SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PCPR
W WIERUSZOWIE ZA 2009 ROK

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie realizuje zadania powiatu (własne i
zlecone) zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku ( t. j. Dz. U. z
2009r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.) zadania z zakresu rehabilitacji społecznej finansowane z
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizowane na rzecz osób
niepełnosprawnych na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr . 14 poz. 92 z
późn. zm.) oraz innych ustaw.

I. Organizacja i funkcjonowanie
1. Zatrudnienie
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie (PCPR) w 2009 roku zatrudniało 8
osób w wymiarze :kierownik-1,0 etat, gł. księgowa -0,5 etatu, starsi specjaliści pracy socjalnej 2,0 etaty , główny specjalista ds. rehabilitacji społecznej -1,0 etat ,pracownik socjalny ds. osób
niepełnosprawnych- 0,5 etatu oraz w ramach Projektu “Integracja i aktywność”
współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Poddziałania 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pracownik socjalny ds.
osób niepełnosprawnych-1 etat i jedna osoba zatrudniona w ramach umowy zlecenie jako
koordynator w/w projektu.
W pracy PCPR przez cały rok pomagali stażyści zgodnie z zawartymi umowami z
Powiatowym Urzędem Pracy.
Przy PCPR działał w godzinach popołudniowych Punkt Interwencji Kryzysowej (PIK).
W ramach pracy punktu podpisano umowy zlecenia z 5 specjalistami(prawnik, psycholog,
terapeuta uzależnień, pedagog , pracownik socjalny) .Dyżury specjalistów prowadzone były w
godz. 15.30- 18.00.
2. Wykonanie budżetu
Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie
Tab. 1. Zestawienie planu, środków otrzymanych i wykorzystanych PCPR
PLAN
ŚRODKI OTRZYMANE
ŚRODKI
WYKORZYSTANE
240.700 zł
240.700 zł
240.691,49 zł
Wynagrodzenia osobowe Dodatkowe wynagrodzenie roczne Pochodne od wynagrodzeń Wynagrodzenia bezosobowe -

148.405,66 zł
10.558,42 zł
28.479,05 zł
7.500,00 zł

Razem wynagrodzenia –

194.943,13 zł

Wydatki bieżące – 45.748,36 zł (w tym odpis na ZFŚS – 5.458,26 zł)
W ramach wydatków bieżących rzeczowych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wydało:
7.018,27 zł na zakup wyposażenia, materiałów biurowych, druków, zakup
prenumeraty, tonerów do kserokopiarki, środków czystości,
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8.156,20 zł na opłaty za energię elektryczną i cieplną, wodę
4.078,87 na usługi remontowe,
270,00 zł na badania profilaktyczne pracowników,
12.607,70 zł na opłatę radiofoniczną, usługi informatyczne, koszty przesyłek, koszty
obsługi BIP, koszty ogłoszeń w prasie, wywóz nieczystości stałych, opłata za
korzystanie z samochodu służbowego,
991,72 zł dostęp do sieci Internet,
1.705,66 zł na usługi telekomunikacyjne,
884,66 zł na wypłatę delegacji służbowych,
585,60 zł na opłatę składki ubezpieczenia mienia,
5.458,26 zł odpis na ZFŚS,
690,24 zł na opłatę podatku od nieruchomości,
2.782,00 zł na szkolenia dla pracowników,
469,18 zł na zakup akcesoriów komputerowych
50,00 na opłatę na rzecz Skarbu Państwa
W roku 2009 PCPR w Wieruszowie otrzymał dotację celową na wypłatę dodatków dla
pracowników socjalnych w wysokości 6.000 zł. Obowiązek wypłaty w/w dodatków
wprowadziła ustawa o pomocy społecznej od stycznia 2006 roku. Dotacja została wykorzystana
i rozliczona w całości.
Zestawienie wydatków prezentuje poniższa tabela.
Tab. 2. Zestawienie wydatków PCPR w 2009r.
Wartościowo w zł
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne
194.943,13 zł.
Wydatki bieżące
45.748,36 zł
Razem:
240.691,49 zł.

Procentowo
81,00%
19,00%
100%

Ogółem w porównaniu z 2008 rokiem środki wykorzystane przez PCPR w rozdziale
85218 wzrosły o 4,46% , przy czym wydatki na wynagrodzenia wzrosły tylko o 1%, natomiast
wzrost pozostałych wydatków był spowodowany głównie przeprowadzonym remontem
pomieszczeń i wysokimi kosztami obsługi pocztowej.
W 2009 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie kontynuowało realizację projektu
“Integracja i aktywność” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.2-Rozwój i upowszechnianie
integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Tab. 3. Zestawienie planu, środków otrzymanych i wykorzystanych w ramach projektu
“Integracja i aktywność” z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2009r.
PLAN
ŚRODKI OTRZYMANE
ŚRODKI
WYKORZYSTANE
151.401,11
151.401,11 zł
147.196,24 zł.

● Wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 64.743,08 zł
●Wydatki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.000,00 zł
●Wydatki związane z zakupem wyposażenia , materiałów biurowych oraz artykułów
żywnościowych i pozostałych wykorzystanych do paczek świątecznych dla beneficjentów 17.123,32
●Wydatki na akcesoria komputerowe -3.211,82
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●Wydatki w ramach usług pozostałych ( kursy: stylizacji paznokci, komputerowy, kulinarny),
opracowanie strony internetowej oraz jej aktualizacje, koszty dojazdu pracownika socjalnego
jak również zwrot kosztów dojazdu beneficjentów na zajęcia, koszty cateringu -48.662,02
●Wydatki na turnusy rehabilitacyjne – 12.456,00 zł
● Wydatki stanowiące wkład własny ze środków PFRON wynosił – 17.268,83 ( środki
przekazane na dofinansowanie WTZ)
Ogółem wartość zrealizowanego projektu wyniosła 164.465,07
Stopień realizacji projektu w stosunku do 2008 roku wzrósł o 20,6%.
Rozdział – 85204 Rodziny zastępcze
Tab. 4. Zestawienie planu, środków otrzymanych i wykorzystanych w rozdziale 85204 –
Rodziny zastępcze
ROK
PLAN
ŚRODKI
ŚRODKI
OTRZYMANE
WYKORZYSTANE

2009

508.117 zł

508.117,00 zł.

508.116,08 zł.

Ogółem w 2009 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie obsługiwało 45
rodzin zastępczych, w których umieszczonych było 56 dzieci. Wzrost ilości rodzin i
umieszczonych w nich dzieci spowodował zwiększenie wydatków w rozdziale 85204 w
stosunku do roku poprzedniego o 15, 7 %.Wydatki w rodzinach zastępczych obejmowały:
Tab. 5. Zestawienie wydatków w rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze w 2009 roku
Wyszczególnienie
Wydatki
%
Bieżące utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych
419.777,40 zł 82,6 %
Kontynuowanie nauki
48.487,68 zł
9,6 %
Zagospodarowanie nowych dzieci w rodzinie zastępczej 20.087,00 zł
4,0 %
Usamodzielnienie pieniężne dla wychowanków
9.882,00 zł
1,9 %
Wyprawki
rzeczowe
dla
usamodzielnionych 9.882,00 zł
1,9 %
wychowanków
508.116,08 zł

Razem:

100 %

Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo wychowawcze
Tab.6. Zestawienie planu, środków otrzymanych i wykorzystanych w rozdziale 85201 –
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
ROK
PLAN
ŚRODKI
ŚRODKI
OTRZYMANE
WYKORZYSTANE

2009

10.871 zł.

10.871 zł.

10.870,20 zł.

