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I.

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Wodzisławiu Śląskim

1. Wstęp
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl. zostało powołane uchwałą
Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 25 stycznia 1999 r. Jest jednostką organizacyjną
powiatu, która realizuje ponadgminne zadania z zakresu pomocy społecznej oraz rehabilitacji
społecznej. Działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ma na celu niesienie
pomocy i wsparcia w funkcjonowaniu rodzin, zapobieganiu i przeciwdziałaniu sytuacjom
kryzysowym i dysfunkcjonalności.
2. Zadania realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu
Śląskim
Do zadań realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie naleŜy między innymi
•

koordynacja realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych,

•

prowadzenie specjalistycznego poradnictwa,

•

organizacja opieki w rodzinach zastępczych,

•

przeprowadzenie usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków z rodzin zastępczych
oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych, zakładów poprawczych, placówek
resocjalizacyjnych,

•

szkolenie kadry pomocy społecznej powiatu,

•

wydawanie skierowań w celu umieszczania: w domach pomocy społecznej,
placówkach opiekuńczo – wychowawczych, ośrodkach wsparcia,

•

współpraca z Sądem w sprawach dotyczących opieki i wychowania dzieci
pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodziców biologicznych,

•

wykonywanie zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych,

•

udzielanie pomocy repatriantom i uchodźcom.

Starosta za pomocą Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

sprawuje nadzór nad

powiatowymi jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej (Dom Pomocy Społecznej
- Gorzyce, Powiatowy Ośrodek Adopcyjno– Opiekuńczy – Wodzisław Śl., Powiatowy
Dom Dziecka – Gorzyczki, Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami
Psychicznymi – Wodzisław Śl., Powiatowy Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar
Przemocy w Rodzinie – Wodzisław Śl.).
Do zadań PCPR naleŜy równieŜ współpraca ze wszystkimi jednostkami, które w zakresie
swych działań mają rodzinę: pomoc dla niej, poprawę relacji w rodzinie, przeciwdziałanie
sieroctwu społecznemu, pomoc dla niepełnosprawnych i ich rodzin.
6

Zadania te realizowane są w oparciu o Powiatową Strategię Rozwiązywania Problemów
Społecznych na lata 2005-2015 oraz Powiatowy Program Wsparcia na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych na lata: 2009-2015.

3. Struktura organizacyjna Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie swoje zadania realizuje poprzez Dział oraz Sekcje
stanowiące strukturę organizacyjną jednostki:
•

Dział Pomocy Środowiskowej oraz Poradnictwa Specjalistycznego
Kadra Działu:
- zastępca dyrektora - 1 etat - wykształcenie wyŜsze
- specjalista pracy z rodziną - 1 etat - wykształcenie wyŜsze
- główny specjalista - 1 etat - wykształcenie wyŜsze
- starszy referent - 1 etat Szkoła Policealna - studium administracji prawa i finansów
- pracownicy socjalni - 4 etaty w tym: 3 osoby z wykształceniem wyŜszym,
1

osoba - Szkoła Pracowników Socjalnych

•

Punkt Interwencji Kryzysowej - konsultanci w ramach umów zleceń (prawnik,
pedagog, psycholog, mediator).

•

Sekcja Finansowa
Kadra Sekcji:
- główny księgowy - 1 etat - wykształcenie wyŜsze
- starszy inspektor ds. księgowości - 1 etat - wykształcenie wyŜsze

•

Sekcja Organizacyjno - Administracyjna i Kadr
Kadra Sekcji:
- kierownik sekcji - 1 etat - wykształcenie wyŜsze
- starszy inspektor ds. kadr - ¾ etatu - wykształcenie wyŜsze
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4. Dział Pomocy Środowiskowej oraz Poradnictwa Specjalistycznego – rodzinna opieka
zastępcza
Zadania Działu Pomocy Środowiskowej oraz Poradnictwa Specjalistycznego w zakresie
rodzinnej opieki zastępczej:

1) Organizowanie rodzinnej opieki zastępczej.
2) Kierowanie dzieci pozbawionych opieki rodziców naturalnych do placówek opiekuńczowychowawczych.
3) Koordynacja procesów usamodzielnień pełnoletnich wychowanków opuszczających
rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze, domy pomocy społecznej dla
dzieci i młodzieŜy niepełnosprawnej intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi
dziećmi i kobiet w ciąŜy oraz schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny
ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieŜowy ośrodek
wychowawczy, młodzieŜowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę.
4) Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.
5) Praca socjalna z rodzinami zastępczymi, rodzicami biologicznymi, usamodzielnianymi
wychowankami.
6) Realizacja projektów konkursowych związanych z problematyką dziecka i rodziny.

4.1 Rodzinna Opieka Zastępcza

Rodzina zastępcza to taka rodzina, która zapewnia opiekę i wychowanie dziecku
pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodziców biologicznych.

W Powiecie Wodzisławskim funkcjonują następujące typy rodzin zastępczych
•

spokrewnione z dzieckiem,

•

niespokrewnione z dzieckiem,

•

zawodowe niespokrewnione z dzieckiem:
- wielodzietne,
- o charakterze pogotowia rodzinnego.
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Rys. 2 Rodziny zastępcze na koniec 2009 r.
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Rys. 5 Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych w 2008 r.
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Rys. 6. Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych w 2009 r.
Uregulowanie sytuacji prawnej dzieci spowodowało w 2009 r. znaczny spadek
umieszczeń w niespokrewnionych rodzinach zastępczych
zast
i umieszczeńń dzieci bezpośrednio
bezpo
w rodzinach preadopcyjnych..
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Rys. 7 Liczba rodzin zastępczych oraz umieszczonych w nich dzieci w latach 2008-2009
Rodziny zastępcze finansowane są w pełni ze środków własnych Powiatu. Na powyŜsze
zadanie w 2009 roku Powiat przeznaczył kwotę w wysokości 2.147.876,55 zł, natomiast
w 2008 roku kwotę 2.097.689,43 zł.

4.2 Skierowania do Powiatowego Domu Dziecka w Gorzyczkach w 2009 roku
Powiatowy Dom Dziecka w Gorzyczkach posiada 42 miejsca.
Ogólna liczba wychowanków przebywających w Powiatowym Domu Dziecka na
31.12.2009 r. wyniosła 44 w tym 38 z powiatu wodzisławskiego, 3 z Miasta Siemianowice
Śląskie, 2 z Gminy Jaworzno
w

sprawie

placówek

i 1 wychowanek z Miasta Ruda Śląska (rozporządzenie

opiekuńczo-wychowawczych

dopuszcza

zwiększenie

wychowanków o 15%).
Tabela 1 – Przedział wiekowy wychowanków
Wiek wychowanka na 31.12.2009 r.

Liczba wychowanków

4-9 lat

3

10-12 lat

7

13-16 lat

26

17-19 lat

8

Razem

44
12

liczby

Miesięczny średni koszt utrzymania wychowanka w 2008 roku wyniósł 3.439,84 zł.
Miesięczny średni koszt utrzymania wychowanka w 2009 roku wyniósł 3.979,19 zł.
RóŜnica kosztu w 2009 r. związana jest m.in. z dochodzeniem przez placówkę do standardów
oraz ze zmian cen mediów.

4.3 Współpraca z instytucjami – działającymi na rzecz dziecka i rodziny
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie podjęło działania, które doprecyzowały
zasady współpracy w sprawach rodzinnej opieki zastępczej z Kuratorami Zawodowymi Sądu
Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim. Kuratorzy Sądu ściśle współpracują z naszą jednostką
w sytuacji zaistnienia potrzeby zabezpieczenia dziecka w rodzinnych lub instytucjonalnych
formach opieki. Pracownicy socjalni Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, wspólnie
z

kuratorami

realizują

postanowienia

Sądu

dotyczące

umieszczenia

małoletnich

w rodzinach zastępczych zawodowych o charakterze pogotowia rodzinnego oraz
w Powiatowym Domu Dziecka w Gorzyczkach.
W sprawach rodzin zastępczych i rodziców biologicznych dzieci przebywających
w rodzinach zastępczych współpracujemy z ośrodkami pomocy społecznej funkcjonującymi
na terenie gmin powiatu wodzisławskiego, jak równieŜ z Powiatowym Specjalistycznym
Ośrodkiem Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Wodzisławiu Śl., Powiatowym
Ośrodkiem Adopcyjno-Opiekuńczym w Wodzisławiu Śl., Poradnią PsychologicznoPedagogiczną w Wodzisławiu Śl.
Pracownicy „Centrum” słuŜą pomocą merytoryczną pracownikom socjalnym
ośrodków pomocy społecznej, Powiatowemu Ośrodkowi Adopcyjno - Opiekuńczemu
w Wodzisławiu Śl., kuratorom Sądu oraz innym jednostkom pomocowym, w sprawach
z zakresu pomocy dziecku i rodzinie oraz problemów przemocy w rodzinie.
4.4 Rodzice biologiczni dzieci przebywających w rodzinach zastępczych
W

roku 2009 we współpracy z ośrodkami pomocy społecznej oraz pracownikami

socjalnymi innych instytucji, prowadzono pracę socjalną mającą na celu

ocenę

moŜliwości powrotu dziecka pod opiekę rodzica biologicznego.
Dział Pomocy Środowiskowej oraz Poradnictwa Specjalistycznego w 2009 r. organizował
spotkania z zawodowymi niespokrewnionymi rodzinami zastępczymi, które odbywały się
co kwartał. Na spotkaniach na które zapraszani byli specjaliści omawiane były problemy
z jakimi najczęściej borykały się rodziny zastępcze.
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W

2009

roku

Powiatowe

Centrum

Pomocy

Rodzinie

realizowało

projekt

„ Zespół Wparcia dla Rodzin Dotkniętych Kryzysem- tworzenie modelu współpracy
z rodziną biologiczną dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej”. Na ten projekt
Powiatowe

Centrum

Pomocy

Rodzinie

w

Wodzisławiu

Śląskim

pozyskało

dofinansowanie z MPiPS. Projekt miał na celu rozszerzenie działań mających wesprzeć
rodziców biologicznych w moŜliwości stworzenia powrotu dziecka pod ich opiekę.
Projektem objętych było: 8 rodzin naturalnych, którym na skutek postanowienia sądu
odebrano dzieci i umieszczono w rodzinie zastępczej.

4.5 Punkt Interwencji Kryzysowej

W ramach poradnictwa specjalistycznego w Punkcie Interwencji Kryzysowej udzielano
wsparcia psychologicznego i prawnego 655 osobom, w tym :
- konsultacji prawnych – 241 osób
- konsultacji psychologicznych – 291 osób
- mediacji – 102 osoby
- konsultacji terapeuty uzaleŜnień – 21 osób (dyŜury pełnił do września 2009 r.)
4.6 Procesy usamodzielnień

Usamodzielnienie jest to długotrwały proces wychowawczy mający na celu podjęcie
przez osobę usamodzielniającą się dojrzałego Ŝycia w integracji ze środowiskiem. Na ogół
rozpoczyna się z chwilą przybycia wychowanka do placówki lub rodziny zastępczej, a kończy
kilka lat po jego usamodzielnieniu. WaŜną funkcję w tym procesie pełni opiekun
usamodzielnienia, który wspiera wychowanka w starcie w „dorosłe Ŝycie”, wspólnie z nim
opracowuje indywidualny program usamodzielnienia, dokonuje oceny realizacji tego
programu

i

ewentualnej

modyfikacji,

opiniuje

wniosek

o

pomoc

pienięŜną

na

usamodzielnienie i kontynuowanie nauki. Nie mniej istotną rolę odgrywa pracownik socjalny
Powiatowego

Centrum

Pomocy

Rodzinie

-

pełniący

rolę

administratora

planu

usamodzielnienia i koordynujący współpracę róŜnych instytucji wspierających wychowanka
we „wchodzeniu w dorosłe Ŝycie”.
Usamodzielniany wychowanek moŜe ubiegać się o przyznanie następujących form
pomocy :
• pomoc pienięŜną na kontynuowanie nauki (30% podstawy * tj. 494,10 zł)
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• pomoc pienięŜną na usamodzielnienie (od 100% do 400% podstawy * tj. od 1.647,00 6.588,00 zł)
• pomoc rzeczową na zagospodarowanie (do
( 300% podstawy *)
• uzyskanie odpowiednich warunków mieszkaniowych (w tym w mieszkaniu chronionym),
• pomoc w uzyskaniu zatrudnienia,
trudnienia,
• pracę socjalną.
* Zgodnie z rozporządzeniem
dzeniem Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2009 r. w sprawie
zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pienięŜnych
pienięŜ
z pomocy
społecznej kwota stanowiąca
ąca podstawę
podstaw do ustalania w/w pomocy wynosi 1.647,00
1
zł.
W 2009 r. z usamodzielnienia w trybie art. 88 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej korzystało łącznie
ł cznie 218 osób, co oznacza w stosunku do 2008 r. wzrost
o 53 osób. Z tej liczby 127 osób opuściło
opu
rodziny zastępcze, 44 - placówki opiekuńczoopieku
wychowawcze, 4 zakład poprawczy i schronisko dla nieletnich, zaś 33 - młodzieŜowe
młodzie
ośrodki
wychowawcze i 10 Specjalnego
pecjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Wodzisławiu Śl.
127
96

44

38

33
20
8

rodziny zastępcze

3

2008

10 4

2009

placówki opiekuńczo-wychowawcze
wychowawcze
specjalne ośrodki wychowawczw i specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
szkolno
zakłady poprawcze i schroniska dla nieletnich
mlodzieżowe ośrodki wychowawcze

Rys. 8 Usamodzielniani wychowankowie w latach 2008-2009
2008
Z ogólnej liczby usamodzielnianych 53 osób kontynuowało naukę
naukę i pobierało pomoc
pienięŜną na kontynuowanie nauki. Znakomitą
Znakomit większość usamodzielnianych korzystających
korzystaj
z pomocy pienięŜnej na kontynuowanie nauki (39 osób – ok. 73%) stanowiły osoby
opuszczające rodziny zastępcze.
ępcze.
pcze.
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Wychowankowie placówek opiekuńczo
opieku
- wychowawczych w 5 przypadkach kontynuowali
naukę,, wychowankowie młodzieŜowych
młodzie
ośrodków
rodków wychowawczych i młodzieŜowych
ośrodków socjoterapii – w 6,

usamodzielniani z SOSW - w 2, zaś wychowankowie

z zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich – w 1 przypadku.

45
39

2008
2009

6

9

4

6

2

2
0

rodziny zastępcze

placowki
opiekuńczo
ńczowychowawcze

specjalne ośrodki
wychowawcze i
specjalne ośrodki
szkolnowychowawcze

1

zakłady poprawcze i
schroniska dla
nieletnich

mlodzieŜowe
owe
ośrodki
wychowawcze i
młodzieŜowe
owe
ośrodki
rodki socjoterapii

Rys. 9 Usamodzielniani wychowankowie kontynuujący naukę w latach 2008 – 2009
(korzystający
cy z pomocy pienięŜnej)
pieni
W 2009 r. 7 osób skorzystało z pomocy pienięŜnej
p
nej na usamodzielnienie z czego 3 opuszczające
ce rodziny zastępcze,
zast
3 osoby opuszczające
ce placówkę
placówk opiekuńczo wychowawczą typu socjalizacyjnego oraz 1 osoba opuszczająca
opuszczaj
specjalny
alny ośrodek
o
szkolno wychowawczy.

Uzyskane

ś
środki

przeznaczone

były

na

poprawienie

warunków

mieszkaniowych usamodzielnianych.
Pomoc na zagospodarowanie w formie wyprawki rzeczowej otrzymało łącznie
24 osób (14

z rodzin zastępczych,
zastę
6 z placówki opiekuńczo – wychowawczej typu

socjalizacyjnego 1 z SOSW oraz 3 z młodzieŜowego
młodzie
ośrodka
rodka wychowawczego).
W skład pomocy na zagospodarowanie najczęściej wchodzą:: materiały niezbędne
niezb
do
przeprowadzenia remontu, wyposaŜenie
wyposa
mieszkania, niezbędne urządzenia
ądzenia domowe oraz
pomoce naukowe.
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7

7
2008

pomoc pienięŜna na
usamodzielnienie

pomoc pienięŜna na
kontynuowanie nauki

pomoc na zagospodarowanie
w formie rzeczowej

2009

Rys. 10 Zmiana struktury świadczeń
świadcze z tytułu usamodzielnienia (ilość
ść osób)

Łącznie na świadczenia
wiadczenia z tytułu usamodzielnienia wydatkowano w 2009 r. z budŜetu
bud
powiatu kwotę 277.615,37 zł.

19682
196825

191354

58941
48380
37881
27999
2008
2009
pomoc pienięŜna na
usamodzielnienie

pomoc pienięŜna
pieni
na
kontynuowanie nauki

pomoc na
zagospodarowanie w formie
rzeczowej

Rys. 11 Nakłady na świadczenia
wiadczenia z tytułu usamodzielnienia w latach 2008-2009
2008
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283765
świadczenia na
usamodzielnienie łącznie

277615

2008

2009

Rys.12 Nakłady na świadczenia
wiadczenia z tytułu usamodzielnienia łącznie
ł cznie w latach 2008 - 2009

Usamodzielniani wychowankowie uczestniczyli w projekcie współfinansowanym
współ
ze
środków
rodków Europejskiego Funduszu Społecznego pt.. „Dobry
„
Start Program aktywizacji
społeczno-zawodowej
zawodowej oraz reintegracji społecznej osób zagroŜonych
zagroŜonych wykluczeniem
społecznym w Powiecie Wodzisławskim”.
Wodzisławskim Celem projektu była promocja integracji
społecznej

i

zawodowej

oraz

przeciwdziałanie

wykluczeniu

społecznemu

w
wśród

usamodzielnionych
modzielnionych wychowanków rodzin zastępczych
zast pczych i placówek, o których mowa w art. 88
ust.1 ustawy o pomocy społecznej. Na powyŜsze
sze zadanie Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie, podobnie jak w roku poprzednim, przeznaczyło środki
rodki z funduszy strukturalnych
struktural
w

wysokości

110.000,00

zł.

