Międzychodzie

Największy udział środków PFRON w 2018 roku odnotowano w realizacji
zadania: zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny i środki pomocnicze. Na to zadanie

złożono 217 wniosków z czego 9 wniosków rozpatrzono negatywnie
z uwagi na przekroczenie kryterium dochodowego.
208 wniosków rozpatrzono pozytywnie, z czego na:
➢ aparaty słuchowe 109 wniosków
➢ środki pomocnicze 46 wniosków;
➢ pozostałe przedmioty ortopedyczne (wózki inwalidzkie obuwie
ortopedyczne, balkoniki, chodziki, podpórki, kortezy, kule itp.) – 53
wnioski.
W ramach realizacji programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Międzychodzie
w roku 2018 r. w sferze dotyczącej działań na rzecz osób niepełnosprawnych
kontynuowało współpracę ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych „Tęcza” z Kwilcza w zakresie prowadzenia Warsztatów
Terapii Zajęciowej w Kwilczu.
W 2018 roku pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Międzychodzie przeprowadzili kontrole w Warsztatach Terapii Zajęciowej
w Kwilczu.
W warsztatach terapii zajęciowej w Kwilczu w 2018 roku z powiatu
międzychodzkiego przebywało 25 osób. Koszt utrzymania 1 uczestnika
miesięcznie wynosił: 1.539,83,-zł.
Razem na utrzymanie uczestników z terenu powiatu Międzychód w 2018 roku
przekazano kwotę 461.949,00,-zł, w tym ze środków PFRON 414.900,00-zł.
Ogółem ze środków PFRON naliczonych i przekazanych wg algorytmu
w 2018 roku pomoc otrzymało 240 osób na kwotę: 712.606,00-zł.
Na obsługę realizowanych zadań PFRON powiat międzychodzki otrzymał
środki w wysokości: 17.814,00 zł
Pilotażowy program „Aktywny samorząd” finansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Na realizację programu w roku 2018 powiat otrzymał środki w łącznej
wysokości: 97 141,45 zł., w tym na realizację:
Modułu I:
56 184,00 zł
Modułu II:
35 263,00 zł.
Obsługę realizacji programu: 4 380,35 zł.
Promocję programu:
876,06 zł.
Ewaluację programu:
438,04 zł.

Tabela nr 5
LP Udzielona pomoc

1.

2.
3.

4

A1 - pomoc w zakupie i
montażu
oprzyrządowania do
posiadanego samochodu
osobowego
B1 - pomoc w zakupie
sprzętu elektronicznego
C2 - pomoc w naprawie
wózka inwalidzkiego o
napędzie elektrycznym
RAZEM

Liczba
osób,
które
otrzymały
pomoc
MODUŁ I

Kwota udzielonej pomocy

1

7.727,00

4

26.651,19

8

13
MODUŁ II

18.200,00
52.578,19

Pomoc w uzyskaniu
wykształcenia na
9
31.963,00
poziomie wyższym
OGÓŁEM
22
84.541,19
Udział procentowy wykonania do planu

92,45%

Źródło: dane własne z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Międzychodzie

Ogólna kwota środków na dofinansowanie potrzeb osób niepełnosprawnych
w powiecie wyniosła 797.147,19 zł.
Pomoc ogółem otrzymały 262 osoby

II. REALIZACJA ZADAŃ POWIATU Z ZAKRESU PIECZY
ZASTĘPCZEJ I POMOCY SPOŁECZNEJ
PIECZA ZASTĘPCZA
1.

Rodzinna i instytucjonalna opieka zastępcza

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Międzychodzie realizowało
w 2018 roku zadania powiatu i organizatora rodzinnej pieczy zastępczej zawarte
ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej ( Dz.U.2018.998 t.j.). Ustawa ta nakłada na powiat obowiązek
zapewnienia dzieciom pieczy zastępczej w przypadku niemożności
sprawowania opieki i wychowania przez rodziców
Na dzień 31 grudnia 2018 funkcjonowały w Powiecie Międzychodzkim
44 rodziny zastępcze, które opiekowały się z 71 dziećmi, w tym:
2 rodziny zawodowe wielodzietne z liczbą dzieci 9,
12 rodzin zastępczych niezawodowych z liczbą dzieci 20
30 rodzin spokrewnionych mających pod swoja opieką 42 dzieci.
OGÓŁEM:
Gmina Międzychód –
56 dzieci w pieczy zastępczej
Gmina Sieraków –
18 dzieci w pieczy zastępczej
Gmina Kwilcz –
20 dzieci w pieczy zastępczej
Gmina Chrzypsko Wielkie – 6 dzieci w pieczy zastępczej
Na dzień 31 grudnia 2018 w pieczy zastępczej przebywa ogółem 100 dzieci
z powiatu międzychodzkiego
W 2018r. wydano w sprawach świadczeń dla rodzin zastępczych łącznie
226 decyzji w tym:
17 – przyznanie świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania
73 – zmieniające decyzje dot. świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania
14 – uchylające decyzje dot. świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania
3 – uznanie świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania za nienależnie pobrane
2 żądanie zwrotu świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania
2 – przyznanie świadczenia jednorazowego dla pokrycie kosztów związanych z
przyjęciem dziecka;
1 przyznanie świadczenia fakultatywnego na pokrycie kosztów wypoczynku
poza miejscem zamieszkania