Tab. 7. Zestawienie wydatków w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze
Wyszczególnienie
Wydatki
%
Kontynuowanie nauki
5.929,20 zł
54,55%
Pomoc na usamodzielnienie wychowanków
4.941,00 zł
45,45%
Razem:
10.870,20 zł
100 %
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Rozdział 85220 – Punkt Interwencji Kryzysowej
Przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie działa Punkt Interwencji Kryzysowej.
Celem PIK jest niesienie pomocy osobom doznającym przemocy, poszkodowanym w wyniku
zdarzeń losowych, znajdujących się w sytuacjach kryzysu. PIK oferuje poradnictwo
specjalistyczne: prawne, psychologiczne, pedagogiczne, socjalne i rodzinne.
Tab. 8. Zestawienie planu, środków otrzymanych i wykorzystanych PCPR
PLAN
ŚRODKI OTRZYMANE
ŚRODKI
WYKORZYSTANE
35.770 zł
35.770 zł
35.763,32 zł
Pochodne od wynagrodzeń –
Wynagrodzenia bezosobowe -

1.206,81 zł
14.295,93 zł

Razem wynagrodzenia –

15.502,74 zł

Wydatki bieżące – 20.260,58 zł
W ramach wydatków bieżących rzeczowych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach
działania PIK wydało:
2.103,43 zł zakup materiałów biurowych, drobnego wyposażenia,
14.801,58 zł dyżury w PIK prawnika i terapeuty uzależnień oraz abonament za
korzystanie z oprogramowania LEX,
2.112,29 zł na usługi telekomunikacyjne,
183,00 zł na zakup papieru
1.060,28 zł na zakup akcesoriów komputerowych
PFRON – realizacja zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej
Na realizację zadań powiat otrzymał 1.088.536 zł (bez obsługi),
środki wykorzystane 1.088.516,64 zł
z czego:
zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działania warsztatu terapii
zajęciowej – 739.800 zł.
dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w
turnusach rehabilitacyjnych – 72.110,00 zł,
dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych
– 30.689,00 zł,
dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny , przedmioty
ortopedyczne i środki pomocnicze – 115.263,07 zł,
dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i
technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych –
71.254,57 zł,
wydatki na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych –
14.400,00 zł.
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej przez osoby
niepełnosprawne – 45.000,00 zł.
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Na obsługę realizowanych zadań:
Środki otrzymane z PFRON– 27.214 zł
Środki wykorzystane –27.213 zł
Środki zwrócone – 1 zł
PFRON – obsługa realizowanych zadań
Na obsługę realizowanych zadań z PFRON otrzymano 27.214 zł (2.5% ze środków PFRON
przeznaczonych na rehabilitację zawodową i społeczną), z czego wykorzystano 27.213 zł.
Środki przekazane przez PERON na obsługę realizowanych zadań zostały wykorzystane w
99,9 %.
Powyższe środki przeznaczono na:
wynagrodzenia i pochodne dla pracowników obsługujących zadania w wysokości 18.711 zł,
niezbędne wydatki umożliwiające prawidłowe wykonywanie zadań zleconych z PFRON
(umowa zlecenie na nadzór techniczno-budowlany przy realizacji zadania likwidacji barier
architektonicznych, zakup wyposażenia oraz materiałów biurowych, środków czystości)–
6.306,00 zł.
zakup asysty i wsparcia dla programu komputerowego Tylda obsługującego zadania z
zakresu PFRON – 2.196,00 zł.

II. Realizacja zadań własnych.
1. Organizowanie opieki w rodzinach zastępczych.
Ogółem w 2009r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie obsługiwało 45
rodzin zastępczych, w których umieszczonych było 56 dzieci.
Z mocy postanowienia Sądu zostało zawiązanych 12 nowych rodzin zastępczych, w których
zostało umieszczonych 17 dzieci.
Tab.9 Struktura wiekowa dzieci w rodzinach zastępczych.
Wiek dziecka
Liczba dzieci
od 0 do 3 lat

2

od 4 do 6 lat

5

od 7 do 13 lat

25

od 14 do 18 lat

23

Powyżej 18 lat

1
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Tab.10 Rozmieszczenie rodzin zastępczych
Wieruszowskiego w latach 2007 – 2009
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poszczególnych
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Powiatu

Rozmieszczenie rodzin zastępczych w poszczególnych gminach
Powiatu Wieruszowskiego w latach 2005-2007
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Sporządzono 63 sprawozdania dla Sądu Rejonowego w Wieluniu III Wydział Rodzinny
i Nieletnich, dotyczących sytuacji opiekuńczo – wychowawczej dzieci umieszczonych w
rodzinach zastępczych.
W roku 2009r. wydano ogółem 32decyzje dotyczące rodzin zastępczych z tego:
24 decyzje dotyczące pomocy pieniężnej na bieżące utrzymanie dzieci w rodzinach
zastępczych z tego:
- 12 decyzji przyznających w/w pomoc,
- 8 decyzji zmieniających okres przyznania pomocy,
- 1 decyzja nakazująca zwrot świadczenia,
- 3 decyzje uchylające,
8 decyzji przyznających jednorazową pomoc na zagospodarowanie dla nowych rodzin
zastępczych.
Tab. 11 Udzielone świadczenia rodzinom zastępczym w 2009 r.
Rodzaj świadczenia

Ilość
świadczeń

Udzielone świadczenie na pomoc 709
pieniężną na częściowe pokrycie
kosztów utrzymanie dziecka w
rodzinie zastępczej
Udzielone
świadczenie
na 11
jednorazową pomoc pieniężną dla
nowej rodziny zastępczej
RAZEM
720

przyznanych Kwota przyznanych
świadczeń
419.777,40 zł

20.087,00 zł
439.864,40 zł
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Pracownik socjalny PCPR przeprowadził w rodzinach zastępczych 163 wywiady
środowiskowe z czego:
- 10 dużych wywiadów środowiskowych (rodzinnych) - Cz. I ,
- 76 wywiadów aktualizacyjnych - Cz. IV,
- 17 wywiadów środowiskowych (rodzinnych) - Cz. VI dotycząca nowych rodzin zastępczych
ubiegających się o przyznanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania
dziecka,
- 60 wywiadów dotyczących sytuacji opiekuńczo - wychowawczej dziecka umieszczonego
w rodzinie zastępczej - Cz. VII w rodzinach zastępczych,
Wizyty w rodzinach zastępczych miały na celu sprawdzenie sytuacji socjalno – bytowej,
rodzinnej, zdrowotnej oraz dochodowej dzieci umieszczonych w rodzinach, sprawdzenie
zasadności pobytu dzieci w rodzinie oraz ustalenie nowej wysokości świadczeń dla rodzin
zastępczych.
W celu prawidłowego funkcjonowania rodzin zastępczych współpracowaliśmy z
Sądem, ośrodkami pomocy społecznej, pedagogami szkolnymi, kuratorami sądowymi oraz
szkołami.
W 2009 roku podpisano 1 umowę cywilno – prawną o powierzenie 4 dzieci w rodzinie
zastępczej w trybie art.72 ust.7 ustawy o pomocy społecznej , w związku z pilną koniecznością
zapewnienia opieki nad dziećmi , po wyrażeniu zgody rodzica biologicznego.
Proces usamodzielniania wychowanków rodzin zastępczych
W 2009r. rodziny zastępcze opuściło 4 pełnoletnich wychowanków. Z czego 3
kontynuuje naukę ,a jedna usamodzielniła się.
Pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki otrzymywało 11 wychowanków z rodzin
zastępczych w wysokości 30% kwoty podstawy, która aktualnie wynosi 1.647 zł, tj. w kwocie
494,10 zł miesięcznie.
Tab.12 Udzielone świadczenia dla usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych w
2009r.
Rodzaj świadczenia

Ilość osób
świadczeń

/

wypłaconych Kwota przyznanych
świadczeń

Pomoc
pieniężna
na 11 osób / 98 świadczeń
kontynuowanie nauki
Świadczenie
na 6 osób / 6 świadczeń
usamodzielnienie w formie
rzeczowej
Pomoc na usamodzielnienie
2 osoby / 2 świadczenia
RAZEM

19 osób / 106 świadczeń

48.487,68 zł
9.882,00 zł
9.882,00 zł
68.251,68 zł

W związku z realizacją zadania dotyczącego usamodzielnień wychowanków rodzin
zastępczych zostały wydane następujące decyzje:
12 decyzji dotyczących osób kontynuujących naukę z tego:
- 10 decyzji przyznających w/w pomoc
- 1 decyzja zmieniająca okres przyznawania w/w pomocy,
- 1 decyzja odmowna
6 decyzji przyznających pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla pełnoletnich
wychowanków rodzin zastępczych
3 decyzje dotyczące pomocy pieniężnej na usamodzielnienie w 1 decyzja odmowna
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Pracownik socjalny przeprowadził 10 wywiadów środowiskowych Cz. VIII, 6 wywiadów
środowiskowych aktualizacyjnych Cz. IV, 6 wywiadów środowiskowych Cz. I w celu
przyznania pomocy na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie oraz w formie wyprawki
rzeczowej.