Ze

wsparcia

w

ramach

projektu

skorzystało
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usamodzielnianych wychowanków, z których kaŜdy
ka dy uczestniczył w grupie wsparcia, treningu
asertywności
ci i radzenia sobie ze stresem i złością,
zło
, treningu motywacji oraz zarządzania
zarz
czasem, a takŜee treningu z zakresu komunikacji i autoprezentacji.
Uczestnictwo w grupie wsparcia umoŜliwiło
umo liwiło wychowankom wspólne rozwiązywanie
rozwi
problemów jakie napotykali na swojej drodze, m.in. z wchodzeniem w proces
usamodzielniania czy teŜ trudną sytuacją na rynku pracy.
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Trening asertywności i radzenia sobie ze stresem i złością pozwolił młodym ludziom na
zdobycie

podstaw

teoretycznych

oraz

praktycznych

umiejętności

i

kompetencji

psychospołecznych poŜądanych w radzeniu sobie z trudnościami i przeszkodami
napotykanymi w codziennym Ŝyciu. Uczestnicy treningu zapoznali się z zagadnieniami
związanymi z asertywną postawą i wynikającymi z niej moŜliwościami i korzyściami, ale teŜ
alternatywnymi formami zachowań. Posiedli wiedzę i zdobyli

umiejętności

związane

z radzeniem sobie w sytuacjach stresogennych oraz pojawiającą się sytuacyjnie złością oraz
innymi niepoŜądanymi

stanami

emocjonalnymi,

utrudniającymi

ich

prawidłowe

radzenie sobie w róŜnych sytuacjach.
Trening motywacji pozwolił z kolei usamodzielnianym wychowankom na
zdiagnozowanie

własnych

źródeł i czynników motywacyjnych oraz praktycznych

umiejętności wzbudzania w sobie motywacji do działania zarówno w codziennym Ŝyciu jak
i w sytuacjach związanych z pracą. Uczestnicy mieli ponadto moŜliwość m.in.: zdobycia
wiedzy na temat tego czym jest motywacja, jakie wyróŜniamy rodzaje motywacji oraz
systemy teoretyczne poznania wad i zalet kaŜdego rodzaju motywacji, rozpoznania
szczegółowych czynników motywujących ludzi do działania w róŜnych sytuacjach
Ŝyciowych, uświadomienia sobie motywów postępowania kaŜdego z uczestników treningu
w róŜnych sytuacjach Ŝyciowych, roli potrzeb w procesie motywowania, autodiagnozy
aktualnych potrzeb kaŜdego z uczestników, roli wartości w procesie motywacji, poznania
korzyści wynikających z pracy, zapoznania się z wachlarzem motywów, dla których ludzie
podejmują pracę, zapoznania się ze stosowanymi przez pracodawcę systemami motywowania
pracowników do pracy, autoanalizy własnych źródeł
wiedzy

teoretycznej

na

temat

motywacji

do

pracy,

zdobycie

automotywacji i wydobywania z innych ludzi tego, co

najlepsze.
Trening

zarządzania czasem pozwolił młodym ludziom

na zapoznanie się

z zagadnieniami związanymi z właściwym wyznaczaniem celów. Wychowankowie
dowiedzieli się jak zmierzać do realizacji celu, jakich błędów unikać, aby dobrze wykorzystać
dany nam czas oraz jak wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce do realizacji własnych
dąŜeń, planów i zamiarów na płaszczyźnie osobistej i zawodowej.
Uczestnictwo w treningu z zakresu komunikacji i autoprezentacji z kolei pozwoliło
wychowankom doskonalić swoje umiejętności komunikacji interpersonalnej wzmocnionej
o techniki autoprezentacji. Młodzi ludzie poznali techniki świadomego komunikowania się
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z naciskiem na udzielanie informacji zwrotnej, nauczyli dobierać styl komunikowania do
określonej sytuacji, nabyli umiejętność zadawania pytań i parafrazowania, celowego
wykorzystywania komunikacji niewerbalnej. Zapoznali się z technikami autoprezentacji
i kreowania własnego wizerunku. Nauczyli się identyfikować bariery w komunikacji oraz
rozpoznawać i rozwiązywać sytuacje konfliktowe oraz radzić sobie z własnymi emocjami
w stresie.
Dzięki projektowi „Dobry Start” wychowankowie mieli równieŜ moŜliwość
uczestnictwa w kursach:
- kucharskim,
- prawa jazdy,
- podstaw prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
- BHP i PpoŜ,
- operatora wózka widłowego,
- spawania metoda MAG,
- kosmetycznym wraz ze stylizacją paznokci,
- kas fiskalnych i fakturowania,
- j. angielskiego (poziom rozszerzony)

Udział w kursach zawodowych wzmocnił usamodzielnianych wychowanków nie tylko
społecznie, ale takŜe i zawodowo. Sprawił, Ŝe stali się bardziej atrakcyjni na rynku
pracy , co powinno im w przyszłości ułatwić znalezienie zatrudnienia.
Równocześnie młodzi ludzie otrzymali takŜe pomoc rzeczową na zagospodarowanie,
a niektórzy z nich

uzyskali pomoc w zapewnieniu odpowiednich warunków

mieszkaniowych.
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5. Dział Pomocy Środowiskowej oraz Poradnictwa Specjalistycznego – rehabilitacja
społeczna
Zgodnie z zadaniami powiatu określonymi w art. 35a ust. 1 pkt 7 oraz pkt 8 ustawy
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia
27 sierpnia 1997 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej w 2009 roku,
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl. otrzymało środki finansowe
z

Państwowego

Funduszu

Rehabilitacji

Osób

Niepełnosprawnych

w

wysokości

1.751.957,17zł, z czego wykorzystano kwotę 1.751.505,52 zł. Zatem wydatkowanie środków
Funduszu stanowi 99,97 % z kwoty przyznanej.
Otrzymane środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej w 2009 r. zostały
rozdysponowane w następujący sposób:
› dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych: 193.690,00 zł.
› dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków
pomocniczych: 265.392,31 zł.
› dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych:
234.728,72 zł.
› dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gorzycach: 458.676,00 zł.
› dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wodzisławiu Śl.:
517.860,00 zł.
› dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki: 70.138 ,49 zł.
› zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecane
fundacjom oraz organizacjom pozarządowym: 11.020,00 zł.
5.1 Turnusy rehabilitacyjne
W 2009 roku na zadanie dofinansowania uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym
złoŜono 634 wnioski lecz ze względu na ograniczone środki finansowe dofinansowano
171 wnioski.
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Tabela 2 - Wysokość przyznanych dofinansowań
dofinansowa dla poszczególnych grup osób
Liczba osób

Kwota
dofinansowania

Dorośli

88

70.184,00

Opiekunowie osób dorosłych

39

21.020,00

Dzieci i młodzieŜ

83

69.327,00

Opiekunowie dzieci i młodzieŜy
młodzie

59

33.159,00

Razem

269

193.690,00

Osoby, które otrzymały dofinansowanie

Wykorzystano 100,00% środków
rodków w stosunku do kwoty przeznaczonej uchwałą
uchwał na ww.
zadania.

dzieci
i młodzieŜ 83

osoby dorosłe
88

opiekunowie
98

Rys. 13 Liczba osób, które otrzymały dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie
rehabilitacyjnym w 2009 r.
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5.2 Dofinansowanie zaopatrzenia dla osób niepełnosprawnych w przedmioty
ortopedyczne i środki pomocnicze oraz sprzęt rehabilitacyjny
W 2009 r. złoŜono 537 wniosków na dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych
i środków pomocniczych oraz 36 wniosków na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt
rehabilitacyjny. Dofinansowano 353 wnioski na łączną kwotę 265.392,31 zł.
Według algorytmu przeznaczonego na dofinansowanie do w/w zadania wykorzystano 99,99%
środków przeznaczonych na ten cel.
5.3 Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się
i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych
W

2009

roku

na

likwidację

barier

architektonicznych,

i w komunikowaniu się zostało złoŜonych 190 wniosków na

technicznych

kwotę 941.672,00 zł.

Dofinansowano 73 wnioski na kwotę 234.728,72 zł.
Tabela 3 - Dofinansowania wypłacone na likwidację poszczególnych barier

Likwidacja barier

Środki na
zadanie wg
uchwały

wypłacono
dof.

Środki
wypłacone

(liczba osób)

(ogółem)

Środki
Wykorzystanie
wykorzystane
w%

w komunikowaniu

29

53.878,91

22,95%

architektonicznych

19

130.363,87

55,54%

technicznych

25

50.485,94

21,51%

234.728,72

100%

Razem

235.157,65

234.728,72

73

Przyznane środki finansowane w ramach zadania likwidacja barier architektonicznych,
technicznych i w komunikowaniu się przeznaczone zostały m.in. na dofinansowanie:
przystosowania pomieszczeń dla potrzeb osób niepełnosprawnych,

zakupu i montaŜu

platformy, wykonie podjazdu, zakup sprzętu komputerowego, podnośników wannowych,
łóŜek elektrycznych – rehabilitacyjnych, rowerów rehabilitacyjnych trójkołowych, zestawu
wspomagającego słyszenie.

23

5.4 Warsztaty Terapii Zajęciowej
Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( DZ. U. Nr 123 poz. 776, z późn.
zm.) art. 68 c. ust.1. pkt 1 lit. A, na sfinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii
Zajęciowej w Gorzycach oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej Św. Hiacynta i Franciszek
w Wodzisławiu Śląskim w 2009 roku przekazano 90% dofinansowania ze środków PFRON
oraz 10% środków finansowych z budŜetu Powiatu Wodzisławskiego.

Tabela 4 - Wykorzystanie środków finansowych na działalność WTZ

Warsztat

Warsztat Terapii
Zajęciowej
w Gorzycach
31 uczestników
Warsztat Terapii
Zajęciowej
w Wodzisławiu
Śląskim
Razem

Środki
PFRON
(90%)

Środki
wykorzystane
PFRON

Środki
Powiatu
(10%)

Środki
wykorzystane
Powiat

Procentowe
wykorzystanie
środków
PFRON
i Powiat

458.676,00

458.676,00

50.964,00

50.964,00

100%

517.860,00

517.860,00

57.540,00

57.540,00

100%

976.536,00

976.536,00

108.504,00

108.504,00

100%

Jednocześnie z budŜetu Powiatu Wodzisławskiego dofinansowano 10% kosztów
uczestnictwa trzech osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Wodzisławskiego będących
uczestnikami WTZ w Jastrzębiu Zdroju (1.644,00 zł – 1 osoba)

oraz w Rybniku

(3.288,00 zł – 2 osoby).
W

warsztatach

działających

na

terenie

Powiatu

Wodzisławskiego

uczestniczy

66 podopiecznych. Warsztaty świadczą usługi terapeutyczne i rehabilitacyjne na rzecz osób
niepełnosprawnych.
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5.5 Sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych
W 2009 r. na zadanie dotyczące dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki
osób niepełnosprawnych wykorzystano kwotę w wysokości 70.138,49 zł. Dofinansowanych
zostało 21 przedsięwzięć realizowanych przez podmioty działające na rzecz osób
niepełnosprawnych. Łącznie z imprez zorganizowanych przez te podmioty skorzystało 1923
osób niepełnosprawnych.
Według algorytmu przeznaczonego na w/w zadanie wykorzystano 100% środków Funduszu.

Tabela 5 – Wykaz podmiotów, które w 2009 roku otrzymały dofinansowanie w zakresie
w/w zadania

Lp.

Nazwa instytucji, które otrzymały
dofinansowanie

Liczba
przedsięwzięć

Łączna kwota
dofinansowania

1.

Polski Związek Niewidomych
w Wodzisławiu Śl.

4

16.321,60 zł.

2.

Fundacja na Dobro Domu Pomocy
Społecznej w Gorzycach

5

6.109,99 zł.

3.

Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa
Odwykowego i Zakład OpiekuńczoLeczniczy w Gorzycach

4

17.688,00 zł.

4.

Towarzystwo Przyjaciół Pszowa

2

1.810,00 zł.

5.

Wodzisławskie Stowarzyszenie Amazonek

3

5.318,90 zł.

6.

Radlińskie Biuro Porad Obywatelskich

1

5.670,00 zł

7.

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom
„Pokochaj Mnie”

2

17.220,00 zł.

21

70.138,49 zł

Razem:

25

5.6 Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
zlecane fundacjom oraz organizacjom pozarządowym.
W 2009 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl. pierwszy raz
realizowało zadanie z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
zlecane fundacjom oraz organizacjom pozarządowym. W pierwszej połowie roku został
ogłoszony konkurs do którego przystąpiły trzy organizacje. Ze względy na braki formalne
złoŜonych ofert, pozytywnie procedurę konkursową przeszła tylko jedna organizacja Polski
Związek Niewidomych Okręg Śląski Otrzymała ona dofinansowanie do zakupu, wyszkolenia
i utrzymania w trakcie szkolenia psa przewodnika dla mieszkańca Powiatu Wodzisławskiego.
Na zadanie to zostało przekazane 11 020,00 zł. co stanowiło 95% łącznych kosztów
przedstawionych w ofercie.
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Tabela 6 - Wypłacone dofinansowania na poszczególne zadania w latach 2007-2009 ze środków PFRON
Sprzęt
Turnusy
Likwidacja barier Sport, kultura,
rehabilitacyjny,
rehabilitacyjne
architektonicznych,
turystyka
przedmioty
technicznych i w
i rekreacja
ortopedyczne
komunikowaniu się
i środki
pomocnicze

WTZ

Zadania
Suma
zlecone
wydatkowanych
fundacjom
środków
oraz
organizacja
pozarządowym

Dofinansowania
w 2007 roku

319.431,00 zł.

350.271,00 zł.

503.944,00 zł.

liczba wniosków

381

448

106

34

66

1 035

liczba osób

537

448

106

3 818

66

4 975

Dofinansowania
w 2008 roku

288.492,00 zł.

421.713,00 zł.

314.958,00 zł.

liczba wniosków

292

567

118

35

66

1 078

liczba osób

435

567

118

3 099

66

4 285

Dofinansowania
w 2009 roku

193.690,00 zł.

265.392,21 zł.

234.728,72 zł.

70.138,49 zł.

976.536,00 zł.

11.020,00 zł

1.751.505,52 zł.

liczba wniosków

171

353

73

21

66

1

712

liczba osób

269

353

73

1923

66

1

2718

104.385,00 zł. 895.317,00 zł.

2.173.348,00 zł.

113.263,00 zł. 895.324,00 zł.
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2.033.750,00 zł.

5.7 Skierowania do Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia
w 2009 r. :
- do Domu Pomocy Społecznej w Gorzycach zostały wydane 44 decyzje o umieszczeniu
(w tym 8 z terenu powiatu),
- do Domu Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim nie zostały wydane decyzje
o umieszczeniu ze względu na brak miejsc
- do Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi zostały
wydane 56 decyzje o umieszczeniu (w tym 52 z terenu powiatu).
6. BudŜet Centrum
Tabela 7 - Wykonanie budŜetu w 2009 roku

§

Plan na
2009 r.

Wykonanie
2009 r.

3020

871

867,50

4010

353 261,99

4040
4110
4120
4170
4210

353 656,0
0
26 595
57 505
9 165
26 195
35 350

4260

25 240

21 894,24

4270

1 400

1 342,00

4280

310

310,00

4300

49 473

41 593,10

4350
4360

1 364
960

1363,06
859,04

26 594,65
56 932,28
9 084,87
24 034,51
33 394,88

%

Cel wydatkowania

99,60 Wydatki na świadczenia wynikające z
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
99,89 Wynagrodzenia pracowników PCPR wraz z
składkami na ubezpieczenia społeczne oraz
100,00 FP.
99,00 Um. zlecenia m.in- wynagrodzenie
99,13 pracownika gospodarczego, sprzątaczki
91,75
94,47 Wydatki na zakup m.in. materiałów
biurowych, znaczków pocztowych ,środków
czystości, druków wywiadów
środowiskowych oraz dodatkowego
wyposaŜenia w związku z przeprowadzką
PCPR na Wałową 30
86,74 Wydatki związane z mediami-opłaty za gaz,
wodę i energię
95,86 Konserwacja urządzeń i sprzętu oraz koszt
opracowania dokumentacji oddymiania
klatki schodowej w budynku przy ul.
Wałowej 30 w Wodzisławiu Śl.
100,00 Wydatki na zakup świadczeń zdrowotnych badania wstępne oraz okresowe
pracowników
84,07 Wydatki na ochronę budynku, wywóz
odpadów stałych, obsługę prawną oraz inne
99,93 Wydatki za dostęp do internetu
89,48 Wydatki na rozmowy słuŜbowe
z telefonu komórkowego
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§
4370

Plan na
Wykonanie
2009 r.
2009 r.
6 379
6 345,53

4410
4430

4 841
3 259

4 193,00
2 649,50

4440

15 260

15 253,94

4480
4580

4 679
147

4 546,00
146,52

4610

96

95,35

4700
4740
4750

7 033
2 115
13 515

7 032,50
2 111,01
13 134,10

6060

300

300,00

645 708

627 339,57

Razem:

Zgodnie z zapisem art. 112 ust. 8

%

Cel wydatkowania

99,48 Wydatki za rozmowy słuŜbowe
pracowników z telefonu stacjonarnego
86,61 Wydatki na podróŜe słuŜbowe pracowników
81,30 Wydatki na ubezpieczenie mienia PCPR
oraz ubezpieczenie wolontariuszy od
następstw nieszczęśliwych wypadków
99,96 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń
Socjalnych
97,16 Wydatki na podatek od nieruchomości
99,67 Pozostałe odsetki
99,32 Pokrycie kosztów egzekucji komorniczej
dotyczącej tytułów wykonawczych dla
rodziców biologicznych, którzy uchylają się
od ponoszenia odpłatności za pobyt ich
dzieci w rodzinach zastępczych.
99,99 Wydatki na szkolenia pracowników PCPR
99,81 Zakup papieru do ksera
97,18 Wydatki na akcesoria komputerowe,
programy(biurowy Office) oraz tuszy i
tonerów
100,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budŜetowych
97,16

ustawy o pomocy społecznej Starosta przy pomocy

powiatowego centrum pomocy rodzinie sprawuje nadzór nad działalnością rodzinnej opieki
zastępczej, ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, jednostek specjalistycznego poradnictwa,
w tym rodzinnego, oraz ośrodków wsparcia, domów pomocy społecznej, placówek
opiekuńczo-wychowawczych i ośrodków interwencji kryzysowej.
W Powiecie Wodzisławskim funkcjonują dwa Domy Pomocy Społecznej (w tym jeden
prowadzony na zlecenie samorządu powiatowego), Powiatowy Dom Dziecka, Powiatowy
Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, Powiatowy Ośrodek Adopcyjno –
Opiekuńczy oraz Powiatowy Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie.
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II.

Sprawozdanie z działalności z powiatowych jednostek
organizacyjnych pomocy społecznej

 Dom Pomocy Społecznej w Gorzycach
dyrektor Ryszard Nawrocki

 Powiatowy Dom Dziecka w Gorzyczkach
dyrektor Regina Mazurkiewicz-Brenk

 Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
w Wodzisławiu Śląskim
kierownik Renata Hernik

 Powiatowy Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Wodzisławiu Śląskim
dyrektor Joanna Kasendra

 Powiatowy Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim
kierownik Celina Uherek - Biernat
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1. Dom Pomocy Społecznej w Gorzycach
Dom Pomocy Społecznej im. PapieŜa Jana Pawła II w Gorzycach jest jednostką
organizacyjną pomocy społecznej zapewniającą całodobową opiekę osobom w podeszłym
wieku i niepełnosprawnym fizycznie. Przeznaczony jest dla 218 osób. Dom jest jednostką
organizacyjną Powiatu Wodzisławskiego.
Został on powołany przez Wojewodę Katowickiego Zarządzeniem Nr 11/94 z dnia
28.01.1994 roku. Działa na podstawie Zezwolenia Wojewody Śląskiego. Decyzją z dnia
14.06.2002 roku został wpisany do rejestru Nr P.S II-9013/63/02.
Do Domu przyjmowane są osoby na podstawie decyzji kierującej wydanej przez
ośrodek pomocy społecznej i decyzji o umieszczeniu wydanej przez Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl. Pobyt w Domu jest odpłatny do wysokości średniego
miesięcznego kosztu utrzymania ogłoszonego przez Starostę Powiatu Wodzisławskiego na
dany rok. W 2009 roku miesięczny koszt utrzymania mieszkańca wynosił 2.710,13 zł.
Dom zapewnia całodobową opiekę oraz zaspokaja niezbędne potrzeby bytowe,
opiekuńcze, wspomagające na poziomie obowiązującego standardu w zakresie i formach
wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających. Dom umoŜliwia
i organizuje mieszkańcom pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych przysługujących
im na podstawie przepisów o ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.
1.1 Działalność opiekuńczo – socjalno - terapeutyczna
Tabela 1 – Zestawienie mieszkańców Domu ze względu na płeć i wiek
Ogółem na dzień 31.12.2008 r.