1 świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania domu (RZ)
1 świadczenie na pokrycie kosztów remontowych (RZ)
62 decyzje przyznające dodatek wychowawczy
6 decyzje uchylające dodatek wychowawczy
1 decyzje uznające dodatek wychowawczy jako nienależnie pobrany
1 decyzje o żądaniu zwrotu świadczenia nienależnie pobranego – dodatek
wychowawczy
12 decyzje o przyznaniu pomocy na kontynuowanie nauki
9 decyzji zmieniających
1 decyzja uchylająca pomoc na kontynuowanie nauki
2 decyzje uznające świadczenie za nienależnie pobrane
2 decyzje o żądaniu zwrotu świadczenia nienależnie pobranego
3 decyzje przyznające pomoc na usamodzielnienie
13 decyzje dot. Alimentacji rodziców biologicznych
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Międzychodzie prowadziło również
sprawy związane z umieszczaniem dzieci pochodzących z terenu powiatu
międzychodzkiego, całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodziców, w
pieczy zastępczej na terenie innego powiatu. Liczbę dzieci oraz wydatki na
powyższy cel przedstawiają poniższe tabele
Dzieci pochodzące z terenu powiatu międzychodzkiego w rodzinnej pieczy
zastępczej na terenie innych powiatów w 2018 roku
Tabela nr 6
Nazwa powiatu
Liczba
Całkowity koszt
Uwagi
umieszczonych
utrzymania
dzieci
Zabrze
1
8 158,00
rz. spokr.
Gorzów Wlkp.
1
5 382,00
rz spokr.(8 m-cy)
Poznań
1
1 000,00
rz niezaw.(1 m–c)
Jarocin
1
21 741,64
rz.zaw.
Ostrzeszów
3
68 180,80
rz.zaw.
Białobrzegi
1
12 364,00
rz.niezaw.
Nowy Tomyśl
2
16 316,00
rz.spokr.
Szamotuły
3
16 316,00
rz.spokr.
Szamotuły
3
13 520,27
rz.zaw.
Tarnów
1
14 197,33
rz.niezaw.
Sulęcin
2
10 780,52
rz.spokr.
Wągrowiec
1
14 841,76
rz.zaw.
OGÓŁEM
20
202 798,32
Od 28 grudnia 2018 - 5 dzieci w powiecie Przasnysz
Źródło: dane własne z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Międzychodzie

Według stanu na 31 grudnia 2018r. w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie
innych powiatów przebywa 23 dzieci z powiatu międzychodzkiego.

Dzieci pochodzące z terenu powiatu międzychodzkiego w instytucjonalnej
pieczy zastępczej na terenie innych powiatów w 2018 roku
Tabela nr 7
Nazwa powiatu
Liczba
Całkowity koszt
Uwagi
umieszczonych
utrzymania
dzieci
Turek
1
33 408,00
Szamotuły
4
112 417,43
1 osoba w trakcie
roku opuściła
POW
Wągrowiec
2
66 419,43
W trakcie roku
opuściły POW
Trzemeszno
1
65 889,00
Opatów
2
77 539,30
1 osoba w trakcie
roku opuściła
POW
Wągrowiec
2
83 624,78
12
439 297,94
Źródło: dane własne z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Międzychodzie

Na dzień 31 grudnia 2018r. w instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie
innych powiatów przebywało 8 dzieci z powiatu międzychodzkiego.
Na dzień 31 grudnia 2018r. 13 dzieci z powiatu międzychodzkiego przebywało
w POW „Nasz Dom” w Chrzypsku Wielkim.
Miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie 1 dziecka w ww. placówce
w roku 2018 wynosiły: 3.552,08 zł.

2. Usamodzielnienia
Świadczenia pieniężne dla wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej w 2018 r.
Tabela nr 8
Rodzaj pomocy
Liczba świadczeń
kwota
Pomoc pieniężna na
usamodzielnienie

1

6 939,00

Pomoc pieniężna na
kontynuowanie nauki

44

22 624,00

Pomoc w uzyskaniu
odpowiednich
warunków
mieszkaniowych

0

0

Pomoc rzeczowa na
zagospodarowanie

0

0

RAZEM

45

29 563,00

Źródło: dane własne z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Międzychodzie

Świadczenia pieniężne dla wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej w
2018 r.
Tabela nr 9
Rodzaj pomocy
Liczba świadczeń
kwota
Pomoc pieniężna na
usamodzielnienie

2

13 878,00

Pomoc pieniężna na
kontynuowanie nauki

63

30 583,00

Pomoc w uzyskaniu
odpowiednich
warunków
mieszkaniowych

0

0

Pomoc rzeczowa na
zagospodarowanie

0

0

RAZEM

65

44 461,00

Źródło: dane własne z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Międzychodzie

Pomoc w zakresie interwencji kryzysowej jest świadczona przez czasowe
umieszczenie dzieci całkowicie pozbawionych opieki będących w sytuacjach
kryzysowych w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej Nasz Dom
w Chrzypsku Wielkim. W roku 2018 było w niej umieszczone 3 dzieci.
Wydatkowano na to zadanie w roku 2018 kwotę: 2 923,00zł.
3. Resortowy program „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy
zastępczej na rok 2018”
Na podstawie umowy N PS-XI.946.278.15.2018.5 z dnia 19 listopada 2018r.
pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a powiatem międzychodzkim, Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie w Międzychodzie realizowało od 01 stycznia 2018r.
do 31 grudnia 2018r. Program Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
„Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018”.
Projekt umożliwił wypełnienie obowiązków organizatora rodzinnej pieczy
zastępczej określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej. Dzięki projektowi możliwe było dofinansowanie
wynagrodzenia 1 koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej pracującego
w zadaniowym systemie pracy.
Szczegółowy podział źródeł finansowania przedstawia poniższa tabela
Źródła finansowania programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej
pieczy zastępczej na rok 2018”

Źródła

Lp

Środki finansowe

Tabela nr 10
Udział w zadaniu

1.