Praca z rodzicami biologicznymi
Pracownik socjalny przeprowadził 19 wywiadów środowiskowych z rodzicami
biologicznymi dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych. Wydano 28 decyzji
odstępujących od ponoszenia odpłatności za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej.
Porozumienia między powiatami
W 2009 roku obsługiwano 4 rodziny zastępcze, w których umieszczone było 6 dzieci z
innych powiatów (Krotoszyn, Kluczbork, Sieradz, Wrocław).
Ponadto 2 dzieci pochodzące z powiatu wieruszowskiego przebywało w rodzinie zastępczej na
terenie powiatu pleszewskiego.
Szkolenia rodzin zastępczych
W roku 2009 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we współpracy z Poradnią
Psychologiczno-Pedagogiczną oraz Stacją Sanitarno -Epidemiologiczną w Wieruszowie
przeprowadziło trzy szkolenia dla wszystkich rodzin zastępczych.
Celem I szkolenia było:
Zapoznanie rodziców zastępczych z podstawowymi potrzebami psychicznymi dzieci w
poszczególnych kategoriach rozwojowych.
Celem II szkolenia było:
Uświadomienie rodzicom zastępczym o najczęściej popełnianych błędach
wychowawczych. Zapoznanie z aktualnymi przepisami prawnymi dotyczącymi
rodzicielstwa zastępczego
Celem III szkolenia było:
Przekazanie wiedzy o podstawowych zasadach prawidłowego odżywiania wśród dzieci
i młodzieży.
Podczas przeprowadzonych szkoleń rodziny miały możliwość indywidualnych konsultacji.
Ponadto 29 maja 2009 roku pracownicy PCPR w Wieruszowie wraz z 7 rodzinami
zastępczymi uczestniczyli w Wojewódzkich obchodach rodzicielstwa zastępczego w
Uniejowie.
2. Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym
opieki rodziców
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie zapewnienia właściwej opieki nad
dzieckiem współpracuje z Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej, Komendą Powiatową
Policji, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, kuratorami sądowymi, pedagogami szkolnymi.
W 2009r. zgodnie z postanowieniami Sądu Rejonowego w Wieluniu umieszczono 6 dzieci w
placówce opiekuńczo-wychowawczej tj. w Domu Dziecka. Ogółem w 2009r. w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych przebywało 13 dzieci z terenu Powiatu Wieruszowskiego.
W 2009r. wypłacono 1 świadczenie w postaci pomocy pieniężnej na usamodzielnienie
byłemu wychowankowi zakładu poprawczego.
W 2009 roku zostały zawarte 3 porozumienia odnośnie ponoszenia odpłatności za pobyt
dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej pochodzących z Powiatu Wieruszowskiego.
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Powiat Wieruszowski w 2009r. ponosił następujące miesięczne koszty utrzymania na 1
dziecko umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie innych powiatów :
- powiat ostrzeszowski – 2.692,00 zł (2 dzieci)
- powiat sieradzki
- 2.583,26 zł (1 dziecko) oraz 3.534,01 (2 dzieci)
- powiat wieluński
- 2.854,00 zł (3 dzieci)
- powiat pleszewski
- 2.719,00 zł (5 dzieci)
W 2009r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wydało 7 decyzji o odstąpieniu od
ustalenia odpłatności dla rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczowychowawczych. W związku z wydaniem powyższych decyzji, pracownik socjalny PCPR
przeprowadził 4 wywiady środowiskowych (rodzinnych).
Placówka wsparcia dziennego
W miesiącu listopadzie 2008r. Zarząd Powiatu Wieruszowskiego ogłosił otwarty
konkurs ofert na dofinansowanie w 2009r. realizacji zadania własnego powiatu z zakresu
pomocy społecznej „Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo
pozbawionym opieki rodziców, w formie organizowania i prowadzenia placówki opiekuńczowychowawczej wsparcia dziennego o zasięgu ponad gminnym”. W związku z tym, że złożona
przez Stowarzyszenie Profilaktyczne „Alternatywa” oferta spełniała wymogi zawarto w dniu 28
stycznia 2009r. umowę na realizację w/w zadania. Prowadzona przez Stowarzyszenie
„Alternatywa” placówka tj. Świetlica Socjoterapeutyczna w Wieruszowie – Podzamczu jest
placówką niepubliczną o zasiągu ponad gminnym, finansowaną od 2005r. ze środków
własnych powiatu. Plan budżetu dla w/w placówki w 2009r. wynosił 28.020,00 złotych i został
wykorzystany w 100% zgodnie z zawartą umową na:
- zakup materiałów do pracy z dziećmi,
- koszty imprez okolicznościowych dla dzieci,
- opłaty telefoniczne i pocztowe,
- koszty obsługi księgowo-administracyjnej,
- koszty zajęć zleconych,
- wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę kierownika, wychowawcy oraz, pochodne od
wynagrodzeń,
- ubezpieczenie wolontariuszy,
- usługi obce, prowizje bankowe.
Świetlica Socjoterapeutyczna działa na terenie Powiatu Wieruszowskiego pięć dni w
tygodniu w godzinach 1500 – 1900. Działalność świetlicy jest adresowana do dzieci i młodzieży
w przedziale wiekowym 6-16 lat - mającej trudności z przystosowaniem społecznym, z rodzin:
dysfunkcyjnych, z problem alkoholowym, o niskich dochodach.
Zgodnie z regulaminem Świetlica, może przyjąć 40 dzieci z terenu Powiatu
Wieruszowskiego. Rzeczywista liczba wychowanków w 2009r. wynosiła 40 dzieci.
W świetlicy prowadzone są następujące formy pracy z dziećmi: zajęcia
socjoterapeutyczne, pomoc w sytuacjach kryzysowych, organizowanie czasu wolnego, rozwój
zainteresowań, organizowanie zabaw i zajęć sportowych, pomoc w nauce.
W 2009r. w Świetlicy Socjoterapeutycznej została przeprowadzona 1 kontrola (30
września) przez pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie Celem
kontroli była ocena zasad funkcjonowania i organizacji Świetlicy Socjoterapeutycznej w
Wieruszowie – Podzamczu oraz ocena gospodarki finansowej placówki. W wyniku
przeprowadzonych kontroli stwierdzono nieprawidłowości w zakresie zawierania umów
zlecenie. W związku z czym wydano zalecenia pokontrolne.
Dotacja przekazana na prowadzenie Świetlicy została wykorzystana zgodnie z
przeznaczeniem, jakie zostało określone w umowie. Oceny dokonano na podstawie
przedłożonego sprawozdania .
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3. Interwencja kryzysowa
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie w ramach interwencji kryzysowej
przyjmowało zgłoszenia dotyczące różnych kryzysów w rodzinie.
Główne przyczyny interwencji to:
- nadużywanie alkoholu,
- przemoc fizyczna i psychiczna w rodzinie,
- zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe,
- trudności wychowawcze
- zaburzenia zdrowia psychicznego
- myśli samobójcze
- kryzysy małżeńskie
W powyższych przypadkach kontaktowano się z Ośrodkami Pomocy Społecznej z terenu
Powiatu Wieruszowskiego, Prokuraturą, Policją, Ośrodkiem Terapii Uzależnień
i Współuzależnień, pedagogami szkolnymi, kuratorami sądowymi, celem ustalenia sytuacji
tych rodzin.
Punkt Interwencji Kryzysowej
Przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie działa Punkt Interwencji
Kryzysowej ,w którym od poniedziałku do piątku pełnili dyżur następujący specjaliści:
PONIEDZIAŁEK 1530- 1730 - TERAPEUTA UZALEŻNIEŃ
WTOREK