Ogółem na dzień 31.12.2009 r.

Ilość osób: 218

Ilość osób: 218

Kobiety

111

Kobiety

114

MęŜczyźni

107

MęŜczyźni

104

ur. do1923 r. (85 lat i więcej)

30

ur. do1924 r. ( 85 lat i więcej)
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ur. 1924 r. - 1933 r. (75-84 lata )

72

ur.1925 r. - 1934 r. (75 - 84 lata)

61

ur. 1934 r. - 1947 r. (61-74 lata)

75

ur.1935 r. - 1948 r. (61 - 74 lata)

73

ur.1948 r. - 1967 r. (41-60 lat)

40

ur.1949 r. - 1968 r. (41 - 60 lat)

50

ur.1968 r. - 1989 r. (19-40 lat)

1

ur.1969 r. - 1990 r. (19-40 lat)

2
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Tabela 2 – Zestawienie osób przyjętych do Domu Pomocy Społecznej

2008 rok

Przyjęto ogółem :
Na podstawie skierowania
wydanego przed 01.01.2004 r.

2009 rok

41 Przyjęto ogółem :

41

1 Na podstawie skierowania
wydanego przed 01.01.2004 r.

3

Na podstawie skierowania
wydanego po 01.01.2004 r.

40 Na podstawie skierowania
wydanego po 01.01.2004 r.

38

Odeszło ogółem :

43 Odeszło ogółem :

41

Do innych placówek

2 Do innych placówek

2

Do rodziny

7 Do rodziny

6

Zgony

34 Zgony
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Na dzień 31.12.2009 r. liczba oczekujących na umieszczenie w Domu wynosiła 7 osób.

Tabela 3 - Stopień sprawności psycho - fizycznej mieszkańców Domu
Stopień sprawności psycho - fizycznej

2008 rok

2009 rok

Ilość osób

%

Ilość osób

%

Osoby poruszające się samodzielnie

68

31,00

62

28,44

Osoby poruszające się za pomocą
sprzętu ortopedycznego

37

17,00

37

17,00

Osoby poruszające się na wózkach
inwalidzkich

96

44,00

97

44,47

Osoby nie opuszczające łóŜek

17

8,00

22

10,09

32

Ze względu na to, Ŝe do Domu coraz częściej kierowane są osoby wymagające
intensywnych usług opiekuńczo - pielęgnacyjnych, znacznie ograniczone ruchowo oraz
starzeniem się społeczności mieszkańców, zmniejszyła się liczba osób poruszających się
samodzielnie.
W związku z tym podjęto działania w kierunku doposaŜenia stanowisk pracy personelu
opiekuńczego w sprzęt wspomagający i ułatwiający obsługę mieszkańców. Zakupiono
w 2009 roku 25 łóŜek ortopedycznych, sterowanych pilotem z moŜliwością automatycznej
zmiany

pozycji

osoby

leŜącej,

1

podnośnik

elektryczny

do

podnoszenia

osób

niepełnosprawnych, 25 materacy. Zakupiono do kąpieli osób niepełnosprawnych wannę
specjalistyczną z podnośnikiem. Sukcesywnie wymieniane są tapczany na łóŜka
specjalistyczne. Zakupiono 5 łóŜek przystosowanych dla osób z chorobą Alzheimera. W celu
polepszenia komfortu cieplnego, wymieniono część stolarki okienno - drzwiowej na nową
w części budynku nieobjętego termomodernizacją.

1.2 Imprezy kulturalno - oświatowe i zajęcia terapeutyczne
W ramach usług wspomagających mieszkańcy mieli zapewniony udział w terapii
zajęciowej, imprezach kulturalno oświatowych i turystycznych. Na terenie Domu działają trzy
pracownie terapii zajęciowej. W ramach aktywizacji i usprawniania mieszkańcy wykonują:
prace plastyczne, zajęcia krawieckie, tkackie, robótki ręczne (szydełkowanie, haftowanie,
wyszywanie), wyroby ze skóry, papieru, gipsu i innych surowców. Wykonywane są takŜe prace
metodą wypalania w drewnie, majsterkowanie, bukiety i kompozycje kwiatowe. KaŜdy
uczestnik terapii ma indywidualnie dostosowany rodzaj zajęć z uwzględnieniem predyspozycji
psychofizycznych.
Dla mieszkańców organizowane są imprezy kulturalno - oświatowe z udziałem dzieci, młodzieŜy
i innych zaprzyjaźnionych z Domem organizacji, koncerty chórów, zespołów muzycznych.
Atrakcją w roku ubiegłym był koncert zespołów folklorystycznych z Podola na Ukrainie
i Słowacji, który odbył się w dniu 10 czerwca. Zorganizowano

wyjazdy o charakterze

turystycznym m.in. wycieczki do mini ZOO w Bukowie, na grzybobranie do Rud Raciborskich,
muzeum wnętrz w Pszczynie, palmiarni w Gliwicach, muzeum chleba w Radzionkowie.
Zacieśniono

współpracę

z

zaprzyjaźnionymi

placówkami

całodobowej

opieki

w Czechach. Mieszkańcy z domów pomocy społecznej z Bogumina, Orłowej brali udział
w imprezach kulturalno - oświatowych organizowanych przez Dom. Mieszkańcy Domu wzięli
udział w międzynarodowych zawodach sportowych w czeskim Boguminie, które odbyły się
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w dniach: 05.05 oraz 09.09.2009 r. Równocześnie chętnie uczestniczyli w wyjazdach do
zaprzyjaźnionych Domów w Czechach. Co warto podkreślić współpraca z partnerami z Czech od
lat układa się wzorowo.
Prace mieszkańców Domu wykonane w ramach terapii zajęciowej były prezentowane na
wystawach i konkursach:
-

w Wiejskim Domu Kultury w Gorzycach: świąteczna wystawa rękodzieła:
marzec - kwiecień 2009 r.;

-

w Wiejskim Domu Kultury w Olzie: świąteczna wystawa rękodzieła:
marzec - kwiecień 2009 r.;

-

w Wiejskim Domu Kultury w Olzie: wystawa pt. „ Sztuka cyrkowa”:
wrzesień 2009 r.

-

w Gimnazjum w Gorzycach: listopad 2009 r.

-

w Liceum Ogólnokształcącym nr 1 w Rydułtowach: listopad 2009 r.

W 2009 r. rozwijało się nadal kółko szachowe i skatowe. Rozgrywki szachowe
organizowane są wspólnie z zawodnikami ze środowiska: z Jastrzębia, Wodzisławia,
Czerwionki, Rybnika. Turnieje szachowe odbywają się regularnie.
W okresie wakacyjnym zorganizowano turnieje letnie o puchar Dyrektora Domu
w szachach i bilardzie. W dniu 25.09.2009 r. podczas imprezy integracyjnej „PoŜegnanie
lata” najlepszym zawodnikom wręczono puchary, a wszyscy uczestniczący otrzymali
dyplomy. Patronat nad imprezą objął Starosta Powiatu Wodzisławskiego.
W Domu kontynuowana była idea wolontariatu. Posługę tę pełnią wobec
mieszkańców uczniowie LO nr 1 w Wodzisławiu Śląskim.

1.3 Współpraca Domu z Fundacją na Dobro Domu Pomocy Społecznej w Gorzycach
Dzięki współpracy z Fundacją zorganizowano na rzecz niepełnosprawnych
mieszkańców Domu imprezy o charakterze sportowo-rozrywkowym. Imprezy odbyły się
w ramach projektów na które Fundacja pozyskała dofinansowanie ze środków PFRON.
1. Barwna rzeczywistość – konkurs plastyczny - 17.04.2009 r.
2. Powitanie lata w śląskim klimacie - 24. 06.2009 r.
3. Piknik nad zalewem w Olzie - 05.08.2009 r.
4. PoŜegnanie lata -25.09.2009 r.
5. Spotkanie opłatkowe „Wokół wigilijnego stołu”. Integracyjne spotkanie osób
niepełnosprawnych poświęcone tradycji świątecznej - 18.12.2009 r.
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1.4 Kadry
Ogółem liczba zatrudnionych osób na dzień 31.12.2008 r.- 138, w przeliczeniu na pełne etaty135,50.
Ogółem liczba zatrudnionych osób na dzień 31.12.2009 r.-138, w przeliczeniu na pełne etaty136,00 .

Tabela 4 - Zatrudnienie na dzień 31.12.2009 r.
Grupy pracownicze

Rok 2008

Rok 2009

Ilość etatów

Ilość etatów

działalność opiekuńczo- terapeutyczna

79,25

80,25

działalność medyczno-rehabilitacyjna

10,00

10,00

działalność administracyjna

10,88

10,87

gospodarczy i obsługi

35,375

34,88

W 2009 r. zorganizowano szkolenia wewnętrzne personelu. Tematyka szkoleń
dotyczyła podnoszenia umiejętności w pracy z mieszkańcami osób – członków zespołów
terapeutyczno-opiekuńczych. Przeszkolono 87 osób. Natomiast w szkoleniach zewnętrznych
wzięło udział 10 osób. Dodatkowo w zakresie przepisów ppoŜ. przeszkolono 123 osoby.
Od 2007 r. prowadzono działania mające na celu motywację kadry do podnoszenia
kwalifikacji zawodowych. Efektem tego było ukończenie w 2009 r. przez opiekunów szkoły
policealnej i uzyskanie tytułu zawodowego: opiekun w domu pomocy społecznej.
Co istotne kształcenie odbywało się na terenie Domu. Aktualnie tytuł zawodowy opiekun
w domu pomocy społecznej posiada 18 osób. Są to najbardziej poŜądane kwalifikacje do
pracy na tym stanowisku.
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Tabela 5 - Fluktuacja kadry
2008

2009

Zawarcie umowy o pracę ( w tym umowy na
zastępstwo innego pracownika)
Rozwiązanie umów o pracę

19

14

14

2

Odejście na emeryturę/rentę

4

0

Urlop macierzyński

6

6

Urlop wychowawczy

5

6

Umowy o dzieło

5

6

Osoby skierowane z PUP na staŜ lub

21

9

5

5

przygotowanie zawodowe
Umowy o wolontariat

1.5 Działalność gospodarczo – techniczna
Termomodernizacja budynków
W maju 2009 r. zakończono prace i dokonano końcowego odbioru robót związanych
z zadaniem : “Termomodernizacja zespołu budynków DPS Gorzyce”.
Realizacja tego zadania była bardzo waŜna dla funkcjonowania Domu dlatego, Ŝe wykonane
docieplenia oraz wymiana drzwi balkonowych poprawiła w znaczny sposób komfort cieplny
mieszkańców oraz przyczynia się do oszczędnego zuŜycia mediów.

Pozostałe przedsięwzięcia organizowane i realizowane pośrednio lub bezpośrednio przez
pracowników działu gospodarczo – technicznego

- przegląd kapitalny oświetlenia ewakuacyjnego i wymiana wyeksploatowanych lamp na
nowe, na terenie całego Domu
Celem przeglądu było sprawdzenie poprawności działania oświetlenia ewakuacyjnego
w ramach podjętych działań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony p.poŜ
dla mieszkańców i pracowników Domu.
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- usunięcie awarii regulacji ciśnienia na hydroforni
Dokonano wymiany uszkodzonego falownika i przeprowadzono regulację, co poprawiło
automatykę pracy hydroforni.

- wymiana kabla telefonicznego między pomieszczeniem centrali i budynkiem kotłowni
W związku z ciągłymi awariami łączności pomiędzy pionem technicznym, a pozostałymi
działami dokonano wymiany kabla telefonicznego na odcinku prawie 200 m. Wymiany
dokonali pracownicy działu gosp.-tech. samodzielnie.

- przeprowadzenie rewizji wewnętrznych kotłów parowych łącznie z wykonaniem prób
ciśnieniowych
Dokonano

gruntownego

przeglądu

w

obecności

inspektora

dozoru

technicznego.

Wyczyszczono kotły i załoŜono nowe izolacje na pokrywach. Kotły zostały sprawdzone
i dopuszczone do dalszej eksploatacji z wynikiem pozytywnym.

- wymiana drzwi balkonowych na segmencie A i C
Wymiana drzwi balkonowych to przede wszystkim poprawienie komfortu cieplnego
w pokojach mieszkańców.

- remont rurociągu parowego na bojlerowni i pralni
Remont dotyczył głównie instalacji zasilania w parę, wymiany zaworów i innych elementów
rurociągów, co zabezpieczy instalację przed nieszczelnościami oraz poprawi obsługę
urządzeń odbiorczych.

- remont kociołków przechylnych na kuchni
Z uwagi na nieszczelności mające wpływ na bezpieczeństwo pracowników, wystąpiła
konieczność przeprowadzenia gruntownego remontu. Remont wykonany został samodzielnie
przez pracowników działu gosp.-tech.

- renowacja parkietów w pokojach na segm. B

- montaŜ drzwi automatycznych
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Zautomatyzowano kolejne drzwi wejściowe do budynku, ułatwiając w ogromnym stopniu
poruszanie się osobom niepełnosprawnym, na wózkach inwalidzkich.

- wymiana zwykłych Ŝarówek na energooszczędne
Rozpoczęto proces wymiany zwykłych Ŝarówek na Ŝarówki energooszczędne. W pierwszej
kolejności zostały wymienione na ciągach komunikacyjnych oraz stołówkach. Sukcesywnie
są wymieniane w pokojach mieszkańców.

- naprawa dachu na budynkach I etap
W wyniku powtarzających się przecieków w wielu miejscach, szczególnie przy kominach,
wykonano czyszczenie oraz modernizację uszczelnień, załoŜono nowe obróbki blacharskie,
uzupełniono ubytki dachówek oraz tynków na kominach.

1.6 BudŜet Domu
Tabela 6 – Wykonanie budŜetu w 2009 roku

§

Plan na
2009 r.

Wykonanie
w 2009 r.

3020

12.300,00

4010
4040
4110

3.660.970,00 3.660.969,42
241.295,00
241.294,79
594.243,00
593.237,41

100
100
99,8

4120
4170

91.035,00
2.100,00

90.407,10
2.099,92

99,3
100

4210

212.405,00

212.405,00

100

4220

545.000,00

544.999,68

100

4230

80.950,00

79.933,52

98,7

12.299,97

%

Cel wydatkowania

100

OdzieŜ, obuwie robocze, ochronne, napoje
bhp
Wynagrodzenia osobowe dla 138 etatów
Wynagrodzenie roczne tzw. „13-tka”
Składki ZUS od wynagrodzeń i „13-tki”
pracowników
Składki na FP od wynagrodzeń i „13-tki”
Umowy o dzieło na szkolenie p. poŜ.
i odnowienie parkietów
DoposaŜenie miejsc istniejących, kuchni
i stołówek (m. in. w łóŜka specjalistyczne),
wznowienie i uzupełnienie części sprzętu
biurowego, środki czystości, paliwo do
samochodów, kosiarek i odśnieŜaczy,
materiały do konserwacji i napraw róŜnych,
biurowe, drobne przedmioty tzw. „agd” itp.
Artykuły spoŜywcze na potrzeby kuchni do
sporządzania posiłków dla mieszkańców
Leki, materiały medyczne, przedmioty
ortopedyczne, pieluchomajtki dla
mieszkańców
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§

Plan na
2009 r.

Wykonanie
w 2009 r.

4260
4270

770.000,00
65.593,00

759.172,36
65.552,21

98,6
99,9

4280

5.610,00

5.610,00

100

4300

171.499,00

171.496,33

100

4350
4360

805,00
1.682,00

804,03
1.680,78

100
99,9

4370

9.300,00

8.533,50

91,8

4390

457,00

456,02

100

4410
4430

300,00
22.040,00

180,30
22.039,63

60,1
100

4440
4480
4510
4580

140.656,00
8.576,00
50,00
66,00

140.656,00
8.575,69
50,00
12,53

100
100
100
19

4700
4740
4750

3.025,00
2.500,00
14.973,00

3.025,00
2.498,28
14.972,02

100
99,9
100

6050

36.405,00

35.944,44

98,7

6060

43.656,00

43.656,00

100

Razem 6.737.491,00 6.722.561,93

%

Cel wydatkowania

Woda, prąd, gaz
Sukcesywna wymiana części stolarki
okiennej, remont rur na pralni, bieŜące
konserwacje i naprawy sprzętu
specjalistycznego, urządzeń „agd”, sprzętu
biurowego oraz cykliczne konserwacje
dźwigów osobowych i towarowego,
centrali telefonicznej, urządzeń
alarmowych i przyzywowych
Badania okresowe, profilaktyczne
szczepienia pracowników
Usługi pocztowe, informatyczne, prawne,
bhp, wywóz śmieci, utylizacja odpadów,
usługi kominiarskie, dozór całodobowy,
przeglądy sprzętu, samochodów, urządzeń
oraz w kuchni i stołówkach w ramach
HACCP i inne
Neostrada tp.
Telefonia komórkowa PLUS,
CENTERTEL
Telekomunikacja Polska S.A. tel.
Stacjonarne
Pomiary bezpieczeństwa urządzeń do
rehabilitacji, ekspertyza telewizora
Wyjazdy słuŜbowe pracowników
Ubezpieczenia majątku i komunikacyjne
4 samochodów
Odpis na ZFŚS na pracowników
Podatek od nieruchomości i rolny
Opłata za zapytanie o karalność
Odsetki wynikające z wyroku Trybunału
Konstytucyjnego z 06/2008
Szkolenia pracowników
Papier do kserokopiarek i drukarek
Tonery, tusze, itp. oraz licencje i
aktualizacje programów komputerowych
Modernizacja pokryć dachowych w części
budynków i automatyka wejścia budynku
na zewnątrz (głównie dla potrzeb dyŜurki
pielęgniarskiej)
Wanna specjalistyczna z podnośnikiem dla
potrzeb osób całkowicie niesprawnych
fizycznie

99,8
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Rachunek dochodów własnych

Na poprawę standardu usług DPS i potrzeb jego mieszkańców przeznaczono takŜe
środki pozyskane w ramach rachunku dochodów własnych:
a) utworzony mocą Uchwały Rady Powiatu (opłaty z najmów i usług róŜnych m.in.
noclegi w pokojach gościnnych, posiłki, korzystanie z sali widowiskowej
i konferencyjnej, pralnicze i zabiegi rehabilitacyjne).
Pozyskano kwotę 183.266,59 zł.
b) utworzony Zarządzeniem Dyrektora DPS (spadki, zapisy, darowizny, odszkodowania
w ramach ubezpieczenia majątkowego i komunikacyjnego)
Pozyskano łączną kwotę 9.823,56 zł z tytułu darowizn i odszkodowań.