Dotacja

16 986,00

62%

2.

Wkład własny

10 515,69

38%

Ogółem

27 501,69

100%

Źródło: dane własne z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Międzychodzie

4. Rządowy program „Rodzina 500 plus”
Ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
(Dz. U. poz. 195) znowelizowano ustawę z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zgodnie z nowelizacją, rodzinie zastępczej
oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka do świadczenia przysługującego na
pokrycie kosztów utrzymania dziecka, na każde umieszczone dziecko w wieku
do ukończenia 18. roku życia przysługuje tzw. dodatek wychowawczy
w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy
państwa w wychowywaniu dzieci, tj. w wysokości 500 zł.
Dodatek przyznawany jest od dnia faktycznego umieszczenia dziecka
odpowiednio w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka do dnia
faktycznego opuszczenia przez dziecko rodziny zastępczej lub rodzinnego domu
dziecka, nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku o dodatek.
Prawo do dodatku wychowawczego ustala się na okres 12 miesięcy.
W przypadku braku zmian w sytuacji rodziny zastępczej lub prowadzącego
rodzinny dom dziecka mającej wpływ na prawo do dodatku wychowawczego
ustala się je na okres kolejnych 12 miesięcy z urzędu.
Dodatek wychowawczy jest udzielany na wniosek odpowiednio rodziny
zastępczej, rodziny pomocowej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka.
Rodzina pomocowa składa wniosek, w przypadku gdy rodzina zastępcza lub
prowadzący rodzinny dom dziecka nie pobierali dodatku.
Przyznanie oraz odmowa przyznania dodatku wychowawczego następuje
w drodze decyzji.
W roku 2018 zostało złożonych 64 wnioski o przyznanie dodatku
wychowawczego. Przeprowadzono 72 postępowania administracyjne
dotyczące ww. dodatku zakończone decyzjami:
- o przyznanie dodatku wychowawczego – 64,
- o uchylenie dodatku wychowawczego – 6,
- o uznanie pobranego dodatku wychowawczego za nienależny – 1,
- z żądaniem zwrotu nienależnie pobranego dodatku – 1.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Międzychodzie wypłaciło
w 2018r.,na pokrycie wydatków na przyznane dodatki wychowawcze, kwotę:
336.270,80 złotych
5. Poradnictwo specjalistyczne
Porady specjalistyczne świadczył psycholog zatrudniony w Powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie w Międzychodzie. Przyjęto 71 osób. Z pomocy
psychologicznej skorzystały w rok 2018 - 3 rodziny naturalne i 41 rodzin
zastępczych), w tym przeprowadzono terapię rodzinną w 6 rodzinach.
Udzielono łącznie 105 porad. Ponadto psycholog uczestniczył
w 3 ocenach rodzin zastępczych.

Poradnictwo specjalistyczne było także świadczone w ramach projektu
„Pomoc w rodzinie” przez: terapeutę ds. uzależnień, prawnika, specjalistę ds.
przeciwdziałania przemocy oraz psychologa.
6. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Międzychodzie w ramach
diagnozowania zjawiska przemocy wystąpiło do Zespołów Interdyscyplinarnych
ds. Przeciwdziała Przemocy w Rodzinie z prośbą o informacje
i rozpropagowanie oraz motywowanie i nakłanianie sprawców przemocy do
wzięcia udziału w programie korekcyjno – edukacyjnym dla sprawców
przemocy, który zorganizowało PCPR w Międzychodzie. W trakcie spotkań
z wychowankami rodzin zastępczych, rodzinami zastępczymi oraz rodzicami
biologicznymi przekazuje informacje na temat sposobów rozpoznawania osób
zażywających narkotyki, substancje psychotropowe i alkohol. Uświadamiamy
też opiekujących się jak i samych podopiecznych – nastolatków,
o konsekwencjach prawnych spożywania ww używek.
Osoby znajdujące się w sytuacji kryzysowej otrzymują pomoc w celu
zapobieżenia dalszemu rozwojowi sytuacji kryzysowych.
PCPR jest w stałym systematycznym kontakcie z Komendą Powiatową
Policji, zespołami interdyscyplinarnymi, szkołami, ośrodkami pomocy
społecznej w zakresie informowania o sytuacji podopiecznych w środowisku,
jak i zapobiegania sytuacjom, w których występuje przemoc.
Analizujemy na bieżąco sytuację wychowanków przebywających
w pieczy zastępczej między innymi pod kątem spożywania przez nich alkoholu
i zażywania środków odurzających – narkotyków. Na występujące ww. zjawiska
niezwłocznie reagujemy, podejmując działania zaradcze.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Międzychodzie utrzymuje stały
kontakt z gminami wchodzącymi w skład powiatu. W ramach tej współpracy
otrzymujemy informacje na temat stanu zjawiska przemocy oraz sytuacji
społecznej mieszkańców poszczególnych gmin.
Brałam udział w spotkaniach gminnego zespołu interdyscyplinarnego
w gminie Międzychód i współpracowałam w temacie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie z zespołami interdyscyplinarnymi poszczególnych gmin
powiatu międzychodzkiego, jak również z policją, ośrodkami pomocy
społecznej, kuratorami. Dokonałam też rozpoznania potrzeb w poszczególnych
gminach powiatu na udział sprawców przemocy w programie korekcyjno –
edukacyjnym w roku 2018.