1530- 1800 - PR. SOCJALNY

ŚRODA

1530- 1800 - PRAWNIK

CZWARTEK

1530- 1800 - PEDAGOG

PIĄTEK

1530- 1800 - PSYCHOLOG

W 2009r. udzielono 439 porad z tego :146 porad prawnych ,132 psychologicznych,45
pedagogicznych,58 terapeutycznych, 58 socjalnych .
Najwięcej porad udzielono mieszkańcom Miasta i gminy Wieruszów-296,gminy Galewice -25,
gminy Bolesławiec -41, gminy Sokolniki – 26, gminy Czastary -26, gminy Lututów – 7,
Gminy Łubnice -18.
Zakres udzielanych porad był bardzo szeroki .Najwięcej spraw dotyczyło tak jak w roku
poprzednim kryzysów małżeńskich, rozwodów, separacji, alimentów (93) następnie trudności
wychowawczych(85) oraz trudnej sytuacji życiowej, bezrobocie( 87). Po pomoc zgłaszały się
też osoby z problemem uzależnień(51), przemocy w rodzinie (18), sprawami majątkowymi
(61), sprawami
emerytalno –rentowymi(18), ubezwłasnowolnieniem, zaburzeniami
psychicznymi (6), sprawami pracowniczymi (12) i inne.
Z pomocy specjalistów mogły korzystać rodziny zastępcze.
Liczba porad udzielanych przez specjalistów wzrosła w porównaniu z rokiem poprzednim o 70
porad. Obserwuje się znaczny wzrost porad psychologicznych .
4. Obsługa Domów Pomocy Społecznej oraz umieszczanie w nich skierowanych osób .
Na terenie powiatu wieruszowskiego funkcjonują dwa Domy Pomocy Społecznej dla osób
przewlekle psychicznie chorych:
- DPS Chróścin-Wieś – przeznaczony dla 95 osób .
- DPS Chróścin-Zamek – przeznaczony dla 59 osób.
Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej w
2009r. kształtował się następująco:
- DPS Chróścin -Wieś - 2.228,78 zł
- DPS Chróścin -Zamek - 1.941,38 zł
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W ramach nadzoru nad Domami Pomocy Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Wieruszowie przeprowadziło w miesiącu lutym 2009r. kontrolę w DPS Chróścin-Zamek,
której celem była ocena standardu podstawowych usług świadczonych w DPS Chróścin-Zamek
oraz realizacji programu naprawczego. Dom ten nie posiadał zezwolenia stałego na jego
prowadzenie. W wyniku kontroli stwierdzono, że Dom nie spełnia wymogów
standaryzacyjnych i wydano zalecenia pokontrolne, które dotyczyły:
-osiągnięcia wymaganego wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu terapeutycznoopiekuńczego,
- zmniejszenia liczby mieszkańców do 60 osób,
- przystosowania łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- dostosowania powierzchni trzech pokoi mieszkalnych do powierzchni określonej w
Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005r. w sprawie domów
pomocy społecznej.
W miesiącu czerwcu 2009r. dokonano ponownej kontroli Domu Pomocy Społecznej ChróścinZamek, której celem była ocena wykonania zaleceń pokontrolnych przez Dyrektora Domu. W
zakresie objętym kontrolą nie stwierdzono nieprawidłowości. Zostały w całości wykonane
zalecenia pokontrolne. W związku z powyższym w miesiącu czerwcu 2009r. przesłano do
Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi wniosek wraz z kompletem dokumentów Domu
Pomocy Społecznej Chróścin-Zamek w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie i
wpisanie do rejestru Domów Pomocy Społecznej DPS Chróścin-Zamek. W dniach 12-17
listopada 2009r. pracownicy Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi przeprowadzili
kompleksową kontrolę w w/w Domu. Podczas kontroli stwierdzono, że DPS Chróścin-Zamek
spełnia standardy wymagane do wydania zezwolenia na prowadzenie Domu na czas
nieokreślony. W związku z powyższym w dniu 08 stycznia 2010r. Wojewoda Łódzki wydał
decyzję (znak: PS.III.9013/22/10) na podstawie której Powiat Wieruszowski otrzymał
zezwolenie na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej Chróścin-Zamek, na czas nieokreślony.
W miesiącu grudniu 2009r. została przeprowadzona przez Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Wieruszowie kontrola Domu Pomocy Społecznej Chróścin-Wieś( Posiada stałe
zezwolenie od 7 sierpnia 2008 roku). Celem kontroli była ocena organizacji i funkcjonowania
Domu oraz jakości świadczonych usług. W zakresie objętym kontrolą nie stwierdzono
nieprawidłowości.
W 2009r. do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie wpłynęło łącznie 15
wniosków z prośbą o umieszczenie w Domach Pomocy Społecznej, z tego wszystkie wnioski
dotyczyły osób z poza terenu powiatu wieruszowskiego,
W 2009r wydano 1 decyzję o umieszczeniu osób w DPS Chróścin-Zamek oraz 5 decyzji
o umieszczeniu w DPS Chróścin-Wieś. Ponadto wydano 1 decyzję związaną z przeniesieniem
mieszkańca między Domami Pomocy Społecznej, 2 decyzje w sprawie wygaszenia decyzji o
umieszczeniu w DPS-ach oraz 121 decyzji o zmianie odpłatności w DPS-ach Chróścin-Zamek
i Chróścin-Wieś.
Opłatę za pobyt mieszkańców umieszczonych w DPS- ach na podstawie decyzji wydanych po
01 stycznia 2004r. ponoszą gminy, z których te osoby zostały skierowane, w wysokości różnicy
między średnim kosztem utrzymania w DPS, a opłatami wnoszonymi przez tych mieszkańców.
Natomiast na mieszkańców umieszczonych w DPS- ach na podstawie przepisów z przed
01.01.2004r nadal przekazywana jest dotacja od wojewody.
Według stanu na 31 grudnia 2009 w DPS Chróścin –Zamek umieszczonych było 59 osób, z
czego 45 osób umieszczonych na starych zasadach, natomiast w DPS Chróścin-Wieś 95 osób,
z czego przebywających na starych zasadach 76 osób.
Według stanu na dzień 31 grudnia 2009r. na liście osób oczekujących do DPS ChróścinZamek były 3 osoby, natomiast do DPS Chróścin- Wieś 6 osób.
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5.Szkolenie , doskonalenie zawodowe kadr z terenu powiatu
W 2009 roku kierownik i pracownicy PCPR w Wieruszowie brali udział w naradach ,
konferencjach , szkoleniach miedzy innymi:
- Warsztaty dla dyrektorów PCPR z zakresu realizacji projektów międzynarodowych – Toruń
-Ochrona danych osobowych –Łódź
-Wydatki strukturalne – Spała
-Konferencja „ 10 lat w polityce społecznej Województwa łódzkiego- sukcesy i porażki”- Łódź
-Praca z młodymi dorosłymi opuszczającymi placówki opiekuńczo – wychowawcze- Łowicz
-Bhp/p.poż – Wieluń
- Aktywne formy aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych- Spała
- Konferencja „ Być seniorem w województwie łódzkim” – Łódź
-Ogólnopolskie Forum PCPR – Solec Zdrój
- Nowoczesne metody zarządzania personelem w jednostkach pomocy społecznej – Spała
- Narada szkoleniowa „ Dlaczego dzieci uciekają rodzicom. Nowe uzależnienia chemiczne” –
Załęcze
-Konferencja „ Stop zmarnowanym szansom. Każde dziecko ma prawo do wychowania”- Łódź
- Konferencja „ Sytuacja dziecka w rodzinie migrującej zarobkowo – prawne , ekonomiczne i
psychologiczno – pedagogiczne skutki migracji”- Kleszczów
Pracownicy PCPR oraz GOPS z terenu powiatu korzystały z licznych szkoleń organizowanych
przez RCPS w Łodzi w ramach projektu z działania 7.1 .3 Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki , ze środków EFS.
W dniach 27 września – 3 października 2009 Kierownik PCPR E. Ochocka uczestniczyła w
wizycie studyjnej w Barcelonie , zorganizowanej przez Biuro Obsługi Inicjatyw Europejskich
w Łodzi w ramach projektu pt.” Zwiększenie kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy
społecznej w zakresie ekonomii społecznej” w ramach programu wspólnotowego Leonardo da
Vinci – wymiana doświadczeń VETPRO” Celem projektu jest zwiększenie kwalifikacji
zawodowych pracowników pomocy społecznej w zakresie ekonomii społecznej,
streetworkingu, aktywizacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym oraz wspieraniu osób niepełnosprawnych. W wizycie studyjnej wzięli też udział
Dyrektor Generalny Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego – Sławomir Wasilczyk , Dyrektor
Wydziału Polityki Społecznej w Łodzi Agnieszka Łukomska –Dulaj oraz Dyrektorzy PCPR z
Łasku , Zduńskiej Woli , Wielunia , Sieradza, Łodzi , Opoczna, Radomska , MOPS Łódź.
Głównym partnerem projektu ze strony hiszpańskiej był PROBENS , organizacja pozarządowa
działająca w celu ułatwienia integracji społecznej i zawodowej osób napotykających najwięcej
trudności w uzyskaniu równego traktowania w dostępie do podstawowych świadczeń.
6. Doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych
pomocy społecznej z terenu powiatu.
Realizacja tego zadania odbywa się na bieżąco poprzez stały kontakt z kierownikami
Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej , dyrektorami DPS, kierownikiem ŚDS.
W 2009 r zorganizowano 2 narady robocze dla Kierowników GOPS.
I – 22.05.2009 na której omówiono m. in. :
-programy celowe PFRON „ Komputer dla Homera” oraz „Pegaz” przekazano materiały
informacyjne, poinformowano o terminie składania wniosków.
- przekazano powiatowy program działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2009- 2015.
- przekazano materiał instruktażowy do wykorzystania przez GOPS dotyczący podejmowania
skutecznych działań ograniczających zjawisko przemocy przekazany przez Wydział Polityki
Społecznej w Łodzi.
-omówiono zmiany dotyczące wynagrodzeń dla pracowników samorządowych
II- 8 09.2009 na której omówiono:
- procedury wsparcia cudzoziemskim ofiarom handlu ludźmi
- przekazano informacje o „ Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw”
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-omówiono nowe zasady organizowania, prowadzenia i finansowania ŚDS ( Zarządzenie
Wojewody Łódzkiego Nr 176/2009
III- 15.09.2009 – odbyło się kolejne spotkanie dotyczące zasad kierowania do ŚDS , po
spotkaniu wystosowano pismo do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w celu wyjaśnienia
wątpliwości z kierowaniem osób do ŚDS zgodnie z nowymi zasadami.
Zorganizowano również 3 narady robocze z dyrektorami DPS i kierownikiem ŚDS – 17.04,
27.04 na których omawiano regulaminy wynagrodzeń, kontraktowanie świadczeń
pielęgniarskich w DPS oraz na spotkaniu w dniu 24 09 .09 przeanalizowano plany finansowe
DPS na rok 2009 po zmniejszeniu dotacji wojewódzkiej.
Poza oficjalnymi naradami i spotkaniami PCPR na bieżąco utrzymuje stały kontakt z
jednostkami pomocy społecznej powiatowymi i GOPS z terenu powiatu w celu wymiany
doświadczeń. Przekazuje też informacje organizacjom pozarządowym realizującym zadania z
pomocy społecznej.
7. Udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach
Pracownicy PCPR udzielają osobom zgłaszającym się informacji o prawach i uprawnieniach z
zakresu pomocy społecznej ,uprawnień osób niepełnosprawnych oraz innych, z którymi
zgłaszają się .W 2009 roku udzielono 876 porad. Udzielano także licznych porad telefonicznie.
Kierownik i pracownicy PCPR brali udział w imprezach , na których były przekazywane
informacje m .innymi-Impreza integracyjna „Być razem”, ”Dzień Białej Laski”,
Podobnie jak w latach poprzednich PCPR przygotował ulotki informacyjne na temat własnej
działalności oraz przekazywał informacje na tablicy ogłoszeń, poprzez BIP materiały prasowe
materiały radiowe ,spotkania informacyjne.
8. Opracowanie i realizacja Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
W dniu 29 maja 2006 roku Uchwałą Nr XLIII/165/06 Rada Powiatu Wieruszowskiego przyjęła
nową Powiatową strategię rozwiązywania problemów społecznych na lata 2006-2013.Strategia
wskazuje na najważniejsze przedsięwzięcia ,które w ramach swoich kompetencji powiat musi
wykonać. Strategia opiera się na takich przesłankach jak :
- dokonanie wyboru obszarów i skupienie się na największych problemach w powiecie
- współdziałaniu różnych instytucji ,organizacji pozarządowych w rozwiązywaniu problemów
społecznych
- lepsze wykorzystanie instytucji już istniejących.
Mając powyższe na uwadze została określona MISJA:
POMOC SPOŁECZNA W POWIECIE WIERUSZOWSKIM TO SPÓJNY SYSTEM
WSPIERAJĄCY RODZINY, OGRANICZAJĄCY SKUTKI NIEKORZYSTNYCH ZJAWISK
SOCJOLOGICZNYCH.
Dla realizacji misji przyjęto następujące cele strategiczne :
A) Zmniejszenie zjawisk wykluczenia społecznego i wzmocnienie rodziny,
B) Ograniczenie zjawiska bezrobocia na terenie powiatu oraz aktywizacja osób
bezrobotnych ze szczególnym uwzględnieniem osób narażonych na wykluczenie
społeczne,
C) Wyrównywanie szans edukacyjnych, zawodowych i zdrowotnych osób
niepełnosprawnych w środowisku lokalnym.
W każdym celu strategicznym zostały określone cele operacyjne ,a w tych konkretne
działania.
Do monitorowania strategii został powołany zarządzeniem starosty zespół ds.
monitorowania strategii ,który corocznie dokonuje oceny realizacji poszczególnych działań,
wnosi ewentualne poprawki, dokonuje aktualizacji w zależności od pojawiających się nowych
problemów.
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W roku 2009r. w dniu 13.03 odbyło się jedno spotkanie zespołu ds. monitorowania
strategii. Tematem posiedzenia była analiza sprawozdania z realizacji strategii za 2008 rok.
Członkowie zespołu szczegółowiej omawiali działania Punktu Interwencji Kryzysowej ,
stworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego , utworzenie ZAZ. Zespół nie wniósł uwag
do przygotowanego materiału.
Sprawozdanie z realizacji strategii za rok 2009 zostało opracowane w odrębnym
materiale.
9. Inne zadania realizowane przez PCPR
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie zrealizowało w 2009 r. projekt
„Integracja i aktywność” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałania 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki. Projekt realizowany był w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w
Wieruszowie.
Głównym celem projektu było rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i
umożliwienie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, głównie
osobom niepełnosprawnym. Projektem objętych zostało 18 osób niepełnosprawnych z terenu
powiatu wieruszowskiego korzystających z pomocy społecznej będących w wieku aktywności
zawodowej oraz do 11 osób z ich najbliższego otoczenia tj. żyjących we wspólnym
gospodarstwie domowym.
Wartość projektu wynosiła 169 163,26 zł (wysokość dotacji rozwojowej – 151 401,11
zł). Projekt zrealizowano na poziomie 97,22% (rozliczono kwotę w wysokości 164 465,07 zł).
Wkład własny na poziomie 10,5% w projekcie stanowiły środki PFRON w wysokości
17 268,83 zł będące dofinansowaniem Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wieruszowie.
Podjęte formy wsparcia w ramach projektu odwoływały się do zasady empowermentu,
zgodnie z którą w centrum uwagi prowadzonego procesu jest podmiotowe traktowanie
uczestnika , jako osoby świadomie przejmującej odpowiedzialność za siebie i własne działania.
Każdy beneficjent uczestniczył w wybranych kursach (minimum jednym z poniższych).
Zorganizowano 4 kursy:
Kurs komputerowy podstawowy
Kurs komputerowy zaawansowany
Kurs stylizacji paznokci
Kurs kulinarny.
W kursie komputerowym podstawowym uczestniczyło 6 osób, zaawansowanym 11, stylizacji
paznokci 5 kobiet, natomiast w kursie kulinarnym 6 beneficjentów ostatecznych. Uczestnictwo
w ww. kursach zwiększyło szansę na rynku pracy osób niepełnosprawnych poprzez
podniesienie poziomu ich kwalifikacji zawodowych. W ramach współpracy z PUP uczestnicy
projektu odbyli spotkania z doradcami zawodowymi [34 godz.]. Podczas spotkań poruszano
tematy dotyczące zasad poruszania się po rynku pracy, budowania umiejętności
zaprezentowania się podczas rozmowy z przyszłym pracodawcą. Doradca zawodowy pomagał
w przygotowaniu dokumentów niezbędnych podczas starania się o pracę. Ponadto przed
każdym kursem, grupy spotykały się z psychologiem [32 godz.]. Spotkania takie miały na celu
integracje grupy, co wpływało pozytywnie na samopoczucie uczestników podczas kursów.
Każdy uczestnik projektu miał zapewniony podczas organizowanych zajęć catering oraz zwrot
kosztów dojazdu. W ramach projektu dofinansowano w części niesfinansowanej ze środków
PFRON wyjazd na turnus rehabilitacyjny dla 15 osób, oraz dla 5 opiekunów osób ze znacznym
stopniem niepełnosprawności. Rezultatem wymiernym realizacji projektu było podjęcie w 2009
r. przez trzy osoby zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, oraz przez jedną osobę pracy
dorywczej.
Na zakończenie realizacji projektu zorganizowano w Wieruszowskim Domu Kultury spotkanie
integracyjno – kulturalne, podczas którego wręczono certyfikaty udziału w projekcie oraz
paczki świąteczne dla uczestników, stanowiące swego rodzaju nagrodę za trud włożony w
całorocznym udział w projekcie.
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Realizacja ww. projektu poprawiła funkcjonowanie Centrum, poprzez zatrudnienie
nowego pracownika socjalnego ds. osób niepełnosprawnych (pełny etat) oraz koordynatora
projektu (umowa zlecenie 24 godz. /tyg.). Wymiernym efektem jest także budowanie
partnerstwa instytucji i organizacji, działających na terenie powiatu wieruszowskiego zdolnych
do wspólnego rozwiązywania problemów społecznych zwłaszcza w odniesieniu do
przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób zagrożonych marginalizacją.
Ze środków projektu zakupiono: trzy fotele biurowe, dwa UPS, aparat cyfrowy wraz z
kartą pamięci i opakowaniem, tablicę NOBO typu flip-chart. Zakupy te stanowią doposażenie
biura projektu, służą w dokumentowaniu realizacji projektu oraz podczas organizowanych
spotkaniach. Ponadto w ramach projektu opracowano stronę internetową, na której
zamieszczone są informacje nt. działalności Centrum oraz realizacji projektu.
Podsumowując w projekcie „Integracja i aktywność” realizowanym od 01.07.2008 r.
udział wzięły w sumie 44 osoby niepełnosprawne oraz 31 osób z otoczenia beneficjentów
projektu. Od lipca 2008r. przeprowadzono 8 kursów. Kurs bukieciarstwa ukończyło 10 osób,
kurs kulinarny 19 osób, kurs introligatorski 11 osób, kurs komputerowy podstawowy 24 osoby,
kurs komputerowy zaawansowany-11 osób, kurs stylizacji paznokci - 5 osób. Z doradztwa
zawodowego skorzystały łącznie 44 osoby, były to spotkania indywidualne i grupowe, w
treningu psychologicznym uczestniczyło 18 osób (niektórzy kilkakrotnie, w sytuacji gdy brali
udział w kilku kursach), 22 beneficjentów do tej pory dzięki środkom EFS i PFRON wyjechało
na turnus rehabilitacyjny oraz 5 osób będących opiekunami osób ze znacznym stopniem
niepełnosprawności na turnusie, również skorzystało z dofinansowania. W 2008 roku BO
wzięli udział w Imprezie „Być Razem”, którą zorganizowano we współpracy ze
Stowarzyszeniem Integracyjnym „Klub Otwartych Serc” – partnerem nieformalnym w
projekcie. Ponadto w 2008 roku w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Wieruszowie
opracowano i rozprowadzono 1000 sztuk „Informatora dotyczącego warunków i zasad
zatrudniania
osób
niepełnosprawnych,
ulg
i
opłat
z
tym
związanych”.
Projekt „Integracja i aktywność” od 2008 r. realizowano na łączną kwotę 261 903,17 zł.
Łączna, rozliczona kwota dofinansowania wynosi 234 403,34 zł, wniesiono wkład własny na
poziomie 10,5% w wysokości 27 499,83 zł.

III. Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
1. Obsługa Środowiskowego Domu Samopomocy w Osieku oraz kierowanie osób
ubiegających się o umieszczenie w powiatowym ośrodku wsparcia.
Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku przeznaczony jest dla 45 osób dorosłych z
zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie zdrowia
psychicznego.
W roku 2009 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie wydało 28 decyzji
kierujących do ŚDS w Osieku dla osób z terenu powiatu wieruszowskiego oraz 16 decyzji o
umieszczeniu w w/w Domu. Ponadto wydano 2 decyzje o wygaszeniu decyzji kierujących do
ŚDS. W ramach powyższych decyzji mieszczą się decyzje kierujące osoby po raz pierwszy do
ŚDS w Osieku, jak również decyzje przedłużające pobyt osobom uczestniczącym już wcześniej
w zajęciach Domu. Osoby kierowane do ŚDS w Osieku mają możliwość wcześniejszego
zapoznania się z pracą Domu, ofertą zajęć, kadrą, zasadami pobytu, po czym mogą same
zdecydować, czy chcą korzystać z tej formy pomocy. W miesiącu grudniu 2009r. została
przeprowadzona przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie kontrola Środowiskowego Domu
Samopomocy w Osieku. Celem kontroli była ocena organizacji i zasad funkcjonowania oraz
jakości świadczonych usług w ŚDS Osiek. Nie stwierdzono nieprawidłowości.
Na terenie powiatu trwają prace w celu uruchomienia 2 Środowiskowego Domu
Samopomocy w Chróścinie . Ośrodek wsparcia dziennego ma być przeznaczony dla 25 osób
chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo. Powiat do końca 2009 roku poniósł nakłady
na jego uruchomienie w wysokości 944.511, 83 zł. Niezbędne środki na jego dokończenie to
378.004 zł. Planowany termin uruchomienia to kwiecień 2010 rok.
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2.Udzielanie pomocy uchodźcom.
W roku 2009 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie nie udzielało
pomocy uchodźcom z uwagi na fakt, że do Centrum nie wpłynął żaden wniosek uchodźcy o
udzielenie pomocy.