1.7 Priorytety na lata 2010 - 2011
Zakupy:
Siłowniki do otwierania bramy wjazdowej

5.000,00

WyposaŜenie kuchni w sprzęt

25.000,00

Telewizory

23.000,00

Podnośnik elektryczny

5.000,00

Razem:

58.000,00 zł

Remonty i wymiany:
Wymiana drzwi balkonowych na seg. C i D

30.000,00

Malowanie korytarzy parter i klatki schodowe

10.000,00

MontaŜ drzwi automatycznych /wejście rehabilitacja/

12.000,00

WyposaŜenie łazienki w wannę specjalistyczną

44.000,00

Razem:

96.000,00 zł
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2. Powiatowy Dom Dziecka w Gorzyczkach
Powiatowy Dom Dziecka w Gorzyczkach jest jednostką organizacyjną samorządu
powiatowego. Powiatowy Dom Dziecka w Gorzyczkach został utworzony 1 września 1952 r.
jako Państwowy Dom Dziecka.
Zatrudnienie w Powiatowym Domu Dziecka w Gorzyczkach według stanu na dzień
31.12.2009r. wygląda następująco:
wychowawcy zatrudnieni z Karty Nauczyciela – 9 osób (8,5 etatu)
starszy wychowawca – 1 osoba (1etat)
wychowawcy – 2 osoby – 2 etaty
młodsi wychowawcy – 18 osób (16,25 etatu)
pedagog – 1 osoba (1 etat)
instruktor terapii zajęciowej – 1 osoba (1 etat)
psycholog – 1 osoba (1 etat)
pracownik socjalny – 2 osoby (2 etaty)
opiekunka dziecięca – 1 osoba (1 etat)
pracownicy obsługi – 8 osób (7,5 etatu)
pracownicy administracyjni – 7 osób (6,5 etatu)

Na dzień 31.12.2009 r. w placówce przebywało 44 wychowanków (14 dziewcząt, 30
chłopców) w tym : 7-13 lat: 18 dzieci, 14-16 lat: 18 dzieci, 17-18 lat: 5 dzieci, pełnoletni
pozostający w placówce i kontynuujący naukę: 3 wychowanków.

18

18

14-16 roku życia
17-18 roku życia
powyżej 18 roku życia
7-13 roku życia

3
5

Rys. 1 Wychowankowie na dzień 31.12.2009 rok
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Znaczną i przewaŜającą grupę stanowią dzieci na poziomie szkoły podstawowej
i gimnazjalnej. Dane te w porównaniu z rokiem 2008 kształtują się na tym samym poziomie.
Dostrzega się wzrost liczby skierowań do placówki opiekuńczo-wychowawczej, co wskazuje
na swoistą jednolitość podejmowanych decyzji sądowych i tendencję do umieszczania
w placówce zamiast pracy z rodziną czy nieletnim, gdyŜ niestety coraz częściej kierowane są
dzieci o wysokim stopniu demoralizacji, wobec których toczą się postępowania o czyny
karalne.
Istnieje bardzo duŜy przekrój wiekowy jak i problemowy kierowanych do placówki
dzieci - są to dzieci coraz młodsze-często rodzeństwa, dzieci wielokrotnie zaniedbane pod
względem psychicznym czy fizycznym, jednakŜe w głównej mierze są to dzieci z rodzin
niewydolnych

wychowawczo,

których

problemy

wielokrotnie

ich

przerastały.

W przypadku 5 wychowanków niezbędne było więc podjecie decyzji o zmianie placówki na
resocjalizacyjną, a 2 wychowanków trafiło do zakładu poprawczego.
Jak wskazują dane coraz częściej do placówki trafiają nieletni, którzy oczekują na
zmianę środka wychowawczego - głównie jest to placówka resocjalizacyjna, co często
z uwagi na socjalizacyjny (a nie resocjalizacyjny) charakter placówki utrudnia pracę.
Nieletni ze wskazaniem MłodzieŜowego Ośrodka Wychowawczego wykazują często znaczy
stopień demoralizacji i wymagają oddziaływań specjalistycznych ale resocjalizacyjnych.

2.1 Organizacja i przebieg procesu opiekuńczo-wychowawczego w celu zapewnienia
wychowankom opieki i warunków sprzyjających ich rozwojowi przy
równoczesnym podnoszeniu jakości usług w placówce w oparciu o etapowy program
dochodzenia do standardów

2.1.1 Poprawa infrastruktury placówki
Placówka w ramach moŜliwości finansowych podnosi jakość swych usług w oparciu
o rozporządzenie o placówkach z dnia 19 października 2007 r. Posiada program rozwoju oraz
określone cele i kierunki działania, słuŜące doskonaleniu jakości pracy i jakości oferowanych
usług. W ramach etapowego planu dochodzenia do standardów z uwzględnieniem
obowiązujących procedur prawnych placówka została juŜ w duŜej mierze zmodernizowana.
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2.1.2 Dodatkowe działania na rzecz pomocy dziecku i rodzinie przy równoczesnym
poszerzeniu funkcji

Mieszkania Usamodzielnień w Syryni i Gorzycach
W mieszkaniach usamodzielnienia dla wychowanków objętych programem usamodzielnienia
w 2009 roku przebywało łącznie 19 wychowanków. Wskutek usamodzielnienia się
mieszkania opuściły 2 osoby. Pobyt w mieszkaniach pozwala na prawidłowe przygotowanie
się wychowanków do pełnej samodzielności i prowadzenia odpowiedzialnego Ŝycia poza
placówką opiekuńczo-wychowawczą.
Mieszkania Chronione dla dwóch usamodzielniających się wychowanków placówek
opiekuńczo – wychowawczych i rodzin zastępczych z terenu Powiatu Wodzisławskiego.
Mieszkania te zostały utworzone w grudniu 2008 r. w pomieszczeniach przy Powiatowym
Domu Dziecka w Gorzyczkach w ramach programu z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną
dofinansowanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Mieszkania słuŜą jako środek alternatywny dla tych wychowanków placówek, którzy
pozbawieni są pomocy ze strony rodziny i którzy po usamodzielnieniu nie mają gdzie wrócić.
Mieszkanie chronione jest formą tymczasową do momentu otrzymania przez wychowanka
mieszkania z zasobów komunalnych gminy czy miasta; czas maksymalnego pobytu
wychowanka w mieszkaniu chronionym jest ściśle określony- nie dłuŜej niŜ 2 lata.
Dwóch wychowanków przebywających w mieszkaniach chronionych objętych jest pomocą
i wsparciem ze strony pedagoga i pracownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
którzy m.in. zapoznali ich z regulaminem lokatora oraz pomagają w pojawiających się
problemach. Często brak bezpiecznego miejsca zamieszkania po usamodzielnieniu powoduje,
iŜ wychowankowie wracają do patologicznych środowisk, mają konflikty z prawem, wchodzą
na drogę drobnej przestępczości i demoralizacji. W związku z powyŜszym zasadne jest
powstawanie większej ilości mieszkań chronionych, które pomogą wychowankom rozpocząć
dorosłe i samodzielne Ŝycie oraz stopniowo przygotować się do funkcjonowania bez pomocy
wychowawców z domu dziecka i pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
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2.2 Obszary realizowane w ramach planu pracy dydaktycznej i opiekuńczo-wychowawczej
2.2.1 Organizacja pracy w placówce
Placówka realizuje swoje zadania ze szczególnym uwzględnieniem praw dziecka i w oparciu
o obowiązujące przepisy. Nowo przyjęte dziecko jest wprowadzane w wyznaczoną grupę,
gdzie umoŜliwia mu się prawidłową adaptację. KaŜdy wychowanek na co dzień objęty jest
wsparciem specjalistycznym w tym psychologa, terapeuty i pedagoga.

2.2.2 Realizacja obowiązku szkolnego
Dzieci na bieŜąco z chwilą przyjęcia, zapisywane są do właściwych przedszkoli, szkół bądź
teŜ w sytuacjach koniecznych umieszczani w internatach. Pomaga im się takŜe w organizacji
praktyk. Dzieci na bieŜąco w oparciu o zapotrzebowanie wyposaŜane są we właściwe
artykuły szkolne tj. podręczniki, zeszyty, przybory, plecaki i odzieŜ szkolną.
Wychowawcy zobowiązani są do regularnego kontrolowania realizacji obowiązku szkolnego
z nauczycielami właściwych szkół gdzie uzyskuje się m.in. informacje dot. frekwencji
uczniów, postępów w nauce i zachowaniu czy realizacji wcześniejszych ustaleń.
Wychowankom, którzy mają trudności w nauce, w porozumieniu z właściwymi specjalistami
udzielana jest pomoc w celu redukcji deficytów edukacyjnych a takŜe wychowawczych
i emocjonalnych. Z nauczycielami szkół do których uczęszczają wychowankowie nawiązuje
się ścisłą współpracę, zapraszani teŜ są do udziału w Zespołach ds. okresowej oceny sytuacji
dziecka w placówce.
Wychowankowie przebywający w następujących placówkach oświatowych:
 przedszkole: 0
 szkoła podstawowa: 14
 szkoła podstawowa specjalna: 3
 gimnazjum: 14
 gimnazjum specjalne: 6
 szkoła średnia: 2
 szkoła zawodowa: 5
w tym:
- w systemie nauczania indywidualnego na terenie placówki: 1, poza placówką: 1
- w systemie kształcenia specjalnego z pobytem w internacie: 7
Prowadzone są równieŜ takie działania jak:
- nauka własna – codzienna indywidualna pomoc na kaŜdym szczeblu edukacji,
- zajęcia polegające na uzupełnianiu braków dydaktycznych i ćwiczenia utrwalające wiedzę
dziecka (rozwiązywanie krzyŜówek, odpytywanie z bieŜącego materiału, robienie
dyktand itp.),
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- usprawnianie zaburzeń percepcyjnych – zajęcia
cia prowadzone we współpracy z pedagogiem
i psychologiem oraz Poradnią
nią Psychologiczno-Pedagogiczną.
Psychologiczno
Są to zajęcia
ęcia typu korekcyjnego
np. w zakresie dykcji, głośnego
głoś
czytania i czytania
ania ze zrozumieniem, grafomotoryki,
dysleksji, matematycznego myślenia
my
logicznego i znajomości
ci podstawowych działań
działa
matematycznych

i wiedzy o świecie,
ś

- ćwiczenia
wiczenia słownikowe poszerzające
poszerzaj
słownik dziecka (głośne
ne czytanie lektur),
lektur
- walka z wulgaryzmami.

14

14

szkoła podstawowa
szkoła podstawowa specjalna
gimnazjum
6
5

szkoła zawodowa
szkoła średnia
gimnazjum specjalne

3
2

Rys. 2 Wychowankowie uczący
uczą się w placówkach oświatowych
Ponadto dzieci uczęszczająą na terenie placówki w zajęciach
zaj ciach informatycznych, mających
maj
za
zadanie pokazać im moŜliwości
liwości korzystania z zasobów systemu komputerowego.
2.2.3 Diagnoza sytuacji dziecka
Z chwilą przyjęcia
cia do placówki dziecka wyznacza się wychowawcę dla danego wychowanka,
który to zobowiązany
zany jest do prowadzenia stosownej dokumentacji min. indywidualnego
planu pracy, karty pobytu, karty zajęć
zaj specjalistycznych, karty odzieŜowej,
Ŝowej, karty kontaktów
ze szkołą, z rodzicami. Winny
inny on jest nadzorować proces socjalizacyjny dziecka w celu
sporządzenia

diagnozy
iagnozy wychowawczej. Dodatkowo stosowne badania i obserwację
obserwacj

organizuje psycholog i pedagog zatrudniony w placówce. Natomiast
ast pracownik
p
socjalny
dokonuje diagnozy środowiskowej,
rodowiskowej, tworząc
tworz c plan pracy z rodziną i wspierając
wspieraj
ją
w poszczególnych działaniach a takŜe
tak
stanowiącc pewnego rodzaju łącznik
łą
z dziećmi
przebywającymi w placówce.
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2.2.4 Praca z rodziną i podejmowanie działań na rzecz powrotu dziecka do rodziny
naturalnej bądź zastępczych form opieki nad dzieckiem
Szczególną rolę w realizacji tego obszaru pełni pracownik socjalny, ściśle współpracujący
z rodziną biologiczną i osobami bliskimi dziecku.
W tym celu przeprowadza on wywiady środowiskowe oraz sporządza plany pracy z rodziną.
Dodatkowo współpracuje z OPS-ami, PCPR-ami i innymi jednostkami działającymi na rzecz
dziecka i rodziny. Z rodziną i osobami bliskimi ściśle kontaktuje się takŜe wychowawca
sprawujący bezpośrednią opiekę a takŜe psycholog i pedagog. Wszystkie te osoby uczestniczą
w posiedzeniach Zespołu ds. okresowej oceny gdzie podejmowane są istotne decyzje dot.
dziecka. Posiedzenia Zespołu w 2009 odbywały się co najmniej jeden raz w miesiącu.
Na posiedzenia zapraszani byli równieŜ rodzice wychowanków.

2.2.5 Korekcja niewłaściwych zachowań
Pomoc psychologiczną zapewnia na bieŜąco psycholog zatrudniony w placówce, który na
bieŜąco współpracuje z poradnią psychologiczno - pedagogiczną, słuŜąc pomocą i wsparciem
dla dzieci. Warto zaznaczyć, iŜ w miarę moŜliwości angaŜowano rodzinę biologiczną i osoby
zaprzyjaźnione do aktywnego uczestnictwa w procesie socjalizacyjnym poszczególnych
wychowanków poprzez umoŜliwianie wyjazdów dziecka do domu rodzinnego, organizowanie
wspólnych imprez na terenie Domu Dziecka (na które zapraszani są rodzice dziecka jak
równieŜ inne bliskie osoby) np.: Kolacja Wigilijna, Urodziny, Dzień Matki, Dzień Dziecka.
Odwiedzały nas równieŜ dzieci z innych szkół, które uczestniczyły w organizowanych
występach, konkursach, co pozwalało nawiązać więź z naszymi dziećmi. Nasi
wychowankowie równieŜ odwiedzali swoich kolegów i koleŜanki, uczestnicząc we wspólnie
organizowanych imprezach na terenie zaprzyjaźnionych szkół.
W związku z częstymi problemami wynikającymi z niedostosowania wychowanków duŜą
uwagę zwraca się na działania kompensacyjne, i psychoedukacyjne. Celem tych działań jest
m.in. propagowanie pozytywnych postaw, wyrabianie umiejętności radzenia sobie ze stresem
i sytuacjami trudnymi. SłuŜą temu m.in. zajęcia relaksacyjne, współpraca z samorządem
wychowanków, wspieranie samodzielnie podejmowanych działań, uczenie samodzielnego
rozwiązywania trudnych sytuacji szkolnych, koleŜeńskich, rodzinnych, pokojowego
rozwiązywania problemów i sytuacji konfliktowych poprzez: organizowanie zajęć
z wykorzystaniem filmów w zakresie uzaleŜnień, wykorzystywania seksualnego, szacunku do
Ŝycia poczętego, HIV i chorób wenerycznych, lektur o tematyce profilaktycznej.
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Działania te były wspierane przez przedstawicieli instytucji i organizacji wspierających
rozwój dziecka bądź teŜ mającymi na celu ochronę i dbałość

o bezpieczeństwo np.

przedstawicieli Policji, StraŜy Granicznej, Ochotniczej StraŜy PoŜarnej, Poradni K, Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej itp.

2.2.6 Kształtowanie w wychowankach tradycji i obyczajów
W placówce corocznie sporządzany jest kalendarz imprez. W 2009 r. miały miejsce min.
następujące uroczystości:
- Walentynki, Dzień Kobiet, Wielkanoc, Dzień Dziecka, Dzień Edukacji Narodowej, Święto
Zmarłych, Dzień Pracownika Socjalnego, Andrzejki, Mikołajki, Wigilia,
- uroczystości kościelne: Kolęda, przygotowanie I Komunii Świętej (5 wychowanków) oraz
rocznicy I Komunii Świętej, Bierzmowanie, udział w niedzielnej mszy świętej,
- uroczystości urodzinowe podopiecznych.

2.2.7 Tworzenie warunków do spędzania czasu wolnego
W trakcie roku organizujemy się szereg imprez i zajęć mających na celu rozwijanie
zainteresowań; (wychowawcy wspierają aktywność własną wychowanków). Dodatkowo
w trakcie roku przygotowujemy szereg i wyjazdów kalendarzowego min.: na zimowisko
(Szczyrk) gdzie uczono jazdy na nartach, impreza Walentynowa i karnawałowa, wyjazd do
kopalni srebra w Tarnowskich Górach, kopalni zabytkowej GUIDO w Zabrzu, wycieczka do
Ustronia- Równicy, wycieczka do Parku Jurajskiego Rybnik- Stodoły, wyjazd do Ośrodków
Wypoczynkowych w Olzie i w Bukowie, do Śląskiego Ogrodu Zoologiczny w Chorzowie,
Śląskiego Parku Rozrywki w Chorzowie, kolonie w Kątach Rybackich, kolonie w Krościenku
(„Wakacje z plecakiem”), zwiedzanie Parku Miniatur Inwałd, wycieczka do Istebnej,
wycieczka rowerowa „Wały Olzy”, zwiedzanie ruin zamków Mirów, Bobolice, zwiedzanie
studia telewizyjnego stacji TVT, wyjazdy do kina (min. kino trójwymiarowe w Rybniku),
ośrodka wypoczynkowego w Olzie, wycieczki rowerowe, wyjazdy na basen, kręgle, kuligi,
wycieczki piesze i szereg innych wycieczek krajoznawczo - turystycznych. Imprezy
i wyjazdy organizowane są przy duŜym

wsparciu sponsorów wspomagających naszą

placówkę (często anonimowo).
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2.2.8 Rozwijanie samorządności
W oparciu o Regulamin w placówce działa Samorząd wychowanków, który składa stosowne
wnioski i opinie do Dyrektora placówki - reprezentuje wszystkich wychowanków i min.
wnioskuje o nagrody i kary w stosunku dla poszczególnych dzieci .