POMOC SPOŁECZNA
Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu
umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych,
których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby
i możliwości.
Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do
zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w godnych warunkach.
Pozwala także zapobiegać trudnym sytuacjom życiowym, wspierając ich przy
usamodzielnieniu się oraz integracji ze środowiskiem.
Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej w artykule 19
formułuje zadania własne powiatu.
1.opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów
społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy
społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest
integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka - po konsultacji z
właściwymi terytorialnie gminami.
W przyjętej przez Radę Powiatu Międzychodzkiego 09 czerwca 2016r strategii
ujęłam zadania których realizacja ma dopomóc w osiągnięciu takich głównych
celów jak:
➢ Profesjonalny system wsparcia rodziny i dziecka opartego na partnerstwie
i współpracy; tj. pomoc rodzinom w ich właściwym funkcjonowaniu poprzez
propagowanie właściwego wzoru rodziny przez organizację akcji i kampanii
społecznych mających na celu wzmocnienie prawidłowego funkcjonowania
rodziny, środowiskowa praca z rodzinami dysfunkcyjnymi lub zagrożonym
i kryzysem ukierunkowana na monitoring ich wydolności opiekuńczo –
wychowawczej i ocenę sytuacji dzieci i młodzieży w grupie rówieśniczej,
w szkle oraz w rodzinie, specjalistyczne wsparcie rodzin zgodnie ze
zgłaszanymi i rozpoznanymi potrzebami, rozwój i wsparcie umiejętności
opiekuńczo – wychowawczych osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą
poprzez systematyczne dokształcanie, tworzenie grup wsparcia, pomoc
specjalistyczną, monitorowanie sytuacji dzieci umieszczonych w pieczy
zastępczej na terenie powiatu międzychodzkiego w celu zapewnienia im
odpowiednich warunków do rozwoju, wypoczynku, opieki profilaktycznej
i terapeutycznej, pomoc w realizacji programu usamodzielnienia
wychowankom pieczy zastępczej pochodzącym z powiatu międzychodzkiego
➢

Zwiększenie udziału osób z niepełnosprawnościami w życiu społecznym,
rehabilitacji i edukacji poprzez usuwanie barier i aktywizację oraz

zwiększanie świadomości społeczeństwa o prawach, potrzebach
i wartościach osób niepełnosprawnych, tj. rozwój możliwości uczenia się
i rozwoju każdego niepełnosprawnego dziecka w integracyjnej grupie
przedszkolnej i klasie szkolnej,
zniesienie barier architektonicznych
w miejscach użyteczności publicznej, rozwój bazy rehabilitacyjnej
i opieki zdrowotnej skierowanej do osób niepełnosprawnych, stworzenie
możliwości pracy dla osób niepełnosprawnych w każdej gminie powiatu
międzychodzkiego, organizacja systemu działań wspierających osoby
niepełnosprawne i ich opiekunów, rozwój systemu działań społecznych
i organizacyjnych umożliwiających osobom niepełnosprawnym rozwój
osobisty oraz aktywny udział w życiu społeczności lokalnej.
➢ Bieżąca i ścisła współpraca z organami rządowymi, samorządowymi
i organizacjami pozarządowymi, czyli: zlecanie organizacjom
pozarządowym realizacji wybranych
zadań w trybie konkursu
prowadzenie przez Stowarzyszenie „TĘCZA” WTZ, oraz przez
Stowarzyszenie „PRZYSZŁOŚĆ” POW w Chrzypsku Wielkim.
➢ Stworzenie Forum Wymiany Doświadczeń Organizacji Pozarządowych
W dniu 23 stycznia 2018 roku w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego
w Międzychodzie odbyło się spotkanie organizacji pozarządowych działających
na terenie Powiatu Międzychodzkiego.
W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele pięciu organizacji pozarządowych
działających na terenie Powiatu Międzychodzkiego.
Organizacje te to:
Stowarzyszenie „Homini”
Fundacja „Balian Sport”
Stowarzyszenie „Otwarte Serce”
Stowarzyszenie „Nowy Międzychód”
Stowarzyszenie „TĘCZA”
Uczestniczył również w spotkaniu Starosta Międzychodzki – Julian Mazurek.
Przedstawiciele wyżej wymienionych organizacji przedstawili informacje na
temat działalności swoich organizacji.
Wystąpienia były bardzo ciekawe . Spotkanie zakończyła dyskusja nad
zasadnością działań i potrzebą integracji wszystkich aktywnie działających
organizacji na terenie naszego powiatu.
➢ Budowanie partnerskich relacji
Zapraszam organizacje do współpracy i przekazywania informacji, które
będziemy publikować na stronach Biuletynu Informacji Publicznej
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Międzychodzie oraz na stronach
powiatu międzychodzkiego.

2. prowadzenie specjalistycznego poradnictwa
W ramach poradnictwa specjalistycznego zorganizowaliśmy w tym roku
warsztaty kompetencji wychowawczych, dla rodziców mających problemy
opiekuńczo – wychowawcze z dziećmi. Warsztaty były zrealizowane w ramach
projektu dofinansowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego z Europejskiego Funduszu Społecznego, pn. „Pomoc w rodzinie”.
Pomocy udzielali także psycholog, specjalista ds. uzależnień, specjalista ds.
przeciwdziałania przemocy oraz radca prawny.
3. przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na
kontynuowanie nauki osobom opuszczającym domy pomocy społecznej dla
dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek
z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich,
zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne
ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające
całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze
Zadanie to realizujemy poprzez wparcie osób, które opuszczają ww. instytucje
i zgłaszają się do PCPR. Pomoc polega na poradnictwie, pomocy w realizacji
programów usamodzielnienia, przyznawaniu świadczeń na kontynuację nauki,
zagospodarowanie i usamodzielnienie.
4.
pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności
w przystosowaniu się do życia, młodzieży opuszczającej domy pomocy
społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy
dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla
nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze,
specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii
zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze,
mających braki w przystosowaniu się
W tym zadaniu wspieramy osoby poprzez pomoc w uzyskaniu wsparcia
specjalistycznego, w redagowaniu pism do urzędów, np. o przyznanie
mieszkania socjalnego, zasiłku itp. Z młodzieżą opuszczającą zakłady
poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki
wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową
opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze prowadzimy również działania
związane z realizacją przez nich programów usamodzielnienia, które służą
osiągnięciu pełnej gotowości do dobrego funkcjonowania w dorosłym,
samodzielnym życiu.

5. pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status
uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy
udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1
lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, mającym
trudności w integracji ze środowiskiem
Pomoc ww. cudzoziemcom będzie polegała na opracowaniu programu
adaptacji, przyznaniu i wypłacie pomocy należnej z tytułu nauki języka.
Obecnie jeszcze nie zgłosił się do nas żaden cudzoziemiec, ale jest to już
kwestią czasu.
6. prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej
o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób
W naszym powiecie funkcjonują dwa domy pomocy społecznej, w tym jeden
dwu profilowy. Dom Pomocy Społecznej w Łężeczkach przeznaczony jest dla
osób w podeszłym wieku. Może w nim zamieszkać 135 mieszkańców.
Dom Pomocy Społecznej w Piłce – Zamyślinie jest przeznaczony dla 40 osób
w podeszłym wieku i 100 mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie.
Współpracujemy z Ośrodkami Pomocy Społecznej w temacie umieszczania
skierowanych osób do domów pomocy społecznej działających na terenie
naszego powiatu. Weryfikujemy wstępnie przekazywane dokumenty,
przekazujemy je do
Domów Pomocy Społecznej, kwalifikujemy
i wydajemy decyzje o umieszczeniu w DPS lub w razie braku wolnych miejsc
wpisujemy osoby na listę oczekujących. W roku 2018 umieściliśmy w naszych
domach na 275 miejsc ogółem 46 osób tym:
• DPS oddział Piłka – 5 osób
• DPS oddział Zamyślin – 11 osób
• DPS Łężeczki - 30 osób
Na dzień 31 grudnia 2018 roku w Domach Pomocy Społecznej z powiatu
międzychodzkiego przebywały razem 34 osoby, w tym:
•
•
•

DPS oddział Piłka – 3 osoby
DPS oddział Zamyślin – 11 osób
DPS Łężeczki - 20 osób

Ogółem w roku 2018 budżet dochodów domów pomocy społecznej wyniósł:
DPS Łężeczki plan 5 436 976,00 zł., wykonanie: 5 441 756,29 zł
DPS Piłka – Zamyślin plan 3 691 532,00 zł. wykonanie: 3 733 375,30 zł

Natomiast budżet wydatków wynosił:
DPS Łężeczki plan 5 850 178,00 zł., wykonanie: 5 748 674,65 zł
DPS Piłka – Zamyślin plan 6 064 091,00 zł. wykonanie: 6 063 822,06 zł
Koszt utrzymania mieszkańca w roku 2018 w poszczególnych Domach Powiatu
wynosił:
DPS Łężeczki – 3.594,00zł
DPS Piłka - Zamyślin – 3.421,00 zł
W sprawach dotyczących domów pomocy społecznej wydano ogółem 178
decyzji w tym:
DPS Łężeczki:
➢ 30 decyzji o umieszczeniu
➢ 2 decyzje zmieniające decyzje o umieszczeniu
DPS Zamyślin:
➢ 11 decyzji o umieszczeniu
➢ 2 decyzje uchylające decyzje o umieszczeniu
DPS Piłka:
➢ 5 decyzji o umieszczeniu
Decyzje o odpłatności mieszkańców:
DPS Łężeczki:
➢ 7 decyzji uchylających
➢ 7 decyzji ustalających odpłatność
DPS Zamyślin:
➢ 1 decyzja uchylająca
➢ 1 decyzja ustalająca odpłatność
DPS Piłka:
➢ 56 decyzji uchylających
➢ 56 decyzji ustalających odpłatność
i 1 postanowienie dotyczące sprostowania omyłki rachunkowej.

Statystyka wolnych miejsc w roku 2018 wg stanu na ostatni dzień miesiąca
Tabela nr 11
DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ
w Łężeczkach
wg rejestru 135 miejsc

styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień

w Zamyślinie
wg rejestru 40 miejsc

w Piłce
wg rejestru 100 miejsc

Liczba
wolnych
miejsc

Procent
wykorzystanie
potencjału
domu

Liczba
wolnych
miejsc

Procent
wykorzystanie
potencjału
domu

Liczba
wolnych
miejsc

Procent
wykorzystanie
potencjału
domu

135
133
134
135
135
135
135
130
134
133
132
128

100%
98%
99%
100%
100%
100%
100%
96%
99%
98%
97%
95%

40
40
40
39
40
39
38
40
38
39
40
39

100%
100%
100%
98%
100%
98%
95%
100%
95%
98%
100%
98%

97
97
98
99
98
98
98
98
97
98
99
98

97%
97%
98%
99%
98%
98%
98%
98%
97%
98%
99%
98%
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7. prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej
gminy oraz powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z
małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, z wyłączeniem środowiskowych
domów samopomocy i innych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami
psychicznymi
Powiat nie ma zaplecza socjalnego na bazie którego mógłby stworzyć
mieszkania chronione. Problem mieszkalnictwa chronionego, mieszkań
socjalnych jest znany nie od dzisiaj. Na dzień dzisiejszy nasi usamodzielniani
wychowankowie składają wnioski o przyznanie mieszkania z zasobów gminy,
z której pochodzą lub w której się osiedlają i są gminy, w których takie
mieszkania są przydzielane.
8. prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej
Interwencja kryzysowa to działania podejmowane na rzecz osób i rodzin
będących w stanie kryzysu psychologicznego. Ośrodki te powinny
przeprowadzić diagnozę stanu osoby, ustalić plan pomocy, udzielić wsparcia i
schronienia w sytuacji zagrożenia.