IV Zadania realizowane na rzecz osób niepełnosprawnych dofinansowane ze
środków PFRON

W 2009 roku ostateczny podział środków PFRON dokonany przez Radę Powiatu
kształtował się następująco:
94,54% przekazano na rehabilitację społeczną,
5,46% przekazano na rehabilitację zawodową.
Podział taki był zgodny z potrzebami powiatu, przedstawionymi przez Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Wieruszowie.
Tab. 13
Podział środków PFRON przypadających wg algorytmu w 2009 roku
dla powiatu wieruszowskiego na realizację zadań z zakresu
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

5,46%

94,54%

Rehabilitacja społeczna (turnusy rehabilitacyjne; WTZ; organizacja sportu, kultury,
turystyki i rekreacji; zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne
i środki pomocnicze; bariery architektoniczne, w komunikowaniu się i techniczne).
Rehabilitacja zawodowa (zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy osób
niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu oraz
jednorazowe środki na podjecie działalności gospodarczej lub rolniczej).
W porównaniu z rokiem 2008 nastąpił znaczny wzrost wydatkowania środków
finansowych, zwłaszcza w przypadku działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej
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o 14,4 %. Spowodowane to było zwiększeniem dofinansowania kosztu rocznego pobytu
jednego uczestnika w Warsztacie Terapii Zajęciowej, w roku 2009 wynosiło 14.796 zł.
Natomiast znaczny spadek w porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił w przypadku
realizacji następujących zadań: dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych
spadek prawie o 5%, dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty
ortopedyczne i środki pomocnicze spadek o 6,2% oraz dofinansowanie likwidacji barier
architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych spadek o 4,6 %. Procentowy
podział zaangażowania środków PFRON na poszczególne zadnia przedstawia wykres
poniżej.
Tab.14
Wydatkowanie środków PFRON wg rodzaju zadań realizowanych w 2009
roku przez powiat wieruszowski
jednorazowe środki
na podjęcie
działalności
gospodarczej;
4,13%

organizacja sportu,
kultury, turystyki i
rekreacji;
2,82%

zwrot wydatków na
instrumenty oraz
usługi rynku pracy;
1,32%

zaopatrzenie w
sprzęt rehab.
przedmioty ortop. i
śr. pomocnicze;
10,59%

bariery
architektoniczne, w
komunikowaniu się i
techniczne;
6,55%
turnusy
rehabilitacyjne;
6,62%
warsztaty terapii
zajęciowej ;
67,96%

A. REHABILITACJA SPOŁECZNA
1.Turnusy rehabilitacyjne
Finansowanie zadania
Tab.15
PLAN
DOROŚLI

I 72.110 zł

WYKONANIE

%

72.110 zł

100%

DZIECI
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W roku 2009 o dofinansowanie do pobytu na turnusie rehabilitacyjnym ubiegało się 201
osób niepełnosprawnych, z których 89 wymagało, zgodnie z wnioskiem lekarskim uczestnictwa
w turnusie opiekuna. W 2009 roku ilości złożonych wniosków o dofinansowanie uczestnictwa
w turnusach rehabilitacyjnych była porównywalna z rokiem ubiegłym.
Ogółem wypłacono dofinansowanie dla:
- 60 dorosłych osób niepełnosprawnych i ich 23 opiekunów,
- 9 dzieci niepełnosprawnych i 8 opiekunów.
Średnia wysokość dofinansowania dla osoby niepełnosprawnej wyniosła 796 złotych, a dla
opiekuna 554 złotych.
100 wniosków rozpatrzono negatywnie, w przypadku 64 wnioskodawców, przyczyną
odmowy był fakt skorzystania z dofinansowania w 2008 roku, natomiast na 36 wniosków
zabrakło środków pieniężnych.
1 wniosek został przekazany do PCPR-u w Wieluniu ze względu na miejsce
zamieszkania osoby niepełnosprawnej nie mógł on zostać rozpatrzony przez naszą jednostkę.
31 osób z przyczyn osobistych zrezygnowało z dofinansowania uczestnictwa
w turnusie rehabilitacyjnym.
Poniżej przedstawiono wykres dotyczący
korzystających z dofinansowania w latach 2003-2009

liczby

osób

niepełnosprawnych

Tab. 16
Liczba osób niepełnosprawnych korzystających z dofinansowania do
turnusów rehabilitacyjnych w latach 2003-2009
140
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Liczba osób dorosłych
niepełnosprawnych

60

Liczba dzieci
niepełnosprawnych

40
20
0
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18

2. Likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych.
Finansowanie zadania
Tab. 17
PLAN
DOROŚLI I

71.273,93 zł

WYKONANIE
71.254,57 zł

%
99,97 %

DZIECI

Likwidacja barier architektonicznych.
W związku z realizacją tego zadania złożono 20 wniosków na łączną kwotę 233.680
złotych.
W trakcie realizacji zadania, 6 osób zrezygnowało z ubiegania się o dofinansowanie,
3 wnioskodawców zmarło, a 1 wniosek rozpatrzono negatywnie gdyż nie stwierdzono
potrzeby rozwiązań technicznych zaproponowanych przez wnioskodawcę.
Ogółem dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych otrzymało 10
wnioskodawców, po przedłożeniu odpowiedniej dokumentacji dotyczącej realizowanego
zadania. Likwidacja barier architektonicznych polegała na dostosowaniu mieszkań do potrzeb
osób niepełnosprawnych, w tym wyrównaniu podłogi, ułożeniu posadzek antypoślizgowych,
modernizacji łazienek, WC i ciągów komunikacyjnych, wykonania podjazdu do budynku
mieszkalnego.
Poniższa tabela przedstawia ilość wniosków i kwotę dofinansowania na likwidację barier
architektonicznych w latach 2003-2009
Tab. 18
Lata
Ilość wniosków pozytywnie rozpatrzonych

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Osoby dorosłe
3
13
7
8
9
10
10