2.2.9 Higiena, zdrowie bezpieczeństwo
- Systematycznie prowadzona jest dokumentacja zdrowotna (karta zdrowia i szczepień,
uzyskiwanie zgody od rodziców na poszczególne zabiegi). Pracownicy pomocy medycznej
zatrudnieni w placówce współpracują z Poradniami, z których korzystają dzieci
przestrzegając wyznaczonych terminów, nadzorują rozdział leków, kształtują nawyki
zdrowotne i higieniczne (kontrola codziennej toalety, estetyki pomieszczeń mieszkalnych,
czystości i higieny osobistej). Dzieci na bieŜąco zapoznawane są z zasadami bezpieczeństwa
poprzez uczestniczenie w pogadankach z zakresu PPOś i BHP, indywidualnych rozmowach
na temat niebezpieczeństw groŜących podczas oddaleń z placówki, zasad prawidłowego
zachowania się na wycieczkach, koloniach, podczas kąpieli, jazdy na nartach. W związku
z szeregiem urządzeń poprawiających bezpieczeństwo budynku dzieci na bieŜąco
zapoznawane są z zasadami ich funkcjonowania oraz koniecznością dbałości o sprzęt, mienie
oraz ład i porządek. Na bieŜąco prowadzone są pogadanki z dziećmi dot. profilaktyki
zdrowotnej i udzielania I pomocy

oraz zagroŜeń wynikających ze stosowania środków

odurzających. Uświadamiano na bieŜąco jak bezpiecznie korzystać z kąpieli i wypoczynku
nad wodą, w górach. Pomocna w tych działaniach jest Powiatowa Komenda Policji
i współpracujący z naszą placówką komisarz Bogdan Polak. Organizowane były równieŜ
występy teatrów, których przedstawienia miały m.in. cel edukacyjny np.: jakie są skutki
zaŜywania narkotyków, naduŜywania alkoholu.

2.2.10 Przygotowanie i pomoc wychowankowi do samodzielnego Ŝycia
W głównej siedzibie dzieci pod okiem wychowawców samodzielnie przygotowują posiłki dla
całej grupy, uczą się utrzymywać porządek oraz stosowania w praktyce sprzętów kuchennych
i

wykonywania

drobnych

prac

naprawczych.

W

mieszkaniach

usamodzielnień

wychowankowie samodzielnie przygotowują wszystkie posiłki, uczą się planować
i gospodarować domowym budŜetem, prowadzą gospodarstwo domowe, dbają

o wystrój

pomieszczeń. W całym procesie wychowywania małoletnich istotna jest organizacja procesu
socjalizacji a takŜe uczenie metod asertywnego rozwiązywania konfliktów i podnoszenie
samooceny-rozwój

umiejętności

interpersonalnych
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oraz

zapoznawanie

na

bieŜąco

z uprawnieniami i obowiązkami w związku z procesem usamodzielniania.
Z uwagi na coraz większą grupę młodzieŜy kierowanej do domu dziecka szczególną uwagę
i nacisk połoŜono na angaŜowanie się w sprawy dotyczące usamodzielnień wychowanków.
Wychowawcy

sprawujący

bezpośrednią

opiekę

przy

współpracy

ścisłej

z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie czuwają nad prawidłowym przebiegiem procesu
usamodzielnienia, koordynując i nadzorując działania, przekazując następnie wszelkie sprawy
dotyczące wychowanka opiekunowi usamodzielnienia. Ponadto pracownicy odpowiedzialni
za proces wychowawczy i socjalizacyjny podejmują szereg działań o charakterze
profilaktycznym,

mającym

na

celu

przygotowanie

wychowanków

do

pełnienia

samodzielnych ról społecznych.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami a zwłaszcza Rozporządzeniem Ministra Polityki
Społecznej z dnia 23 grudnia 2004 r., w sprawie udzielenia pomocy na usamodzielnienie,
kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie z dnia 24.10.2007 r. (Dz.U. 2007 nr 208
poz.1507),

zwanego

usamodzielnienie”

dalej

(Dz.U.nr

„rozporządzeniem
6,poz.45)

i

w

sprawie

Rozporządzeniem

udzielania
MPiPS

pomocy

na

zmieniającym

Rozporządzenie Zespół usamodzielnień działający w placówce przy ścisłej współpracy PCPR
podejmuje szereg ruchów mających na celu usprawnienie działań na rzecz wychowanków
wkraczających w okres samodzielnego Ŝycia. Dodatkowo wychowawcy przeprowadzili
szereg zajęć o charakterze profilaktycznym m.in.: „Profilaktyka uzaleŜnień: - spotkanie
z pracownikiem policji”.
Wychowankom organizowano wyjazdy do kina w Wodzisławiu Śl. i Rybniku. Repertuar
dobierany jest stosownie do stopnia dojrzałości emocjonalnej i wieku. Po kaŜdej projekcji
organizowane są pogadanki grupowe oraz rozmowy indywidualne w zaleŜności od
zgłaszanych potrzeb na tematy związane z wyświetlanymi filmami. Dodatkowo
wychowankowie systematycznie są uczeni załatwiania spraw urzędowych t.j. pisania pism,
prawidłowego wypełniania druków urzędowych – działania te mają na celu „oswojenie” ze
sprawami urzędowymi. Zgodnie z załoŜeniami opiekunowie usamodzielnień, wychowawcy
oraz

wychowankowie

ściśle

współpracują

z

instytucjami

istotnymi

w

procesie

usamodzielnienia t.j. Urzędem Miasta – w zakresie podejmowania starań o wydanie dowodu
czy złoŜenia wniosku o mieszkanie, PCPR – w zakresie sporządzania, realizowania
i modyfikowania planu usamodzielnienia, PUP - w zakresie weryfikacji ofert pracy czy
szkoleń. Wychowankowie objęci są takŜe wsparciem w formie szkoleń organizowanych
w ramach programu „Równi na starcie”, gdzie 10-ciu podopiecznych korzystało z szeregu
form dokształceniowych umoŜliwiających im lepszy start w dorosłym Ŝyciu. Osiemnaścioro
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wychowanków brało udział w zajęciach wg programu z zakresu profilaktyki pt. „Nadzieja”,
dziesięcioro wg programu „Kumpel OK” a pięcioro w projekcie „Dobry Start”. Ponadto
pedagog przeprowadzał zajęcia aktywizujące mające na celu zapoznanie wychowanków
z formami pomocy na terenie placówki.
2.2.11 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry pedagogicznej oraz administracji
i obsługi
Pracownicy pedagogiczni oraz administracji i obsługi uczestniczyli w szkoleniach
organizowanych zarówno wewnątrz placówki jak i na zewnątrz. Szkolenia obejmowały grupę
pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi i psychologa. Były to m. in. takie
szkolenia jak:
 ”Zasady przygotowania Studium Wykonalności w ramach regionalnego
Programu

Operacyjnego”

organizowane

przez

firmę

CONSULTING

w Katowicach:
 “Mediator Rodzinny” organizowane przez ROPS
 “Odpowiedzialność kierowników/pracowników za naruszanie dyscypliny
finansów publicznych” organizowane przez RIO w Katowicach
 “Spółdzielnie socjalne na Śląsku” organizowane przez Centrum Edukacji
Pomocy Psychologicznej w Katowicach
 “Diagnoza

problemów

występujących

w

placówkach

opiekuńczo-

wychowawczych” organizowane przez Śląski Urząd Wojewódzki
 “Arteterapia w pracy pedagoga i wychowawcy” organizowane przez Centrum
Kreatywności i Przedsiębiorczości
 wewnętrzne m. in. prowadzone przez Pana Bogdana Polaka z Komendy
Powiatowej Policji i pracowników StraŜy granicznej dotyczące profilaktyki
w zakresie przeciwdziałaniu narkomanii i zjawiskom niedostosowania
społecznego

oraz

prowadzone

przez

dyrektora

placówki

dotyczące

obowiązujących przepisów z zakresu pomocy społecznej i funkcjonowania
placówki

opiekuńczo-wychowawczej

organizowano szkolenia z zakresu BHP.
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w

tym

systemie.

Na

bieŜąco

2.2.12 Świadczenie usług w ramach standardów obowiązujących w placówkach
opiekuńczo – wychowawczych
a) wyŜywienie w placówce jest dostosowane do potrzeb rozwojowych wychowanków,
b) podstawowe produkty Ŝywnościowe oraz napoje są dostępne w placówce przez całą dobę,
c) wychowankowie są wyposaŜeni m.in. w:
odzieŜ, obuwie, bieliznę i inne przedmioty osobistego uŜytku, stosownie do wieku
i indywidualnych potrzeb, środki higieny osobistej oraz podręczniki i przybory szkolne,
d) wychowankowie otrzymują miesięcznie określoną, drobną kwotę do własnego
dysponowania, której wysokość, nie jest niŜsza niŜ 0,5%, a nie wyŜsza niŜ 5% kwoty,
o której mowa w art. 33 ustawy. Dyrektor ustala ją w porozumieniu z samorządem
wychowanków w placówce.

2.2.13 Współpraca z instytucjami , organizacjami i osobami prywatnymi działającymi
na rzecz pomocy dziecku i rodzinie oraz ze środowiskiem rodzinnym
wychowanków
W placówce duŜy nacisk kładzie się na dbałość o poszanowanie i podtrzymywanie związków
emocjonalnych dziecka z rodzicami, rodzeństwem i z innymi osobami zarówno spoza
placówki, jak i przebywającymi lub zatrudnionymi w placówce. Wychowankowie mają teŜ
moŜliwość regularnych, osobistych i bezpośrednich kontaktów z rodzicami oraz innymi
osobami bliskimi, z wyjątkiem przypadków, w których sąd zakazał lub ograniczył ich prawo
do takich kontaktów. Istotne decyzje dotyczące wychowanków uzgadniane są z jego
rodzicami lub prawnymi opiekunami. Przy ścisłej współpracy z Ośrodkiem Adopcyjno –
Opiekuńczym

podejmowano

działania

zmierzające

do

znalezienia

wychowankom

bezpiecznego środowiska rodzinnego w rodzinie zaprzyjaźnionej, zastępczej lub adopcyjnej
oraz propagowania idei rodzin adopcyjnych oraz tworzenia i wspierania ruchu zastępczego
rodzicielstwa. W związku z koniecznością podnoszenia usług placówki i przyjętym planem
rozwoju podjęto szereg dodatkowych działań zmierzających do pozyskiwania dodatkowych
środków. Pozyskano m.in.: środki na zakup dodatkowego wyposaŜenia do Mieszkań
Usamodzielnień w Syryni, odzieŜy dla dzieci, zabawek, organizację imprez t.j: Wielkanocy,
BoŜego Narodzenia czy na organizację wypoczynku letniego, zimowego dla dzieci. Działania
te były moŜliwe dzięki pomocy naszych stałych partnerów i sponsorów: m.in. PPG ROW
JAS w Jastrzębiu Zdroju, Skok Stefczyka z Bielska Białej, Zarząd MZZZG KWK Rydułtowy
- Anna w Pszowie, Państwo Muzia z Raciborza, Firmie Iglokrak z Wodzisławia Śląskiego,
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KWK Borynia, PKO BP, Związku Zawodowego Ratowników JAS-MOS, Banku
Spółdzielczego, Firmie RAFAKO, Firma HENKEL, Hurtowni Drobiu w Turzy, Jastrzębskim
Zakładom Remontowym sp. z o.o Węglowa w Jastrzębiu, Foto Kieca w Wodzisławiu
Śląskim. Warto zaznaczyć, iŜ dyrektor placówki oraz pracownicy wciąŜ kładą nacisk na
współpracę ze „sponsorami”, uznając to zadanie za istotne w roku następnym.
2.2.14 BudŜet Domu
Tabela 1 - Wykonanie budŜetu w 2009 roku

§

4130

4010

Plan

20.223,00

Wykonanie

20.071,80

1.139838,00 1.139838,00

%

Cel wydatkowania

99,26

Ubezpieczenie zdrowotne wychowanków

100

Wynagrodzenie osobowe pracowników
pedagogicznych, administracji i obsługi

4110

176.389,00

176.389,00

100

Składki na ubezpieczenie społeczne ZUS

4120

28.674,00

28.674,00

100

Składki na Fundusz Pracy

4040

65.992,00

100

Wynagrodzenie roczne tzw. 13-tka

65.991,90

3020

37.366,00

37.365,30

100

Dodatek mieszkaniowy i wiejski dla
pracowników pedagogicznych,
ekwiwalent odzieŜowy pracowników

3110

8.835,00

8.835,00

100

Kieszonkowe dla wychowanków PDDzG

4170

17.955,00

17.950,33

99,98

Umowy zlecenia

4210

82.607,00

82.098,28

99,39

Opał, paliwo, odzieŜ, art. biurowe, środki
czystości, materiały na remonty bieŜące
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§

Plan

Wykonanie

%

Cel wydatkowania

4220

94.286,00

94.286,00

100

śywność dla wychowanków

4230

8.743,00

8.742,92

100

Lekarstwa dla wychowanków

4240

4.658,00

4.649,07

99,81

Podręczniki szkolne, zeszyty, przybory

4260

45.762,00

45.735,14

99,95

Media, Energia, woda, gaz

4280

903,00

903,00

100

Badania okresowe pracowników PDDzG

4300

75.462,00

75.436,62

99,97

Bilety miesięczne wychowanków, usługi
pocztowe, telefony, przegląd samochodu
słuŜbowego, transport opału, wywóz
nieczystości, opłata RTV, naprawy,

4410

5.138,00

5.108,38

99,43

Delegacje krajowe pracowników

4430

6.989,00

6.988,50

100

Ubezpieczenie samochodu

4440

49.181,00

49.181,00

100

Zakładowy Fundusz Świadczeń
Socjalnych

4520

128,00

128,00

100

Opłaty na rzecz budŜetów jednostek
samorządu terytorialnego

4350

1.560,00

1.557,71

99,86

Opłata za Internet

4360

738,00

737,80

99,98

Opłata za telefon komórkowy
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§

Plan

Wykonanie

%

Cel wydatkowania

4370

9.205,00

9.195,05

99,90

4700

3.200,00

3.200,00

100

Szkolenie pracowników PDDZ

4750

1.988,00

1.988,00

100

Zakup licencji i programów komp.

4440

10.800,00

10.800,00

100

ZFŚS – emeryci

Razem

1.900.833,00

1.900.063,60

Opłata za telefon stacjonarny

99,91

Miesięczny koszt utrzymania wychowanka w roku 2009 wynosił 3 979,19 zł.

2.3

Priorytety na lata 2010 – 2011
- osiągnięcie standardu oraz uzyskanie wpisu do rejestru Wojewody,
- wzmocnienie zasobów kadrowych – psychologa, terapeutę,
- utwardzenie nawierzchni drogi dojazdowej,
- budowa hydrantu zewnętrznego,
- zagospodarowanie terenu wokół placówki,
- monitoring
- ogrodzenie,
- remont piwnic,
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3. Powiatowy Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy w Wodzisławiu
Śląskim
Powiatowy Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Wodzisławiu Śl. jest jednostką
budŜetową realizującą zadania własne powiatu wodzisławskiego z zakresu pomocy
społecznej. Ośrodek został utworzony zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 23.06.2005 r nr XXXVI/407/2005 i funkcjonuje od dnia 1 lipca 2005 r. Ośrodek
uzyskał wpis do prowadzonego przez Wojewodę rejestru placówek opiekuńczowychowawczych

i

ośrodków

adopcyjno-opiekuńczych

pod

nr

PS.I.90193/196/05.

Organizacja pracy w Ośrodku oparta jest o Statut Powiatowego Ośrodka Adopcyjno –
Opiekuńczego w Wodzisławiu Śl. zatwierdzony Uchwałą Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 22.06.2006 r., Nr XLVII/569/2006 oraz jego aktualizację z dnia 28.08.2008 r. oraz
Regulamin Organizacyjny zatwierdzony Uchwałą Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z dnia
05.07.2005 r., Nr 135/2005 jak i jego aktualizację z dnia 12.11.2008 r.
Uchwałą Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 28.08.2008 r., nr XXII/292/2008
została zmieniona siedziba Ośrodka, a jednostce nadano nazwę: Powiatowy Ośrodek
Adopcyjno – Opiekuńczy w Wodzisławiu Śląskim.
W 2009 r. w Powiatowym Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym w Wodzisławiu Śl.
zatrudnionych było 9 osób na 7 etatach. Na dzień 31.12.2009 r. kadrę jednostki stanowili:
Tabela 1 - Kadra jednostki

Stanowisko

Ilość
osób

Psycholog

1

Pedagog

1

Główny
specjalista

1

Główna
księgowa
Psycholog
Psycholog
Pedagog

1
1
1
1

Wymiar
czasu
pracy

Posiadane kwalifikacje

wykształcenie wyŜsze kierunkowe
studium psychoterapii młodzieŜy
0,75 etatu
studium opiniowania sądowo – psychologicznego
w sprawach z udziałem dzieci
0,50 etatu wykształcenie wyŜsze pedagogiczne
wykształcenie wyŜsze pedagogiczne
studia podyplomowe: oligofrenopedagogika,
1etat
zarządzanie pomocą społeczną i placówkami
opiekuńczymi
wykształcenie wyŜsze ekonomiczne
0,75 etatu
0,75 etatu wykształcenie wyŜsze kierunkowe
wykształcenie wyŜsze kierunkowe
0,75 etatu
1 etat

wykształcenie wyŜsze pedagogiczne
studia podyplomowe: pedagogika specjalna w zakresie
profilaktyki i resocjalizacji
55

Stanowisko

Ilość
osób

Wymiar
czasu
pracy

Pedagog

1

0,50 etatu

Dyrektor

1

1 etat

RAZEM:

9

7,00
etatów

Posiadane kwalifikacje
wykształcenie wyŜsze pedagogiczne
wykształcenie wyŜsze pedagogiczne
studia podyplomowe: socjoterapia i terapia
pedagogiczna,
zarządzanie pomocą społeczną i placówkami
opiekuńczymi

3.1 Działalność merytoryczna Ośrodka
Działalność Powiatowego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Wodzisławiu Śl.
oparta była o plan pracy opracowany na 2009 rok. Praca merytoryczna Ośrodka
koncentrowała się na realizacji następujących celów i zadań:
3.1.1 Pozyskiwanie osób zgłaszających gotowość przysposobienia dziecka oraz
kandydatów zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej albo
prowadzenia placówki rodzinnej
We współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodek pozyskuje
kandydatów na rodziny zastępcze oraz chętnych do przysposobienia dziecka. Informacje
o pracy Ośrodka oraz plakaty promujące rodzinną opiekę zastępczą zostały umieszczone
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl., ośrodkach pomocy
społecznej, zakładach opieki zdrowotnej, domach kultury działających na terenie Powiatu
Wodzisławskiego, w punktach działalności gospodarczej oraz w lokalnych przedszkolach.
W lutym 2009 r. w Wodzisławiu Śl. w Domu Parafialnym przy Parafii pod wezwaniem
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny odbyło się „otwarte spotkanie” dla wszystkich
zainteresowanych tematem adopcji, rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.
W miesięczniku „Magnificat” wydawanym przez tut. parafię zamieszczone zostały
informacje dot. w/w spotkania oraz poruszonych na tym spotkaniu zagadnień. W miesiącu
sierpniu i wrześniu 2009 r. odbyły się 4 prelekcje w przedszkolach, skierowane do rodziców
dzieci uczęszczających do tych placówek. Celem tych spotkań była promocja rodzicielstwa
zastępczego nastawiona na poszukiwanie kandydatów na rodziny zastępcze.
W październiku telewizja lokalna TVT Rybnik przygotowała i wyemitowała materiał
informacyjny dotyczący działalności Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Wodzisławiu
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Śląskim,
skim, którego głównym celem było promowanie
promowanie rodzicielstwa zastępczego
zastę
na terenie
Powiatu Wodzisławskiego.
go. W ostatnim kwartale 2009 r. Powiatowy Ośrodek
Oś
AdopcyjnoOpiekuńczy nawiązał
zał współpracę
współprac z Wodzisławskim Centrum Kultury. Efektem

tej

współpracy były wystąpienia
ąpienia informacyjno-edukacyjne
informacyjno
pracowników Ośrodka
O
dot.
promowania rodzicielstwa zastępczego,
zast
które odbywały się podczas „Niedzielnych Spotkań
Spotka
z Teatrem”. W grudniu podczas koncertu „Arki Noego” w Wodzisławiu Śląskim miała
miejsce akcja promująca
ca rodzicielstwo zastępcze
zast
w formie wystąpienia
ąpienia przedstawiciela
Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego,
ńczego,
czego, co zostało zrelacjonowane w lokalnej telewizji.
Ponadto podstawowe informacje o Ośrodku umieszczone są na stronach
internetowych zajmujących
cych się
si tematyką adopcji i opieki nad dziećmi.
dzie
W wyniku
prowadzonych działań informacyjnych w 2009 r. pozyskaliśmy 47 rodzin chętnych do
pełnienia funkcji rodziny zastępczej
zastę
i adopcyjnej, w tym:
•

6 rodzin - kandydatów na rodziny zastępcze;
zast

• 41 rodzin - kandydatów na rodziny adopcyjne.

kandydaci na
rodziny zastępcze
6 rodzin

kandydaci na
rodziny adopcyjne
41 rodzin

Rys. 1 Pozyskani
ani kandydaci na rodziny zastępcze
zast pcze i adopcyjne w 2009 r.