Na tą chwilę w miarę swoich możliwości pomocy w formie interwencji
kryzysowej udziela PCPR.
Pomoc w zakresie interwencji kryzysowej jest świadczona przez czasowe
umieszczenie dzieci całkowicie pozbawionych opieki będących w sytuacjach
kryzysowych w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej Nasz Dom w
Chrzypsku Wielkim. W roku 2018 było w niej umieszczone 3 dzieci.
9. udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach
Każda osoba trafiająca do PCPR uzyskuje pomoc, miedzy innymi w formie
informacji o swoich prawach (obywatela, klienta) i uprawnieniach ( on).
10. szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu
powiatu
Prowadzimy na bieżąco akcje informacyjne dotyczące szkoleń skierowanych do
OPS-ów, organizacji pozarządowych. W tym roku w wyniku współdziałania z
ROPS 10 pracowników OPS wzięło udział w warsztatach „Wprowadzenie do
superwizji pracy socjalnej”. Pracownicy OPS-ów i PCPR powiatu
międzychodzkiego i obornickiego dzięki współpracy Fundacją The Quality of
Life z Grodziska Mazowieckiego wzięli udział w bezpłatnym 3-dniowym
szkoleniu w ramach projektu finansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej pd. „Dla Rodziny”- doskonalenie zawodowe kadr systemu
wspierania rodziny i pieczy zastępczej. Szkolenie to zostało przeprowadzone w
Sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Międzychodzie. To przykłady działań
PCPR w zakresie specjalistycznego poradnictwa.
11. doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek
organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu
Kierownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu,
jeżeli potrzebują porady i kontaktują się z PCPR, to staramy się doradzić, jak
najbardziej profesjonalnie. Żeby udzielić wyczerpującej, zgodnej ze wszelkimi
prawidłami pomocy, konsultujemy odpowiedź ze specjalistami – prawnikiem,
psychologiem, przewodniczącym zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności.
Zawsze jednak odpowiadamy na zadane pytania.
12. sporządzanie, zgodnie z art. 16a, oceny w zakresie pomocy społecznej
Nowelizacja Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z
2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.), zgodnie z art. 16a, wprowadziła
obowiązek corocznego przygotowywania przez gminy, powiaty i samorząd
województwa oceny zasobów pomocy społecznej.

Ocena zasobów pomocy społecznej zastąpiła od 2012 r. dotychczas
przygotowywany przez jednostki samorządu terytorialnego bilans potrzeb
pomocy społecznej.
OZPS jest sporządzona w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej
i demograficznej, a zasoby, o których mowa, w szczególności obejmują:
infrastrukturę, kadrę, organizacje pozarządowe i nakłady finansowe na zadania z
pomocy społecznej bez względu na podmiot je finansujący i realizujący (art.
16a, p.1 i 2 Ustawy). Ocena, o której mowa, obejmuje osoby i rodziny
korzystające z pomocy społecznej, rodzaje ich problemów oraz ich rozkład
ilościowy
Rekomendacje za 2018 rok PCPR zostanie przedstawiona przy Ocenie
Zasobów Pomocy Społecznej.
13. podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb,
w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych
Organizujemy pomoc, wspieramy osoby, które się do nas zgłaszają
14. sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu
wojewodzie, w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem
systemu teleinformatycznego
Sprawozdania sporządzamy i przekazujemy w Centralnej Aplikacji
Statystycznej (sprawozdania ministerialne i resortowe) i przez Główny Urząd
Statystyczny (sprawozdania statystyczne).

III. POZOSTAŁE PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MIĘDZYCHODZIE
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Międzychodzie w imieniu
Starostwa Powiatowego w Międzychodzie realizuje następujące programy
i projekty:
1. „ Program Wyrównywania Różnic między Regionami III”
2. „Monitoring działań jednostek administracji rządowej i samorządowej w
województwie wielkopolskim, w kontekście realizacji osób z
niepełnosprawnościami i dostosowania do postanowień Konwencji ONZ
oprawach osób niepełnosprawnych”
3. Projekt „Pomoc w rodzinie” realizowany w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
INFORMACJA O REALIZACJI PROJEKTU „PROGRAM
WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III”
W ramach realizacji „ Programu Wyrównywania Różnic między Regionami III”
w 2018 roku dofinansowano:
• realizację projektu rozbudowy o platformę dla niepełnosprawnych oraz
przebudowy budynku szkolnego z internatem wraz z towarzyszącym
zagospodarowaniem terenu – platformy dla osób niepełnosprawnych
wraz z przebudową budynku oraz niezbędnymi robotami towarzyszącymi
w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Międzychodzie na
kwotę: 48 560,00zł.
• zakup pojazdów 9-cio osobowych dostosowanych do przewozu osób
niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Piłce - Zamyślinie
oraz dla Domu Pomocy Społecznej w Łężeczkach na łączną kwotę:
149 560,00zł.