Dzieci i młodzież
3
2
1
2
4
2
-

Łączna
kwota
wypłaconego
dofinansowania (zł)
42.231
104.524
58.217
63.281,98
96.627,72
99.875,39
48.003,52

Likwidacja barier w komunikowaniu się i technicznych.
Złożono 16 wniosków na łączną kwotę 45.065 złotych, z czego 5 dotyczyło
niepełnosprawnych dzieci. 3 wnioski, ze względu na niespełnienie wymogów formalnych
zostały rozpatrzone negatywnie. 1 wnioskodawca zrezygnował z dofinansowania. Ogółem, po
przedłożeniu odpowiedniej dokumentacji dotyczącej realizowanego zadania, 12
wnioskodawców otrzymało dofinansowanie.
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Likwidacja barier w komunikowaniu się i technicznych polegała na dofinansowaniu
zakupu głównie programów i zestawów komputerowych wraz modemem, podłączenie
Internetu, dofinansowano również zakup podnośnika wannowego, dwóch ciśnieniomierzy z
informacją głosową dla osób ze znaczą utratą wzroku.
Poniższa tabela przedstawia ilość wniosków i kwotę dofinansowania na likwidację barier
w komunikowaniu się i technicznych w latach 2003-2009.
Tab. 19
Lata
Ilość wniosków pozytywnie rozpatrzonych
Łączna
kwota
wypłaconego
dofinansowania (zł)
Osoby dorosłe
Dzieci i młodzież
2003
10
2
20.546,61
2004
6
11
40.412,80
2005
13
10
61.032,56
2006
11
9
55.890,62
2007
4
7
54.934,40
2008
9
5
41.839,70
2009
7
5
23.251,05
Podział środków na likwidację barier funkcjonalnych przypadających na poszczególne gminy:
Wieruszów –

18.709,62 zł

Galewice –

8.669,13 zł

Lututów –

16.587,04 zł

Łubnice –

6.800,00 zł

Sokolniki –

7.921,48 zł

Bolesławiec –

6.148,99 zł

Czastary –

6.418,31 zł

Tab.20
Wydatki środków PFRON na likwidację barier architektonicznych,w
komunikowaniu się i technicznych według podziału na gminy
Gmina Czastary
9,00%

Gmina Bolesław iec
8,63%

Gmina Wieruszów
26,26%

Gmina Łubnice
9,54%

Gmina Sokolniki
11,12%

Gmina Galew ice
12,17%

Gmina Lututów
23,28%
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3.Sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych.
Finansowanie zadania:
Tab.21
PLAN

WYKONANIE

%

30.689 zł

30.689 zł

100 %

W ramach tego zadania złożono 7 wniosków, z czego 1 wniosek nie został rozpatrzony,
ponieważ Wnioskodawca nie był podmiotem uprawnionym do ubiegania się
o dofinansowanie tego zadania.
Ogółem, po przedłożeniu odpowiedniej dokumentacji dotyczącej realizowanego
zadania, sześć organizacji pozarządowych otrzymało dofinansowanie na organizację
następujących imprez:
Polski Związek Niewidomych - Koło Terenowe w Wieluniu, obejmujący swym
zasięgiem niepełnosprawnych z terenu powiatu wieruszowskiego,
- dofinansowanie Spotkania Integracyjnego z okazji „Dnia Białej Laski”,
w kwocie 240 złotych;
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Oddział Rejonowy
w Wieluniu na rzecz Koła Terenowego w Wieruszowie,
- dofinansowanie wycieczki turystycznej do Bukowiny Tatrzańskiej - Słowacja
dla 36 dorosłych osób niepełnosprawnych z terenu powiatu wieruszowskiego,
w kwocie 6.480 złotych;
Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych Serc” w Wieruszowie,
- dofinansowanie IX Regionalnej Imprezy Integracyjnej „Być Razem” w kwocie
6.000 złotych;
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Oddział Miejski w Wieruszowie,
- dofinansowanie Imprezy Integracyjnej „Twórczość – Terapia - Sukces”,
w kwocie 6.000 złotych;
Stowarzyszenie Integracyjne „Rodzina” w Lututowie,
- dofinansowanie wycieczki turystycznej do Gdańska, Gdyni i Sopotu dla 31
osób niepełnosprawnych z powiatu wieruszowskiego (w tym: 1 dziecko
niepełnosprawne, 17 dorosłych osób niepełnosprawnych i 13 opiekunów osób
niepełnosprawnych), w kwocie 3.969 złotych;
Stowarzyszenie „Pomocny Dom” w Chróścinie,
- dofinansowanie festynu integracyjnego, w kwocie 8.000 złotych.
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4. Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
dla osób niepełnosprawnych.
Finansowanie zadania:
Tab.22
PLAN

WYKONANIE

%

115.263,07 zł

115.263,07 zł

100 %

Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny
W związku z realizacją tego zadania łącznie złożono 10 wniosków, 3 wnioski dotyczyły
dzieci niepełnosprawnych,
W trakcie realizacji zadania rozpatrzono 1 wniosek negatywnie, gdyż wnioskodawca nie
uzupełnił dokumentacji.
Ogółem, po przedłożeniu odpowiedniej dokumentacji dotyczącej realizowanego zadania,
dofinansowanie otrzymało 9 osób, na łączną kwotę 9.707,95 zł. Dofinansowano: zakup piłki do
masażu, zakup rowerów rehabilitacyjnych, rowerów trójkołowych, zakup łóżek
rehabilitacyjnych, zakup aparatu do światłoterapii.
Poniższa tabela przedstawia ilość wniosków i kwotę dofinansowania do zaopatrzenia w sprzęt
rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych w latach 2003-2009
Tab.23
Lata

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Ilość wniosków pozytywnie rozpatrzonych
Osoby dorosłe
6
4
3
8
7
7
6

Dzieci i młodzież
1
3
0
2
2
1
3

Łączna
kwota
wypłaconego
dofinansowania (zł)
2.508,60
7.731 ,48
4.380,00
21.880,43
18.277,20
14.021,34
9.707,95

Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
W 2009 roku zostało złożonych łącznie 208 wniosków na zaopatrzenie w przedmioty
ortopedyczne i środki pomocnicze, zrealizowano 151 wniosków na kwotę 105.555,12 zł, w
tym:
- 135 wniosków dotyczyło dorosłych osób niepełnosprawnych na kwotę 90.993,70 zł,
- 16 wniosków dotyczyło dzieci niepełnosprawnych na kwotę 14.561,42 zł.
Dofinansowano głównie zakup pieluchomajtek, cewników, worków do zbioru moczu,
aparatów słuchowych, materacy i poduszek przeciwodleżynowych, wózków inwalidzkich,
butów ortopedycznych, balkoników rehabilitacyjnych, kul łokciowych, protez kończyn
dolnych, indywidualnych przedmiotów pionizujących.
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Nie rozpatrzono 34 wniosków, w tym: 6 wniosków z powodu niedostarczenia przez osoby
niepełnosprawne brakujących dokumentów, 8 wniosków z powodu śmierci wnioskodawców,
20 osób niepełnosprawnych zrezygnowało z dofinansowania. Negatywnie rozpatrzono 23
wnioski z powodu braku środków.
Poniżej przedstawiony został wykres dotyczący dofinansowania do zaopatrzenia
w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze w latach 2004-2009.
Tab.24
Liczba osób korzystających z dofinansowania do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze w latach 2004-2009
200