Ośrodek przejął 2 rodziny - kandydatów na rodziny
odziny adopcyjne, przeszkolone w innym
Ośrodku.

57

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej w sprawie ośrodków
adopcyjno – opiekuńczych nasz Ośrodek otrzymuje karty zgłoszenia rodzin oczekujących
w Wojewódzkim Banku Danych Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych

(142 zgłoszenia

w 2009 r.).
3.1.2 Gromadzenie informacji o dzieciach, które mogą być przysposobione
Ośrodek pozyskuje, przyjmuje i gromadzi informacje o dzieciach, które mogą być
przysposobione. Prowadzi zbiór danych osobowych o nazwie: „Dokumentacja dzieci
zgłaszanych do Ośrodka” zawierający karty zgłoszenia dzieci wraz z niezbędnymi
dokumentami. Informacje o dzieciach pozyskiwane są dzięki współpracy Ośrodka
z: jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, zakładami opieki zdrowotnej,
placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, sądami rodzinnymi, ośrodkami adopcyjnoopiekuńczymi, organami pomocniczymi a w szczególności z Ośrodkiem prowadzącym
Wojewódzki Bank Danych o dzieciach oczekujących na przysposobienie.
Dzieci zgłaszane do adopcji tj. dzieci z uregulowaną sytuacją prawną oraz
ustanowionym opiekunem prawnym zgłaszane są do ośrodka adopcyjno-opiekuńczego na
podstawie „karty zgłoszenia dziecka” wraz z kompletem wymaganej dokumentacji. W 2009 r.
do Powiatowego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Wodzisławiu Śl. zgłoszonych zostało
992 dzieci, z czego:
Tabela 2 - Zgłoszenia dzieci do Ośrodka

Instytucja zgłaszająca
Wojewódzki Bank Danych

Liczba dzieci
966

PCPR Kłodzko

2

PCPR Wodzisław Śl.

12

OPS Jastrzębie-Zdrój

1

Dom Dziecka w Kłodzku

11

W przypadku dzieci przebywających w rodzinach zastępczych oraz Domach Dziecka
współpracujących z naszym Ośrodkiem, po uregulowaniu sytuacji prawnej sporządzana jest
„karta zgłoszenia dziecka”, zawierająca diagnozę psychologiczno-pedagogiczną oraz
informacje o jego sytuacji prawnej, zdrowotnej i rodzinnej. Diagnoza psychologiczna
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sporządzana

jest

na

podstawie

przeprowadzonych

badań

psychologicznych

z uwzględnieniem posiadanej dokumentacji dotyczącej dziecka.
W 2009 r. zakwalifikowanych przez naszą jednostkę do adopcji zostało 26 dzieci.
W 2009 r.

za pośrednictwem naszej jednostki zakończono 17 procedur adopcyjnych

(25 dzieci zostało przysposobionych) w tym:
- 10 rodzin przysposobiło jedno dziecko;
- 6 rodzin przysposobiło rodzeństwo (dwoje dzieci);
- 1 rodzina przysposobiła rodzeństwo (troje dzieci).
3.1.3 Przeprowadzanie diagnozy pedagogicznej i psychologicznej oraz wywiadów
społecznych (rodzinnych) dotyczących osób zgłaszających gotowość przysposobienia
dziecka oraz kandydatów zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny
zastępczej albo prowadzenia placówki rodzinnej
i adopcyjnych zgłaszający się do Ośrodka

Kandydaci na rodziców zastępczych

zostają zapoznani z procedurą postępowania kwalifikacyjnego, a następnie wyraŜają zgodę na
przyjęcie w/w procedury i przetwarzanie ich danych osobowych, podpisują równieŜ
stosowne oświadczenia. Częścią procedury kwalifikacyjnej są badania psychologicznopedagogiczne kandydatów, przeprowadzane przez pracowników Ośrodka. Ponadto w miejscu
zamieszkania kandydatów przeprowadzany jest wywiad społeczny pracowników ośrodka
(druk wywiadu sporządzany przez pracowników Ośrodka stanowi opracowanie własne).
Taka wizyta pozwala równieŜ na spotkanie z osobami wspólnie zamieszkujący z kandydatami
i poznanie ich stanowiska dotyczącego decyzji małŜonków (kandydatów). W 2009 r.
w Powiatowym Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym w Wodzisławiu Śląskim przeprowadzono
diagnozę psychologiczno-pedagogiczną:
•

24

rodzinom

(kandydatom

na

rodziny

adopcyjne)

przeprowadzono

diagnozę

(kandydatom

na

rodziny

adopcyjne)

przeprowadzono

diagnozę

psychologiczną,
•

22

rodzinom

pedagogiczną;
•

10 rodzinom (kandydatom na niespokrewnione z dzieckiem rodziny zastępcze) w tym
3 kandydatom na rodziny zastępcze z terenu miasta Jastrzębie-Zdrój przeprowadzono
diagnozę psychologiczną;
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•

6 rodzinom (kandydatom na niespokrewnione rodziny zastępcze) przeprowadzono
diagnozę pedagogiczną;

•

7 rodzinom (zawodowym, niespokrewnionym z dzieckiem rodzinom zastępczym)
funkcjonującym dotychczas na terenie naszego powiatu przeprowadzono diagnozę
psychologiczną i pedagogiczną;

•

2 niespokrewnionym z dzieckiem rodzinom zastępczym przeprowadzono diagnozę
psychologiczną i pedagogiczną;

•

1 osobie (zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem specjalistycznej rodzinie zastępczej)
przeprowadzono diagnozę psychologiczną;

•

2 niespokrewnionym z dzieckiem rodzinom zastępczym, wcześniej zakwalifikowanym
jednak nie funkcjonującym przeprowadzono ponowne badania psychologiczne.
W związku z wymaganiem zawartym w art. 73 ust. 1 pkt. 8 ustawy o pomocy społecznej,

na zlecenie Ośrodka u kandydatów na rodziny zastępcze przeprowadzany jest wywiad
środowiskowy przez pracownika socjalnego OPS/MOPS właściwego ze względu na miejsce
zamieszkania rodziny. Taki wywiad został przeprowadzony u 7 kandydatów na rodziny
zastępcze.

3.1.4 Szkolenie i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość przysposobienia dziecka
oraz kandydatów zgłaszających gotowość pełnienia funkcji rodziny zastępczej albo
prowadzenia placówki rodzinnej oraz przygotowanie członków ich rodzin do przyjęcia
dziecka
Szkolenie kandydatów jest częścią procesu kwalifikującego rodziny zastępcze
i adopcyjne do pełnienia planowanych ról i funkcji. Ukończenie szkolenia nie jest jednak
jednoznaczne z uzyskaniem pozytywnej kwalifikacji. W 2009 r. w Powiatowym Ośrodku
Adopcyjno-Opiekuńczym w Wodzisławiu Śląskim odbyło się 3 grupowe szkolenia.
Wszystkie szkolenia w 2009 r. prowadzone były według programu „Rodzina” przez
licencjonowanych trenerów.
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•

I szkolenie dla kandydatów na rodziny adopcyjne rozpoczęte
rozpoczęte zostało w styczniu
2009 r., zakończone
ńczone zostało w maju 2009 r.. Udział w szkoleniu wzięło
wzi
12 osób;

•

II szkolenie dla kandydatów na rodziny adopcyjne rozpoczęło
rozpocz
si we wrześniu
się
2009 r., zakończyło
ńczyło się
si w listopadzie 2009

r. Udział w szkoleniu wzięło
wzi

19 osób, kandydatów na rodziny adopcyjne;
•

III szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze rozpoczęło
ęło się w listopadzie
2009 r., zakończy
czy się
si w lutym 2010 r. W szkoleniu udział bierze 12 osób, w tym
6 osób z terenu miasta Jastrzębie-Zdrój.
Jastrz

•

Ośrodek
rodek przeszkolił indywidualnie 4 osoby, kandydatów na niespokrewnione
z dzieckiem rodziny zastępcze
zast
oraz 1 osobę na zawodową niespokrewnioną
z dzieckiem specjalistyczną
specjalistyczn rodzinę zastępczą;

Łącznie w 2009 r. w szkoleniach udział wzięło
wzi 48 osób, w tym:
•

Kandydaci na niespokrewnione z dzieckiem rodziny zastępcze
zastępcze – 16 osób,
+ 1 osoba to kandydat na zawodową
zawodow niespokrewnioną
niespokrewnion z dzieckiem
specjalistyczną rodzinę
rodzin zastępczą;

•

Kandydaci na rodziny adopcyjne – 31 osób.

kandydaci na
rodziny zastępcze
16

kandydaci
na zawodową
niespokrewnioną
specjlistyczną
rodzinę zastępczą
1

kandydaci na
rodziny adopcyjne
31

Rys. 2 Liczba osób biorących
ących udział w szkoleniu dla kandydatów na rodziny
adopcyjne i zastępcze
ępcze
61

Kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość do przysposobienia dziecka lub
pełnienia funkcji rodziny zastępczej odbywa się po przejściu kilku etapów, na które składają
się: rozmowy indywidualne, szkolenie grupowe, badania psychologiczno-pedagogiczne oraz
wywiad pracowników Ośrodka w miejscu zamieszkania kandydatów. W Ośrodku funkcjonuje
Komisja Kwalifikacyjna, złoŜona z pracowników merytorycznych, a takŜe (w zaleŜności od
potrzeb) przedstawicieli Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (Dział Pomocy
Środowiskowej

oraz

Poradnictwa

Specjalistycznego).

Komisja

podejmuje

decyzje

w następujących sprawach: kwalifikowania dzieci zgłaszanych do zastępczego środowiska
rodzinnego oraz kwalifikowania kandydatów na rodziny adopcyjne i rodziny zastępcze.
W 2009 r. odbyło się 46 posiedzeń w/w Komisji, na których podjęto 112 decyzji:
•

32 decyzje w sprawach kwalifikowania dzieci;

•

61 decyzji w sprawach kwalifikowania kandydatów na rodziny adopcyjne;

•

19 decyzji w sprawach kwalifikowania kandydatów na rodziny zastępcze.

W grudniu 2005 r. Powiatowy Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy uzyskał licencję na
szkolenie rodzin adopcyjnych i zastępczych (w tym rodzin zawodowych) programem
„Rodzina”, spełniającym wymogi zawarte w rozporządzeniu w sprawie rodzin zastępczych,
posiadającym rekomendację Ministerstwa Polityki Społecznej.
Obecnie (stan na 31.12.2009 r.) uprawnienia trenerskie posiada 3 merytorycznych
pracowników Ośrodka.
W czerwcu 2008 r. pracownicy Ośrodka zostali przeszkoleni i otrzymali certyfikat
ukończenia warsztatów psychoedukacyjnych „Szkoła dla rodziców i wychowawców”, dzięki
którym zostali uprawnieni do prowadzenia zajęć dla rodziców biologicznych, adopcyjnych
oraz zastępczych. Głównym celem „Szkoły dla rodziców i wychowawców” jest podnoszenie
i rozwijanie umiejętności wychowawczych, komunikacyjnych, mediacyjnych oraz zdobycie
umiejętności rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Uprawnienia
do prowadzenia w/w warsztatów posiada obecnie 4 pracowników Ośrodka.
Od stycznia do maja 2009 r. pracownik Powiatowego Ośrodka AdopcyjnoOpiekuńczego we współpracy z pracownikiem Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar
Przemocy

w

Rodzinie

prowadził

zajęcia

programem

„Szkoły

dla

rodziców

i wychowawców”. Zajęcia miały charakter warsztatu psychoedukacyjnego i realizowane były
w wymiarze 40 godzin.
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W zajęciach wzięło udział 10 osób, w większości byli to rodzice biologiczni dzieci, które
postanowieniem Sądu Rodzinnego i Nieletnich zostały umieszczone w rodzinie zastępczej.
Celem zajęć było przygotowanie rodziców biologicznych na ewentualny powrót dzieci pod
ich opiekę a takŜe podniesienie ich kompetencji opiekuńczo – wychowawczych.
W Ośrodku prowadzony jest zbiór danych osobowych o nazwie: „Dokumentacja
szkoleń kandydatów na rodziny zastępcze i adopcyjne”, który został zarejestrowany w Biurze
Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych pod Nr 066902.

3.1.5 Wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych stwierdzających ukończenie szkolenia
przez kandydatów zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub
adopcyjnej
Zaświadczenia kwalifikacyjne wydawane są na podstawie decyzji Komisji
Kwalifikacyjnej. W 2009 r. wystawiono 35 zaświadczeń kwalifikacyjnych. Ośrodek prowadzi
rejestr

wydawanych

kandydatom

zaświadczeń,

których

odbiór

potwierdzany

jest

własnoręcznym podpisem kandydata.
Ponadto zgodnie z wymogiem rozporządzenia w sprawie ośrodków adopcyjnoopiekuńczych rodzinom pozytywnie zakwalifikowanym do pełnienia określonej funkcji
proponuje się umieszczenie ich danych w Wojewódzkim Banku Danych o rodzinach
oczekujących na przysposobienie na podstawie pisemnej zgody rodziny. W 2009 r.
z moŜliwości takiej skorzystało 19 rodzin (tj. 38 osób).

3.1.6 Dobór właściwej ze względu na potrzeby dziecka rodziny adopcyjnej, zastępczej
lub placówki rodzinnej
Podstawą działań Powiatowego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Wodzisławiu
Śląskim jest idea wspierania naturalnego prawa dziecka do godnego Ŝycia i wychowania
w rodzinie. Stąd, po wyjaśnieniu sytuacji prawnej dziecka dokonywany jest wybór
najbardziej odpowiedniej rodziny dla konkretnego dziecka, uwzględniający potrzeby dziecka
oraz moŜliwości rodziny. W Ośrodku prowadzony jest zbiór danych osobowych o nazwie:
„Dokumentacja kandydatów na rodziców zastępczych i adopcyjnych”, który został
zarejestrowany w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych pod
Nr 066924.
Dobór najbardziej odpowiedniej rodziny dla dziecka dokonywany jest na podstawie
decyzji Komisji Kwalifikacyjnej spośród rodzin, które przeszły proces szkolenia, uzyskały
kwalifikację oraz spełniają pozostałe wymogi, niezbędne do wszczęcia procedury adopcyjnej.
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Kandydaci na rodzinę adopcyjną lub zastępczą wskazani przez Komisję zapraszani są do
Ośrodka na rozmowę, zapoznają się z kartą zgłoszenia dziecka zawierającą informacje o jego
sytuacji rodzinnej, prawnej, stanie zdrowia oraz stopniu rozwoju, a następnie podejmują
decyzję odnośnie pierwszego kontaktu (spotkania) z dzieckiem. Takie spotkania przewaŜnie
są organizowane na terenie Ośrodka, lub Domu Dziecka właściwego dla miejsca pobytu
dziecka. Po pierwszym kontakcie kandydatów na rodzinę adopcyjną lub zastępczą
z dzieckiem jak i obopólnej ocenie (rodziny i pracowników POA-O), kandydaci mają czas
na podjęcie ostatecznej decyzji w sprawie kontynuowania spotkań z dzieckiem celem jego
przysposobienia. W 2009 r. decyzjami Komisji Kwalifikacyjnej 26 dzieci zostało
zakwalifikowanych do adopcji, a ponadto podjęto 21 decyzje odnośnie umieszczenia dzieci
w rodzinie adopcyjnej.
Dzieci dla których nie udało się pozyskać rodziny na terenie właściwym dla Ośrodka,
zgłaszane są do Wojewódzkiego Banku Danych o Dzieciach, prowadzonego przez Publiczny
Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Sosnowcu, gdzie w 2009 r. zgłoszonych przez nasz
ośrodek zostało 5 dzieci, celem poszukiwania odpowiedniego środowiska rodzinnego na
terenie województwa, kraju a następnie innego państwa.
3.1.7 Wydawanie opinii sądom opiekuńczym w sprawie kwalifikacji osób wyraŜających
gotowość do pełnienia funkcji rodziny adopcyjnej lub zastępczej
Na zlecenie ościennych Sądów Rejonowych w Ośrodku przeprowadzane są równieŜ
badania psychologiczne mające na celu stwierdzenie predyspozycji i moŜliwości
osobowościowych i opiekuńczo-wychowawczych jak i określenie motywacji kandydatów
(lub wnioskodawcy) względem przysposobienia dziecka dotąd przebywającego pod opieką
tychŜe

wnioskujących

o

adopcję

wewnątrzrodzinną

(tj.

przysposobienie

dziecka

współmałŜonka). Takich opinii psychologicznych w roku 2009 r. zostało sporządzonych 8.