INFORMACJA O REALIZACJI PROJEKTU „MONITORING DZIAŁAŃ
JEDNOSTEK ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I SAMORZĄDOWEJ W
WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM, W KONTEKŚCIE REALIZACJI
OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI I DOSTOSOWANIA DO
POSTANOWIEŃ KONWENCJI ONZ OPRAWACH OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH”
W roku 2018 w ramach realizacji projektu „Monitoring działań jednostek
administracji rządowej i samorządowej w województwie wielkopolskim,
w kontekście realizacji osób z niepełnosprawnościami i dostosowania do
postanowień Konwencji ONZ oprawach osób niepełnosprawnych” odbyło się
spotkanie w celu ustalenia rekomendacji dla powiatu międzychodzkiego.
Założono na schodach budynku Starostwa taśmy kontrastowe żółto – czarne
w celu
sprawniejszego poruszania się osób z niepełnosprawnościami.
Wykonanie rekomendacji zostało określone na rok 2019.

INFORMACJA O REALIZACJI PROJEKTU „POMOC W RODZINIE”
W LATACH 2017 - 2018
Zadanie 1 Centrum Rozwoju Osobistego
W trakcie realizacji projektu „Pomoc w rodzinie” w latach 2017-2018
przeprowadzono warsztaty grupowe dla wychowanków po 3 grupy x 4 godz.
W każdym roku przeprowadzono po 4 warsztaty dla każdej grupy. Warsztaty
zostały przeprowadzone przez dwóch trenerów. Tematem warsztatów była
komunikacja i budowanie własnej wartości. Z tej formy wsparcia skorzystało:
28 wychowanków rodzin zastępczych
Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projektu wg stanu na
31.12.2018:
Koszty kwalifikowane: 9 044,00
Dofinansowanie:
9 044,00
Na warsztaty zakupiono zestaw pomocy dydaktycznych koniecznych dla
trenerów celem przeprowadzenia zajęć.
Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projektu wg stanu na
31.12.2018:
Koszty kwalifikowane: 1 260,00
Dofinansowanie:
1 260,00

Na warsztaty zakupiono poczęstunek dla uczestników, który został rozdany w
trakcie realizacji zajęć:
Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projektu wg stanu na
31.12.2018:
Koszty kwalifikowane: 3 589,12
Dofinansowanie:
3 589,12
Zapewniono dojazd dzieci na w/w zajęcia przez firmę, z którą jest podpisana
umowa cywilno-prawna:
Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projektu wg stanu na
31.12.2018:
Koszty kwalifikowane: 3 642,00
Dofinansowanie:
3 642,00
Koszty wynajmu sal do przeprowadzenia zajęć grupowych przedstawia się
następująco:
Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projektu wg stanu na
31.12.2018:
Koszty kwalifikowane: 320,00
Dofinansowanie:
320,00
W ramach działań animacyjnych dzieci skorzystały z wyjazdu do kina – koszt
biletów wyniósł:
Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projektu wg stanu na
31.12.2018:
Koszty kwalifikowane: 441,00
Dofinansowanie:
441,00
Koszt transportu do kina wyniósł:
Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projektu wg stanu na
31.12.2018:
Koszty kwalifikowane: 1 433,60
Dofinansowanie:
1 433,60
Z tej formy wsparcia skorzystało: 21 wychowanków rodzin zastępczych
Zakupiono także sprzęt techniczny i komputerowy do prowadzenia zajęć
warsztatowych dla wychowanków:
Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projektu wg stanu na
31.12.2018:
Koszty kwalifikowane: 6 598,95
Dofinansowanie:
6 598,95
Było prowadzone poradnictwo indywidualne dla wychowanków z zakresu
rozwoju osobistego również było realizowane. Przeprowadzono indywidualne
poradnictwo psychologiczne z beneficjentami oraz terapeuta ds. przemocy
Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projektu wg stanu na
31.12.2018:
Koszty kwalifikowane: 52 250,00
Dofinansowanie:
52 250,00

Z tej formy wsparcia skorzystało: 33 wychowanków rodzin zastępczych
W okresie realizacji projektu działali mentorzy usamodzielniania. Pomocą
mentorów objęto 18 wychowanków rodzin zastępczych:
Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projektu wg stanu na
31.12.2018:
Koszty kwalifikowane: 51 523,47
Dofinansowanie:
51 523,47
W ramach realizacji zadania pierwszego zakupiono także testy do oceny
kandydatów na rodziny zastępcze, które są wykorzystywane w trakcie ocen
psychologicznych kandydatów:
Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projektu wg stanu na
31.12.2018:
Koszty kwalifikowane: 1 988,11
Dofinansowanie:
1 988,11
W sumie na zadanie 1 wydatkowano kwotę: 132 090,25
Zadanie 2 Wyjazdowy Trening Zachowań Konstruktywnych
Zadanie to realizowane było przez Fundacje Aktywizacja przy współpracy
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Międzychodzie W ramach realizacji
tego zadania 57 osób z rodzin zastępczych
i 13 wychowanków Placówki
Opiekuńczo – Wychowawczej skorzystało z warsztatów wyjazdowych w
sierpniu 2018 r. Rodzice zastępczy z dziećmi spędziły tydzień w Ośrodku
Szkoleniowym OHP
w Pruchnowie, natomiast dzieci z POW „Nasz
Dom” przebywały tydzień w Ośrodku Szkoleniowym OHP w Szamocinie.
Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projektu wg stanu na
31.12.2018: 151 177,54
Zadanie 3 Zajęcia socjoterapeutyczne
W okresie realizacji projektu przeprowadzono warsztaty socjoterapeutyczne.
Z zajęć aktywnie skorzystało 15 wychowanków pieczy zastępczej. W ciągu 2 lat
przeprowadzono 20 warsztatów dla dwóch grup wychowanków.
Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projektu wg stanu na
31.12.2018:
Koszty kwalifikowane: 23 304,00
Dofinansowanie:
23 304,00
Do prowadzenia zajęć zakupiono pomoce dydaktyczne dla trenerów:
Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projektu wg stanu na
31.12.2018:
Koszty kwalifikowane: 1 000,00
Dofinansowanie:
1 000,00
Na zajęcia zakupiono poczęstunek, w kwocie:

Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projektu wg stanu na
31.12.2018:
Koszty kwalifikowane: 789,79
Dofinansowanie:
789,79
Wynajęto salę na przeprowadzenie zajęć, której koszt wyniósł:
Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projektu wg stanu na
31.12.2018:
Koszty kwalifikowane: 1 920,00
Dofinansowanie:
1 920,00
W ramach działań animacyjnych w tym zadaniu 17 dzieci wyjechało do kina,
koszt biletów wyniósł:
Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projektu wg stanu na
31.12.2018:
Koszty kwalifikowane: 255,00
Dofinansowanie:
255,00
Jako wkład własny zostały wypłacone świadczenia na pokrycie kosztów
utrzymania dziecka umieszczonego w systemie pieczy rodzina zawodowa,
w kwocie ogólnej: 40 000,01zł..
Ogółem koszt tego zadania wyniósł:
Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projektu wg stanu na
31.12.2018:Koszty kwalifikowane: 67 277,80 Dofinansowanie: 27 277,79

Zadanie 4 Spotkania terapeutyczne
W ramach zadania czwartego odbyły się spotkania terapeutyczne. Poradnictwo
indywidualne dla opiekunów rodzin zastępczych oraz otoczenia świadczył
terapeuta ds. uzależnień, psycholog oraz prawnik. W okresie realizacji projektu
pomoc otrzymały: prawnik – 5 osób, specjalista ds. uzależnień – 7 osób,
psycholog 19 osób
Ogółem koszt tego zadania wyniósł:
Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projektu wg stanu na
31.12.2018: 47 570,00
Zadanie 5 Warsztaty kompetencji wychowawczych
W okresie styczeń - czerwiec 2018r. odbyły się warsztaty grupowe kompetencji
wychowawczych . Warsztaty zostały przeprowadzone przez 2 trenerów .
Miejscem spotkania było Starostwo Powiatowe w Międzychodzie. Warsztaty
zakończyły się 20 czerwca 2018r. skorzystało z nich 10 osób.
Ogółem koszt tego zadania wyniósł:
Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projektu wg stanu na
31.12.2018: 9 996,00

Zadanie 6 Wsparcie społeczne i środowiskowe osób niesamodzielnych i ich
opiekunów faktycznych poprzez działania trenerów aktywności oraz
wsparcie specjalistyczne kompensacyjne
Zadanie to zostało zrealizowane przez Fundację Aktywizacja – partnera nr 2 w
projekcie „Pomoc w rodzinie”
Liczba osób korzystających ze szkoleń podnoszących kompetencje w zakresie
opieki nad osobami niesamodzielnymi - 20
Ogółem koszt tego zadania wyniósł:
Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projektu wg stanu na
31.12.2018: 307 899,89
Zadanie 7 Szkolenia dla opiekunów faktycznych – realizacja działań
wspierających opiekunów faktycznych w opiece nad osobami
niesamodzielnymi
Zadanie to zostało zrealizowane przez Fundację Aktywizacja – partnera nr 2
w projekcie „Pomoc w rodzinie”
Liczba osób objętych programem „Trener Aktywności” - 30
Liczba osób objętych szkoleniami w zakresie kompetencji cyfrowych - 30
Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projektu wg stanu na
31.12.2018: 22 800,00
Zadanie 8 Wyjazdowy Warsztat Aktywizacji Społecznej – wsparcie
szkoleniowe dla osób niesamodzielnych i opiekunów faktycznych
Zadanie to zostało po zmianach wniosku w dniu20.11.2018 zostało
wybrakowane z realizacji przez Fundację Aktywizacja – partnera nr 2
w projekcie „Pomoc w rodzinie”
Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projektu wg stanu na
31.12.2018:: 00,00
Zadanie 9 Praca z rodziną na terenie gminy Sieraków
Zadanie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowie –
partnera nr 1 w projekcie „Pomoc w rodzinie” Dotyczyło objęcia pracą
asystenta rodziny z dziećmi na terenie gminy Sieraków.
Liczba osób objętych wsparciem asystenta rodziny – 29
Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projektu wg stanu na
31.12.2018:
Koszty kwalifikowane: 84 313,22
Dofinansowanie:
61 953,08
OPS Sieraków wniósł wkład własny w wysokości: 22 360,14

Ogółem w projekcie „Pomoc w rodzinie”
Kwota wydatków kwalifikowanych wynosi: 984 833,09
Dofinansowanie wynosi:
922 472,94
Wydatki rzeczywiście poniesione kwota:
823 124,70
Dofinansowanie
760 764,55
Koszty pośrednie kwalifikowane
161 708,39
Dofinansowanie
161 708,39

WYKAZ POTRZEB

1. Promowanie idei rodzicielstwa zastępczego poprzez:
• Prowadzenie kampanii społecznych na temat rodzicielstwa
zastępczego;
• Opracowanie i rozpowszechnienie plakatów i ulotek
• Współpracę z instytucjami i organizacjami ukierunkowaną na
rozwój rodzicielstwa zastępczego.
2. Ustawiczne szkolenie kadr pomocy społecznej z terenu powiatu
międzychodzkiego.
3. Pomoc organizacjom działającym na rzecz osób niepełnosprawnych w celu
umożliwienia osobom niepełnosprawnym pełnienia społecznie aktywnej roli
i integracji ze środowiskiem.
3. Wspieranie osób w uzyskaniu niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego,
ortopedycznego i innego sprzętu pomocniczego a także umożliwienie
uczestnictwa w rehabilitacji.
4. Podniesienie jakości usług świadczonych przez kadrę PCPR przez
uczestnictwo w szkoleniach.