180

160

140

120

100

Liczba dzieci
Liczba dorosłych

80

60

40

20

0
2004

2005

2006

2007

2008

2009

5.Warsztaty Terapii Zajęciowej
Finansowanie zadania:
Tab.25
PLAN

WYKONANIE

%

739.743,81 zł

99,99 %

84.312,00 zł

100%

Środki PFRON
739.800,00 zł
Środki Powiatu
84.312,00 zł

Środki własne jednostki prowadzącej WTZ
19.000 zł

19.000 zł

100%
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Warsztat Terapii Zajęciowej przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych, które
posiadają ważne orzeczenie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności ze
wskazaniem do terapii zajęciowej. WTZ realizuje swe zadania w zakresie rehabilitacji
społecznej i zawodowej, zmierzając do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdego
uczestnika. Terapia ta niezbędna jest do uzyskania przez osobę niepełnosprawną możliwie
niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w środowisku, na miarę indywidualnych
możliwości.
W zajęciach WTZ w Wieruszowie uczestniczy 50 osób niepełnosprawnych,
realizujących zadania w ramach dziesięciu pracowni:
artystyczno-plastycznej,
krawiecko-tkackiej,
stolarsko-ślusarskiej,
gospodarstwa domowego,
komputerowo-poligraficznej,
introligatorskiej,
ceramiki i mas twardych,
ogrodniczej,
rehabilitacyjno-terapeutycznej,
aktywizacji zawodowej.
Działalność WTZ w 2009 roku była finansowana z trzech źródeł: ze środków PFRON,
ze środków powiatu i ze środków własnych TPD.
Środki finansowe otrzymywane z PFRON na dofinansowanie działalności WTZ
przekazywane były kwartalnie po przedłożeniu przez jednostkę prowadzącą WTZ rozliczenia
kosztów działalności z poprzedniego kwartału. Wydatkowanie dofinansowania ze środków
PFRON w 2009 roku kształtowało się następująco:
wynagrodzenia i pochodne – 534.098,76 zł,
materiały (do terapii, pozostałe materiały, koszty pracowni gospodarstwa
domowego- drugie śniadania) – 41.481,63 zł,
energia i usługi obce – 35.337,90 zł,
eksploatację samochodu – 33.479,40 zł,
szkolenia i podróże służbowe pracowników WTZ – 4.352,91 zł,
odpisy na Fundusz Socjalny – 16.250,65 zł,
kieszonkowe dla uczestników – 65.852,35 zł,
wycieczki i ubezpieczenie uczestników i mienia – 2.515 zł,
wyposażenie WTZ – 6.375,21 zł
Środki powiatu, zgodnie z umową o współfinansowaniu działalności WTZ ze środków
budżetu powiatu wieruszowskiego, zawartą w dniu 12.05.2009 roku, przeznaczone zostały na:
pozostałe materiały – 9.373,31 zł,
energię – 12.000,00 zł,
usługi obce – 29.188,95 zł,
eksploatacja samochodu – 8.000 zł
wycieczki i imprezy kulturalne – 4.859,74 zł.
Środki własne TPD, pochodziły głównie z umów użyczenia lokali na prowadzenie
rehabilitacji uczestników oraz zakup materiałów do terapii.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie w czerwcu 2009 roku
przeprowadziło kontrolę dotyczącą oceny działalności WTZ. Kontrola dotyczyła m.in.
prawidłowości kwalifikowania kandydatów na uczestników WTZ, ważności posiadanych przez
uczestników orzeczeń, prawidłowości prowadzonej dokumentacji, prawidłowości w zakresie
zatrudnienia i kwalifikacji pracowników, prawidłowości gospodarki finansowej. Stwierdzone
podczas kontroli nieprawidłowości, dotyczące głównie gospodarki finansowej, zostały w
wyniku zaleceń pokontrolnych poprawione - oświadczenie jednostki prowadzącej WTZ -, co
zostanie sprawdzone podczas kontroli, która zostanie przeprowadzona w 2010 roku.
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Ponadto, na bieżąco PCPR prowadzi korespondencję z WTZ oraz udziela konsultacji zarówno
w rozmowach bezpośrednich jak i telefonicznych z zakresu spraw dotyczących działalności
WTZ.

B. REHABILITACJA ZAWODOWA
Prowadzono obsługę pożyczki dla 1 osoby z lat ubiegłych (2002r). Na konto
wierzyciela – powiatu, wpływały środki finansowe ściągane przez komornika sądowego ze
świadczeń emerytalno – rentowych dłużnika. Obsługiwano również umowy z 2001 i 2002 roku
dotyczące dofinansowania wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych.
Inne zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej realizowane są, zgodnie z ustawą
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych przez
Powiatowy Urząd Pracy w Wieruszowie.

C. PROGRAMY CELOWE
W 2009 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie wydawało wnioski
na realizację programów celowych realizowanych przez Oddział Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Łodzi:
Program celowy PEGAZ obszar A – na zakup oprzyrządowania do samochodu osobowego
(nie wydano żadnego wniosku).
Program celowy PEGAZ obszar B – na zakup sprzętu komputerowego (nie wydano żadnego
wniosku).
Program celowy PEGAZ obszar C – na zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
(wydano 3 wnioski).
Program celowy KOMPUTER DLA HOMERA -pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego
oraz oprogramowania umożliwiającego pracę osobom niewidomym i niedowidzącym (nie
wydano żadnego wniosku).
Program celowy STUDENT –dofinansowanie kosztów nauki (nie wydano żadnego wniosku).
Program celowy SPRAWNY DOJAZD – dofinansowanie zakupu samochodu oraz uzyskania
prawa jazdy kat. B (nie wydano żadnego wniosku)

25

V Orzekanie o stopniu niepełnosprawności
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Sieradzu, obejmujący swym
zasięgiem powiat sieradzki i powiat wieruszowski, w roku 2009 dla mieszkańców powiatu
wieruszowskiego wydał:
- 433 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności
- 18 orzeczeń o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych
W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie udziela się informacji
dotyczących orzekania o stopniu niepełnosprawności, wydawane są wnioski oraz pomaga się
osobom niepełnosprawnym prawidłowo je wypełniać.
Poniższe wykresy przedstawiają liczbę wydanych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności oraz
orzeczeń o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności w Sieradzu, dla mieszkańców powiatu wieruszowskiego.

Tab. 26
Liczba orzeczeń o stopniu niepełnosprawności w latach
2003-2009
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Tab. 27

Liczba orzeczeń o zaliczeniu do osób
niepełnosprawnych
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programu pn. „Program wyrównywania

różnic między

W 2009 roku PCPR, podobnie jak w latach wcześniejszych obsługiwał program pn.
„Program wyrównywania różnic między regionami”. Program ten daje możliwość ubiegania się
o dofinansowanie w ramach pięciu obszarów:
- obszar A, wyposażenie obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych
w sprzęt rehabilitacyjny;
- obszar B, likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej lub placówkach
edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się
i komunikowania;
- obszar C, wyposażenie nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych odpowiednio
do ich potrzeb i możliwości;
- obszar D, likwidacja barier transportowych,
- obszar F, tworzenie warsztatów terapii zajęciowej.
W roku ubiegłym, powiat mógł przystąpić do realizacji obszaru A, B i D Programu.
Jednakże żadna instytucja nie wyraziła zainteresowania w/w Programem. PCPR prowadził
obsługę projektów z lat ubiegłych tj. 2006 roku i 2007 roku.
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VII. Wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2010.
1.Istnieje konieczność tworzenia na terenie powiatu zawodowych rodzin zastępczych w
związku z brakiem miejsc w placówkach opiekuńczo – wychowawczych . Wiąże się to z
przeprowadzeniem szerokiej akcji informacyjnej zachęcającej rodziny z naszego terenu do
decydowania się do tej formy opieki.
2. W związku z tym, że na terenie powiatu brakuje całodobowej placówki opiekuńczo –
wychowawczej oraz trudnościami w umieszczaniu dzieci z naszego Powiatu w placówkach
opiekuńczo – wychowawczych istnieje konieczność uruchomienia takiej placówki np.
rodzinnego domu dziecka , który w pełni zabezpieczył by nasze potrzeby.
3.Istnieje konieczność dokończenia inwestycji w celu uruchomienia kolejnego
Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Powiatu oraz uruchamiania nowych miejsc w
ośrodkach wsparcia w związku z dużą ilością osób psychicznie chorych czy upośledzonych
wymagających pomocy.
4. Istnieje konieczność utworzenia na terenie Powiatu Zakładu Aktywności Zawodowej
zapewniającym pracę osobom niepełnosprawnym , które nie mogą pracować na otwartym
rynku pracy.
5. Istnieje konieczność zwiększenia na terenie powiatu poradnictwa specjalistycznego , w
tym w szczególności poradnictwa psychologicznego dla osób i rodzin .
6.Istnieje konieczność prowadzenia szkoleń dla służb społecznych z terenu Powiatu
( 1 szkolenie dla grupy 25 os. ok.3000 zł).
7.Istnieje konieczność prowadzenia remontów, inwestycji i innych potrzeb związanych z
funkcjonowaniem Domów Pomocy Społecznej :
Chróścin –Zamek – remont dachu na pałacu , przełożenie dachówki (3 etap remontu)
złożono wniosek do MKiDN (na 50% ogólnego kosztu) - 198.919,84 zł,
- projekt i dostosowanie dróg ewakuacyjnych do końca 2010 r. – koszt ok.80.000 zł
( decyzja Komendanta Powiatowego PPSP w Wieruszowie),
- brak środków na zakup opału ok.60.000 zł
- brak środków na wyżywienie ok.40.000 zł
- brak środków na ewentualny wzrost wynagrodzeń.
Chróścin –Wieś – zamknięcie klatki schodowej drzwiami dymoszczelnymi , oraz
wyposażenie w urządzenia oddymiające- 145.000 zł,
- brak środków na zakup opału – ok.40.000 zł,
- zakup ogrodzenia – ok.5.000 zł,
- modernizacja zadaszenia nad kotłownią – 3.500 zł,
a ponadto istnieje konieczność :
-wymiany okien w bloku kuchennym – ok. 6.000 zł,
- renowacji elewacji budynku głównego – 60.000 zł.
- wymiany grzejników w starej części budynku głównego – 20.000 zł,
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