3.1.8 Współpraca z sądami opiekuńczymi, w szczególności powiadamianie
o okolicznościach uzasadniających wszczęcie z urzędu postępowania opiekuńczego
i sporządzanie opinii w sprawach dotyczących umieszczania dzieci w rodzinie
adopcyjnej, zastępczej lub placówce rodzinnej
W 2009 r. Ośrodek kontynuował współpracę z Sądem Rejonowym w Wodzisławiu
Śląskim, który zwraca się do Ośrodka o wskazanie, zgodnie z kompetencjami, kandydatów na
rodzinę adopcyjną bądź zastępczą dla dzieci, co do których miał zamiar podjąć zarządzenia
opiekuńcze.
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W przypadku występowania okoliczności uzasadniających wszczęcie stosownego
postępowania (opiekuńczego) Powiatowy Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Wodzisławiu
Śląskim wnioskuje do Sądu o pozbawienie, ograniczenie lub zawieszenie władzy
rodzicielskiej. W sprawach tych Ośrodek współpracuje z OPS/MOPS właściwymi ze względu
na miejsce zamieszkania rodziców, PCPR oraz Prokuraturą Rejonową. Składane wnioski
dotyczą

dzieci

pochodzących

z

terenu

powiatu

wodzisławskiego,

umieszczonych

interwencyjnie w opiece zastępczej w przypadku braku moŜliwości powrotu dziecka do
rodziny naturalnej. Działanie to ma na celu uregulowanie sytuacji prawnej dziecka, co
umoŜliwia znalezienie mu stałego środowiska rodzinnego.
W ramach współpracy naszej jednostki z tut. Sądem Rejonowym oraz Prokuraturą
Rejonową w Wodzisławiu Śl. w Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym od 2008 r. działa
odpowiednio zorganizowany i wyposaŜony w niezbędne sprzęty oraz urządzenia
monitorujące obraz i dźwięk „Przyjazny Pokój Przesłuchań Dzieci”, który ma na celu
stworzenie atmosfery, która pozwala dziecku na składanie zeznań w warunkach,
zapewniających maksymalny komfort psychiczny oraz poczucie bezpieczeństwa.
W 2009 r. na prośbę Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim oraz Prokuratury
Rejonowej w Wodzisławiu Śl. odbyło 8 się przesłuchań małoletnich świadków.

3.1.9 Udzielanie pomocy w przygotowaniu wniosków o przysposobienie lub ustanowienie
rodziny zastępczej i zgromadzeniu niezbędnych dokumentów
Pracownicy Ośrodka udzielają pomocy kandydatom w sporządzaniu wniosków do
Sądów Rodzinnych i Nieletnich w następujących sprawach:
- dot. przysposobienia;
- ustanowienia rodziny zastępczej dla dziecka;
- ustalenia styczności osobistej dziecka (z kandydatami na rodziców adopcyjnych).
Wnioski te składane są do Sądów wraz z opinią psychologiczno-pedagogiczną
Ośrodka

oraz

niezbędnymi

dokumentami

zgromadzonymi

w

czasie

postępowania

kwalifikacyjnego prowadzonego w naszej jednostce.
W 2009 r. za pośrednictwem Powiatowego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego
w Wodzisławiu Śląskim do sądów opiekuńczych wpłynęły następujące wnioski:

65

Tabela 3 - Wnioski złoŜone
one w Sądach
S
Rodzinnych i Nieletnich
Rodzaj wniosku

18 wniosków o przysposobienie

18 wniosków o ustalenie styczności
sty
osobistej kandydatów z dzieckiem

11 wniosków o ustanowienie rodziny
zastępczej
wniosek
o ustanowienie
rodziną zastępczą
11

Sąd Rejonowy

Ilość wniosków

Racibórz

1

Kłodzko

9

Wałbrzych

1

Jastrzębie

1

Koszalin

1

Wodzisław Śl.

4

Łódz
Racibórz
Kłodzko

1
1
9

Wałbrzych

1

Jastrzębie

1

Koszalin

1

Wodzisław Śl.

4

Łódz

1

Wodzisław Śl.

11

wniosek
o przysposobienie
przysposobien
18

wniosek o
ustalenie osobistej
styczności z
dzieckiem
18

Rys. 3 Ilość wniosków złoŜonych
Ŝonych w Sądach
S
Rodzinnych i Nieletnich
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3.1.10 Prowadzenie działań edukacyjnych i upowszechniających tworzenie rodzin
adopcyjnych, zastępczych i placówek rodzinnych
Powiatowy Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Wodzisławiu Śląskim w 2009 r.
kontynuował współpracę z:
•

jednostkami pomocy społecznej (PCPR, Powiatowy Dom Dziecka w Gorzyczkach,
OPS/MOPS z terenu powiatu);

•

sądami opiekuńczymi i ich organami pomocniczymi (Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śl.,
Sąd Rejonowy w śorach, Sąd Rejonowy w Raciborzu, Sąd Rejonowy w Rybniku,
Zespół Kuratorskiej SłuŜby Sądowej przy Sądzie w Wodzisławiu Śl., Komenda
Powiatowa Policji w Wodzisławiu Śl.);

•

instytucjami

oświatowymi

(szkoły,

poradnie

psychologiczno-pedagogiczne

w Wodzisławiu Śl. i Raciborzu, przedszkola);
•

zakładami opieki zdrowotnej (w Wodzisławiu Śl. i Rydułtowach);

•

z kościołami;

•

organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz dziecka i rodziny („Pokochaj
mnie”);

•

ośrodkami adopcyjno-opiekuńczymi, a w szczególności z ośrodkiem prowadzącym
wojewódzki bank danych i z ośrodkami zajmującymi się adopcją zagraniczną.

Współpraca ta stała się podstawą do wspólnego podejmowania działań promujących
rodzinną opiekę zastępczą. W wielu spośród w/w instytucji zostały umieszczone plakaty
promujące rodzinną opiekę zastępczą oraz ulotki dot. działalności i pracy Ośrodka.
W związku z prowadzeniem działań edukacyjnych oraz upowszechniających
tworzenie rodzin adopcyjnych, zastępczych i placówek rodzinnych dnia 4 września 2009 r.
na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Olza” odbył się „festyn rodzinny” zorganizowany
przez pracowników Powiatowego Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego w Wodzisławiu Śl.
dla dzieci przebywających w rodzinnych formach opieki zastępczej oraz rodzinach
adopcyjnych. Głównym celem festynu była integracja rodzin adopcyjnych i zastępczych,
wymiana doświadczeń, trosk i radości w codziennej sprawowanej opiece nad dziećmi oraz
wspólna zabawa. W imprezie uczestniczyło ok. 150 osób, w tym 80 dzieci. Oprawę muzyczną
zapewnił nam zespół naszej kandydackiej rodziny adopcyjnej „Dwa Kamraty”.
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Nad bezpieczeństwem imprezy czuwali straŜacy z Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Radlinie,
którzy przygotowali krótki pokaz udzielania pierwszej pomocy, stanowiący atrakcję przede
wszystkim dla najmłodszych uczestników. Festyn przebiegał w przyjaznej atmosferze, której
towarzyszył humor, radość i dobra zabawa.
3.1.11 Wsparcie rodzin adopcyjnych, zastępczych, rodzin naturalnych oraz dla dzieci
umieszczonych w rodzinach adopcyjnych, zastępczych, placówkach opiekuńczowychowawczych udzielane na wniosek tych rodzin i osób
Powiatowy Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Wodzisławiu Śląskim zapewnia
rodzinom adopcyjnym i zastępczym a takŜe dzieciom przebywającym w tych rodzinach
pomoc psychologiczno-pedagogiczną, poradnictwo i terapię, w tym terapię dzieci
i młodzieŜy, pomoc w rozwiązywaniu problemów wynikających z wychowania poza rodziną
naturalną i sprawowania opieki nad dzieckiem. W Ośrodku prowadzony jest zbiór danych
osobowych pod nazwą: „Ewidencja pomocy psychologiczno-pedagogicznej”, który został
zarejestrowany w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych pod
Nr 66904. W 2009 r. Pracownicy Ośrodka udzielali pomocy i wsparcia

486 osobom,

w tym:
•

238 osobom - kandydatom na rodziny adopcyjne, aktualnie funkcjonującym rodzinom
adopcyjnym oraz dzieciom związanym z procesem przysposobienia;

•

202 osobom związanym z rodzicielstwem zastępczym tj. aktualnie funkcjonującym
rodzinom zastępczym, kandydatom na rodziny zastępcze oraz dzieciom umieszczonym
w rodzinnych formach opieki zastępczej;

•

46 rodzinom naturalnym.
W 2009 r. na terenie Ośrodka organizowane były następujące spotkania dzieci z ich

naturalnymi rodzinami, jak równieŜ z rodzicami adopcyjnymi:
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Tabela 4 – Spotkania dzieci z naturalnymi i adopcyjnymi rodzicami
Spotkania
z rodzicami
biologicznymi

Miejsce pobytu
dziecka

Spotkania
z rodzeństwem
i wujostwem

Spotkania z rodzicami
adopcyjnymi

Ilość
podpisanych
kontraktów*

Ilość
dzieci

Ilość
podpisanych
kontraktów*

Ilość
dzieci

7

13

2

3

6

4

13

25

-

-

1

1

7

11

-

-

5

5

49

2

3

8
20

15
25

Rodziny zastępcze
zawodowe
o charakterze
pogotowia
Rodziny zastępcze
zawodowe
wielodzietne
Rodziny zastępcze
niespokrewnione
Domy Dziecka
RAZEM:

27

Ilość spotkań
Ilość
zapoznawczych
dzieci
z dzieckiem
(tzw. Informacja
z 1 kontaktu
rodziny z dzieckiem
w obecności
pracownika
POA-O)

*Kontrakt jest to trójstronne porozumienie zawierane pomiędzy pracownikiem Ośrodka,
rodziną biologiczną, a rodziną zastępczą. Dotyczy reguł i zasad obowiązujących pomiędzy
stronami uczestniczącymi w spotkaniu z dzieckiem umieszczonym w opiece zastępczej.

Ponadto na terenie naszej jednostki w roku 2009 r. regularnie odbywały się
5

rodzin

naturalnych

z

ich

dziećmi

przebywającymi

w

rodzinach

spotkania
zastępczych

(spokrewnionych i niespokrewnionych) na zasadach wyznaczonych przez Sąd Rodzinny
i Nieletnich w Wodzisławiu Śl., zgodnie z ustaleniami zawartymi w postanowieniu sądowym.
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3.2 BudŜet Ośrodka
Tabela 5 - Wykonanie budŜetu w 2009 roku

§

1
4010
4040
4110
4120
4170
Razem:

§
1

Wydatki na wynagrodzenia i
pochodne jednostek
budŜetowych
Plan na
Wykonanie
2008r.
w 2008r.
2
3
158 393,00
158 361,14
11 382,00
11 382,00
27 134,00
27 133,40
4 154,00
4 153,57
2 834,00
2 834,00
203 897,00

203 864,11

%

4
99,98
100,00
99,99
99,99
100,00
99,98

Wydatki jednostek
budŜetowych
Plan na
Wykonanie
2008 r.
w 2008 r.
2
3

5
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe

%

Cel wydatkowania

4

5

4210

13 594,00

13 593,30

99,99

4240
4260
4280

1 414,00
15 187,00
300,00

1 413,60
15 047,27
300,00

99,97
99,08
100

4300

9 739,00

9 736,68

99,98

4350
4360

576,00
141,00

576,00
140,79

100
99,85

4370

4 118,00

4 117,93

99,99

4410

1 500,00

1 499,83

99,69

4430

1 032,00

1 032,00

100

4440
4480
4700
4740

6 351,00
1 191,00
5 065,00
1 100,00

6 350,25
1 191,00
5 065,00
1 099,99

99,99
100
100
99,99

4750

3 171,00

3 170,71

99,99

Razem:

64 479,00

64 334,35

99,78
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Cel wydatkowania

Materiały biurowe, wyposaŜenie biura,
środki czystości, woda dla petentów
Pomoce dydaktyczne
Zakup energii, wody, CO
Badania wstępne pracowników
Usługi pocztowe, za nadzór BHP, usługi
informatyczne,
wywóz
odpadów
komunalnych
Internet
Telefon komórkowy
Telefon stacjonarny

PodróŜe słuŜbowe, ryczałt za uŜywanie
prywatnego
samochodu
do
celów
słuŜbowych
Ubezpieczenie
majątku
POA-O,
ubezpieczenie NWW wolontariuszy
Odpis na ZFŚS
Podatek od nieruchomości
Szkolenia pracowników
Papier do drukarki
Zakup
akcesoriów
komputerowych,
programów antywirusowych, tuszy do
drukarek

3.3 Priorytety na lata 2010 – 2011
W latach 2010- 2011 zasadne wydaje się wzmocnienie kadry Ośrodka o psychologów
i pedagogów.
Rozszerzenie współpracy Ośrodka z jednostkami pomocy społecznej i innymi
instytucjami działającymi na terenie Powiatu Wodzisławskiego celem wspierania POA-O
w działaniach zmierzających do poszerzania wiedzy i motywowanie rodzin do wypełniania
zadań związanych z rodzicielstwem zastępczym.
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4. Powiatowy Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim
4.1 Organizacja Ośrodka
Powiatowy Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
w Wodzisławiu Śląskim realizuje zadania z zakresu administracji rządowej, finansowane
z budŜetu państwa. Świadczy usługi na rzecz ofiar, świadków oraz sprawców przemocy.
Ośrodek został utworzony na podstawie Uchwały Nr L/623/2006 Rady Powiatu
Wodzisławskiego z dnia 26 października 2006 r.
W 2009 r. w Powiatowym Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim zatrudnionych było 9 osób co w przeliczeniu na etaty
stanowi 7,88. Kadrę placówki stanowią: psycholog (1 etat), pedagog (2 etaty), starszy
pracownik socjalny (1 etat), konsultant-koordynator ds. terapii (1 etat), konsultant ds.
przemocy w rodzinie (0,5 etatu), kierownik (1 etat), główna księgowa (0,5 etatu), inspektor
(7/8 etatu). Realizowano takŜe umowy staŜowe. Ośrodek świadczy usługi przez całą dobę,
a osoby w nim zatrudnione pracują w trójzmianowym systemie czasu pracy. StaŜyści
zatrudnieni w placówce stanowią dopełnienie niezbędnej obsady.
Wszyscy pracownicy zatrudnieni

w

Specjalistycznym

Ośrodku

posiadają

kwalifikacje wymagane na danym stanowisku, które w 2009 roku podwyŜszali, poprzez
uczestnictwo w róŜnego rodzaju kursach i szkoleniach.
W celu zachowania i wzmocnienia kompetencji zawodowych pracowników oraz
utrzymania wysokiego poziomu świadczonych usług, w 2009 r. kontynuowano rozpoczętą
w

2008

r.

współpracę

z

kierownikiem

Ośrodka

Interwencji

Kryzysowej

w Katowicach w celu przeprowadzenia w Ośrodku superwizji grupowej dla personelu
Ośrodka.
Oprócz osób zatrudnionych w ramach umowy o pracę, zadania Ośrodka realizowane
były równieŜ przez konsultantów –

prawnika i psychologa zatrudnionych w oparciu

o umowę - zlecenie.
Corocznie wysokość budŜetu placówki warunkowana jest decyzją Wojewody
Śląskiego określającą wysokość środków finansowych przeznaczonych na działalność bieŜącą
oraz działalność pozostałą Ośrodka. W 2009 roku Ośrodek otrzymał 367.183,00 zł, na
działalność bieŜącą oraz 65.300,00 zł na działalność korekcyjno-edukacyjną.
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W październiku 2009 r. Ośrodek objęty został problemową kontrolą finansową Biura
Kontroli Starostwa Powiatowego. Po przeprowadzonej kontroli

nie wniesiono uwag

i pozytywnie oceniono gospodarowanie finansami.
Na wniosek Kierownika Ośrodka, Decyzją Ministra Sprawiedliwości z dnia
11.01.2008 r. placówka została wpisana do wykazu instytucji, organizacji
fundacji i stowarzyszeń,

społecznych,

o których mowa w art. 47, 49 i 57a Kodeksu karnego, dzięki czemu

Specjalistyczny Ośrodek otrzymał w 2009 roku 3.400,00 zł w formie świadczeń pienięŜnych
i nawiązek orzekanych przez sąd, które stanowią dochody własne Ośrodka.

4.2 Działalność merytoryczna Ośrodka
Powiatowy Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
w Wodzisławiu Śląskim w 2009 r. realizował zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie, a takŜe innych ustaw oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez
specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, a takŜe szczegółowych
kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych.
Cele statutowe Specjalistycznego Ośrodka w zakresie interwencyjnym to przede
wszystkim zapewnienie schronienia ofiarom przemocy w rodzinie do trzech miesięcy (bez
skierowania, i bez względu na dochód, z moŜliwością przedłuŜenia w uzasadnionych
przypadkach). Aby mieć lepszy obraz sytuacji ofiary i móc opracować adekwatny plan
pomocy, Klientki Ośrodka zostają odseparowane od osoby stosującej przemoc w rodzinie,
otrzymują wsparcie w przezwycięŜaniu sytuacji kryzysowej, udzielana jest im pomoc
psychologiczna, prawna, socjalna.
Realizując cele statutowe w zakresie zaspokajania potrzeb bytowych Ośrodek
zapewnia Klientom m.in. okresowo całodobowy pobyt z dostępem do pomieszczeń w części
mieszkalnej, które stanowią: pokoje pomocy interwencyjnej, pomieszczenia do pobytu
dziennego – Salon, miejsce zabaw dla dzieci – Skrzat, pomieszczenia do nauki – Pokój cichej
nauki, łazienki wyposaŜone w taki sposób, aby umoŜliwić korzystanie z nich zarówno
osobom dorosłym jak i dzieciom. W części mieszkalnej ogólnodostępnymi pomieszczeniami
są takŜe: aneks kuchenny oraz suszarnia. Ośrodek świadczy standardowe usługi dla Klientów
przebywających w Ośrodku w postaci wyŜywienia, a takŜe w miarę potrzeb, zaopatrzenia
w niezbędną odzieŜ oraz obuwie. Zapewnia mieszkańcom środki higieny osobistej oraz
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dostarcza niezbędne środki czystości dla utrzymania i przestrzegania zasad bezpieczeństwa
i higieny.
Świadczenia z zakresu usług terapeutyczno-wspierających obejmują takie działania
jak opracowywanie diagnozy rodziny oraz indywidualnego planu pomocy dla ofiar przemocy
w rodzinie ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb, celów, metody i czasu realizacji planu
pomocy. Kolejnym aspektem pomocy w zakresie powyŜszych usług jest udzielanie
poradnictwa psychologicznego, prawnego i socjalnego. Istotnym elementem świadczeń jest
takŜe prowadzenie grupy wsparcia dla ofiar przemocy, prowadzenie terapii indywidualnej
ukierunkowanej na wsparcie oraz nabycie umiejętności ochrony ofiary przed sprawcą
przemocy rodzinnej. Ośrodek zapewnia takŜe dostęp do pomocy medycznej w oparciu
o publiczny system opieki zdrowotnej. Szczególnie istotnym, obszarem świadczonych usług
jest praca z dziećmi, głównie ofiarami lub świadkami przemocy. Obejmuje ona
przeprowadzanie diagnozy sytuacji oraz udzielanie szczególnego wsparcia psychologicznego
czy teŜ pomocy terapeutycznej i socjoterapeutycznej. Powiatowy Specjalistyczny Ośrodek
Wsparcia udziela takŜe w szerokim zakresie konsultacji wychowawczych. Świadczone są
one Klientkom Ośrodka jak i osobom z zewnątrz korzystającym z konsultacji. W celu
skutecznego udzielania pomocy i dostosowania jej do indywidualnych potrzeb ofiar przemocy
Ośrodek monitoruje efekty swojej pracy, prowadzi kampanie informacyjne i edukacyjne
dotyczące zjawiska przemocy w rodzinie,

jak równieŜ współpracuje w tym kierunku

z innymi powiatami.

4.3 Pobyt stacjonarny
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia posiada 14 miejsc całodobowego pobytu.
W 2009 roku z pobytu stacjonarnego skorzystało łącznie 71 osób, w tym 32 osoby dorosłe
oraz 39 dzieci. Przedstawione poniŜej zestawienie stanowi porównanie liczby osób, które
w 2009 r. skorzystały z usług pobytu całodobowego w odniesieniu do 2008 roku.
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Liczba dorosłych

39

Liczba dzieci
32

32

22

2008

2009

Rys. 1 Liczba osób korzystających
korzystają
z całodobowego pobytu
PoniŜsza
sza tabela przedstawia średnie miesięczne
czne wykorzystanie miejsc w Powiatowym
Specjalistycznym Ośrodku
rodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w roku 2009
w odniesieniu do roku 2008.
czne wykorzystanie miejsc w Ośrodku
O
Tabela 1 – Miesięczne
Miesiąc

Średnie miesięczne
czne wykorzystanie miejsc
w Ośrodku
2008 r.

2009 r.

styczeń

4,49

14,35

luty

8,00

9,28

marzec

9,17

5,68

kwiecień

7,80

6,23

maj

9,00

9,65

czerwiec

8,20

15,67

lipiec

8,55

12,58

sierpień

8,36

9,48

wrzesień

5,97

8,80

październik

3,75

10,39

listopad

7,27

5,47

grudzień

11,39

2,64
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4.4 Konsultacje psychologiczno – pedagogiczne oraz konsultacje prawne
Pomoc psychologiczna udzielana była mieszkańcom Ośrodka w czasie ich pobytu
w Ośrodku w trakcie terapii
pii indywidualnych, grupowych, a takŜe
Ŝe w czasie rozmów
indywidualnych oraz podczas konsultacji
konsultacji

prowadzonych z psychologiem.
psychologie
W przypadku

osób z zewnątrz
trz poradnictwo udzielane było przez pracowników merytorycznych w czasie
indywidualnych konsultacji oraz telefonicznie.
Łącznie w 20099 roku udzielono 335 konsultacji psychologiczno-pedagogicznych
pedagogicznych.
Konsultacje prawne dotyczyły wyłącznie
wył
kwestii związanych
zanych z przemocą
przemoc w rodzinie.
Ogółem od 1 stycznia 2009 r. do końca
ko
roku udzielono 197 indywidualnych porad prawnych.

konsultacje
psychologicznopedagogiczne
335

322
Konsultacje
prawne

222

197

2008

2009

Rys. 2 Udzielone kosultacje

4.5 Grupy wsparcia
W 20099 r. odbyło się 41 spotkań grupy wsparcia dla kobiet doświadczających
do
przemocy w rodzinie, w których uczestniczyło średnio 11 kobiet. W sumie w 2009 roku
w grupie wsparcia uczestniczyły 44 osoby, którym łącznie
ł cznie udzielono 465 świadczeń.
ś

44

37

2008

2009

czestnictwo w grupie wsparcia
Rys. 3 Uczestnictwo
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4.6 Prowadzenie terapii indywidualnej ukierunkowanej na wsparcie ofiary przemocy
w rodzinie oraz nabycie umiejętności
umiej
ochrony przed osobą stosującąą przemoc
w rodzinie
W 2009 roku, ogółem w 146 sesjach terapeutycznych uczestniczyło 27 klientów
zarówno zamieszkujących
cych na terenie Ośrodka,
O rodka, jak i osób z zewnątrz korzystających
korzystaj
wyłącznie z tej formy pomocy.
Uprawnienia do prowadzenia indywidualnej terapii posiada jeden z pracowników
etatowych.

27

19

2008

2009

Rys. 4 Liczba osób objętych
tych terapią
terapi
4.7 Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne
korekcyjno
W zakresie pracy ze sprawcą
sprawc przemocy w rodzinie swoje cele statutowe Ośrodek
O
realizuje poprzez prowadzenie oddziaływań
oddziaływa korekcyjno-edukacyjnych.
W roku sprawozdawczym przeprowadzono 509 konsultacji
cji indywidualnych
wynikających
cych z realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego.
korekcyjno
Oddziaływaniami objęto
obj
50
osób.
Uczestnictwo w programie ukończyło 6 osób, natomiast 15 osób kontynuuje dalej
swój udział. Klienci objęci
ci oddziaływaniami podejmują
podejmuj uczestnictwo
czestnictwo dobrowolnie. Z ogólnej
liczby uczestników zaledwie 3 Klientów
K
zostało prawomocnym wyrokiem sądu
s
zobowiązanych
zanych do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym.
korekcyjno
Równolegle prowadzono
prowadzon Trening Zastępowania Agresji, adresowany do młodzieŜy
oraz Klientek zamieszkujących
ących w PSOW.
PSOW. Głównymi celami treningu jest modyfikowanie
zachowań przejawiających
cych agresję
agresj lub inne zaburzone zachowania, nauczenie umiejętności
umiej
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alternatywnych wobec agresji oraz sposobów kontrolowania gniewu.
gniewu Podczas treningu
dochodzi takŜee do przedstawienia norm i wartości
warto ci społecznie akceptowanych. Tą metodą
pracy objęto
to 14 osób nieletnich oraz 10 mieszkanek Ośrodka.
O
W Treningu między
dzy innymi uczestniczą
uczestnicz wychowankowie Powiatowego Domu Dziecka
w Gorzyczkach.
Na mocy porozumienia podpisanego w maju 2008 r. przez Kierownika Specjalistycznego
Ośrodka
rodka Wsparcia oraz Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka
rodka Lecznictwa Odwykowego
w Gorzycach, jednostki podjęły
podj
współpracę w zakresie udzielania pomocy osobom
doświadczającym
cym zjawiska przemocy w rodzinie
rodzinie (w tym ofiary, sprawcy i świadkowie)
leczonym w WOLO oraz ich rodzinom. Konsultant-koordynator
koordynator ds. terapii podczas średnio
dwóch dyŜurów w miesiącu
ącu przeprowadzał w Ośrodku
O rodku w Gorzycach wykłady oraz
indywidualne konsultacje z pacjentami. W 2009 roku przeprowadził 26 konsultacji
indywidualnych.

509

390

2008

2009

Rys. 5 Konsultacje indywidualne w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych
korekcyjno edukacyjnych

4.8 Działania monitorujące
Monitoring prowadzony był bezpośrednio
bezpo rednio w miejscu zamieszkania Klienta, podczas
telefonicznych rozmów a takŜe
t e poprzez wywiad przeprowadzany przez pracownika
socjalnego w miejscowości
ści
ci przebywania Klienta. Rozszerzenie technik monitorowania

78

wynika z faktu, iŜ PSOW jako placówka działająca
działaj ca ponadlokalnie przyjmuje klientów
z róŜnych, często
sto odległych miejscowości.
miejscowo

22

16

2008

2009

Rys. 6 Działania monitorujące
monitorują

4.9 Procedura „NIEBIESKA KARTA”
NIEBIESKA KARTA – to ogół czynności
czynno ci podejmowanych i realizowanych przez
policjantów w związku
zku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.
rodzinie
W

2009

roku

Oś
Ośrodek

otrzymał

80

kserokopii

„Niebieskiej

Karty”.

W ramach udzielania stosownej pomocy wysłaliśmy
wysłali my do wszystkich osób pokrzywdzonych
informację o działalności
ci naszego Ośrodka
O
oraz zaprosiliśmy
my je do współpracy. Równolegle
do osób

wskazanych w formularzu jako osobę
osob stosującą przemoc, wysłano pisemne

zaproszenie do uczestnictwa w programie korekcyjnym.
W ramach realizacji powyŜszej
powy
procedury Ośrodek współpracował
ował z dzielnicowymi
w celu organizacji bezpośredniego
średniego spotkania z ofiarami w miejscu ich zamieszkania.
Działanie to jest bardzo waŜne
Ŝne dla stworzenia prawidłowej
prawidłowe diagnozy środowiska
dowiska oraz moŜe
mo
pomóc ofierze w procesie ujawnienia „problemu”.
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136

80

2008

2009

Rys. 7 Procedura „NIEBIESKA KARTA”

rodka z instytucjami zajmującymi
zajmuj
się przeciwdziałaniem przemocy
4.10 Współpraca Ośrodka
w rodzinie, prezentacja oferty Ośrodka
O

W 2009 roku po raz pierwszy Powiatowy Specjalistyczny Ośrodek
O rodek Wsparcia dla Ofiar
Przemocy w Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim rozpocząłł inaugurację

kampanii „Białej

WstąŜki”
ki” pod hasłem: „Tu i teraz – przełam przemoc”. Kampania
ampania trwała od 25 listopada
do 6 grudnia 2009 r. Celem kampanii było rozpoczęcie
rozpocz cie społecznej debaty i dyskusji na temat
przemocy wobec kobiet oraz wspieranie działań
działa na rzecz jej przeciwdziałania. Celem
szczegółowym kampanii była prezentacja działalności
działalno ci Powiatowego Specjalistycznego
Ośrodka
rodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie z uwzględnieniem
uwzgl dnieniem oddziaływań
oddziaływa
korekcyjno-edukacyjnych.

Uroczyste

otwarcie

kampanii

przez

Starost
Starostę

Powiatu

Wodzisławskiego odbyło się w dniu 25 listopada 2009 r. na posiedzeniu Rady Powiatu
Wodzisławskiego, na którym nastąpiło
nast
symboliczne wręczenie
czenie białych wstąŜek
wstąŜ ambasadorom
kampanii. Zaproszenie do udziału w „Białej WstąŜce”
Wst
przyjęli
li m.in. przedstawiciele władz
samorządowych,
dowych, parlamentarzyści
parlamentarzy ci oraz kierownicy jednostek organizacyjnych
organizac
pomocy
społecznej z terenu Powiatu Wodzisławskiego.
W 2010 roku PSOW planuje kontynuować
kontynuowa swoją dotychczasową
dotychczasow działalność
w zakresie organizacji interdyscyplinarnych szkoleń.
szkole W bieŜącym
cym roku planuje się
si rozszerzyć
ofertę o tematy związane
ne z profilaktyką
profilaktyk przemoc w środowisku
rodowisku osób starszych
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i niepełnosprawnych oraz działania mające na celu propagowanie wychowania bez przemocy.
PowyŜsze programy będą kierowane do pracowników socjalnych MOPS, opiekunów domów
pomocy społecznej, wychowawców, rodziców - ze szczególnym uwzględnieniem rodziców
biologicznych dzieci przebywających w rodzinnej opiece zastępczej. Placówka będąc
ambasadorem ogólnopolskiej kampanii „Dzieciństwo bez przemocy” starać się będzie
propagować idee kampanii, poprzez zaproszenie rodziców do uczestnictwa w „warsztatach
wychowawczych” oraz zajęciach „Szkoły dla rodziców”. Rok 2010 będzie kolejnym,
w którym zamierzamy w powiecie wodzisławskim zorganizować kampanię „Białej wstąŜki”.
W tym roku po samorządowcach zaprosimy do współpracy ludzi kultury oraz liderów Ŝycia
społecznego. Postaramy się aby przesłanie kampanii trafiało do coraz szerszej liczby
mieszkańców powiatu wodzisławskiego i powiatów ościennych. Niezmiennie, jak w latach
poprzednich PSOW prowadził będzie warsztaty profilaktyczne w szkołach podstawowych
i gimnazjalnych powiatu wodzisławskiego. Zakłada się, Ŝe efektem zeszłorocznej kampanii
„Białej wstąŜki” będzie opracowanie wspólnie z Radą MłodzieŜy Powiatu Wodzisławskiego
załoŜeń do programu profilaktycznego skierowanego do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
W związku z planowaną zmianą ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie a co za tym idzie wejście w Ŝycie przepisów wykonawczych
tj: Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie procedury „Niebieskie Karty” planuje się
szereg szkoleń skierowanych do pedagogów szkolnych oraz pracowników ochrony zdrowia.
PowyŜsze Rozporządzenie jako nowum wprowadza procedurę „Niebieskie Karty” do
placówek oświatowych- jako „Oświata- Niebieska Karta” oraz placówek ochrony zdrowiajako Ochrona Zdrowia - Niebieska Karta.
Powiatowy Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
w Wodzisławiu Śląskim włączył się w realizcję programu „Dobry Start”. W 2009 roku po raz
pierwszy objęto działaniem grupę kobiet zagroŜonych wykluczeniem społecznym
ze względu na występowanie w ich rodzinach zjawiska przemocy.
W dalszym ciągu Ośrodek rozwijał swoją współpracę z instytucjami działającymi
w sferze pomocy społecznej takimi jak: miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej,
powiatowe

centra

pomocy

rodzinie,

a

takŜe

Powiatową

Komendą

Policji

w Wodzisławiu Śląskim, Sądem (Wydziałem Karnym i Rodzinnym), Zespołem Kuratorskiej
SłuŜby

Sądowej,

szkołami,

Wojewódzkim

Ośrodkiem

w Gorzycach oraz innymi w zaleŜności od potrzeb.
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Lecznictwa

Odwykowego

Zaproszono takŜe do współpracy jednostki pomocowe spoza Powiatu Wodzisławskiego.
Współpraca ta opierała się głównie na spotkaniach szkoleniowych organizowanych

przez

Ośrodek, mających głownie na celu zapoznanie z tematyką dotyczącą przemocy, wymianie
doświadczeń, przedstawianiu zasad funkcjonowania placówki oraz prezentacji jej oferty.
W 2009 roku przeprowadzono następujące szkolenia i spotkania według wymienionych
poniŜej programów:
1) „Jak rozmawiać z rodzicem dziecka krzywdzonego” – warsztaty skierowane dla
pedagogów

szkół podstawowych i gimnazjalnych (termin realizacji 12.03.2009 r.,

21.05.2009 r. i 28.05.2009 r.).
2) „Prezentacja wdraŜanego w powiecie wodzisławskim modelu oddziaływań korekcyjnoedukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie” – szkolenie skierowane dla
pracowników socjalnych ośrodków pomocy społecznej oraz dla funkcjonariuszy policji
(termin realizacji: 07.09.2009 r., 14.09.2009 r., 21.09.2009 r.).
3) „Agresja i przemoc w środowisku szkolnym dzieci, które doznały odrzucenia ze strony
rodziców biologicznych” – warsztaty dla pedagogów szkół podstawowych i gimnazjalnych
(termin realizacji 19.11.2009 r., 26.11.2009 r.).
4) „Jak pracować ze sprawcą przemocy” – szkolenie dla kuratorów zawodowych
Sądu Rejonowego w Jastrzębiu Zdroju oraz Wodzisławia Śląskiego (termin realizacji:
05.10.2009 r., 12.10.2009 r., 19.10.2009 r., 09.12.2009 r.).
W

ramach

programu

zajęć

warsztatowych

o

charakterze

profilaktyczno-

informacyjnym p.n. „Przeciwdziałanie przemocy w grupach rówieśniczych” – pracownicy
Ośrodka kontynuowali przeprowadzanie warsztatów dla klas gimnazjalnych oraz klas
szóstych szkół podstawowych naszego powiatu.
W 2009 r. warsztaty odbyły się w Gimnazjum w Mszanie, w Szkole Podstawowej nr 1
w Rydułtowach, w Szkole Podstawowej Nr 2 w Pszowie, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
Nr 1 w Wodzisławiu Śl.,

Szkole Podstawowej Nr 2 w Wodzisławiu Śląskim, Szkole

Podstawowej Nr 5 w Wodzisławiu Śl., w Szkole Podstawowej Nr 3 w Wodzisławiu Śląskim,
w Szkole Podstawowej Nr 3 w Radlinie, w Szkole Podstawowej Nr 10 w Wodzisławiu
Śląskim,

Zespole

Szkół

w

Rydułtowach,

w

Zespole

Szkół

w

Mszanie,

w Szkole Podstawowej Nr 1 w Marklowicach oraz w Specjalnym Ośrodku SzkolnoWychowawczym w Wodzisławiu Śląskim.
Ośrodek włączył się do zorganizowanego w dniu 2 kwietnia 2009 r. ogólnopolskiego
programu „Dzień Przedsiębiorczości”, dzięki czemu uczniowie którzy odwiedzili w tym dniu
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nasz Ośrodek mogli zapoznać się w praktyce z wymarzonym zawodem i zweryfikować swoje
wyobraŜenia

z

rzeczywistością.

Zdobyli

równieŜ

wiedzę

o

kompetencjach

i umiejętnościach niezbędnych do wykonywania pracy w zawodzie psychologa i pedagoga.
Powiatowy Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
w Wodzisławiu Śląskim został ambasadorem kampanii społecznej „Dzieciństwo bez
przemocy”, poświęconej problemowi stosowania kar fizycznych wobec dzieci.
W ciągu całego roku oferta Ośrodka dostępna była na rozpowszechnianych przez
PSOW ulotkach informacyjnych oraz plakatach.
W oparciu o dobre praktyki oraz współpracę z Sądem Rodzinnym, Ośrodek
udostępniał swoje pomieszczenia w celu umoŜliwienia spotkań rodzicom wraz z dziećmi
w sytuacji kryzysu w rodzinie.

4.11 BudŜet Ośrodka
Tabela 2 – Wykonanie budŜetu w 2009 roku
Rozdział 85203 - działalność bieŜąca Ośrodka

§

Plan

Wykonanie

%

4010

218 630,00

217 388,36

99,43

4040

15 827,00

15 826,62

100

dodatkowe wynagrodzenie roczne

4110

38 383,00

37 524,43

97,76

składki na ubezpieczenia społeczne

4120

5 810,00

5 664,24

97,49

składki na Fundusz Pracy

4170

9 420,00

9 418,00

99,98

wynagrodzenia bezosobowe (psycholog,
prawnik, sprzątaczka)

4210

6 750,00

6 673,49

98,87

zakup materiałów biurowych, środków
czystości, pieczątek, wyposaŜenia

4220

12 500,00

12 484,16

99,87

zakup środków Ŝywności dla klientów
PSOW

4240

470,00

465,52

99,05

zakup pomocy dydaktycznych

4260

32 950,00

32 430,45

98,42
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Cel wydatkowania
wynagrodzenia osobowe pracowników

media

§

Plan

Wykonanie

%

4270

80,00

65,00

81,25

drobne remonty

4280

300,00

265,00

88,33

badania wstępne, okresowe,
epidemiologiczne

4300

2 000,00

1 999,60

99,98

wywóz śmieci, usługi informatyczne,
przeglądy, usługi pocztowe

700,00

669,94

95,71

zakup usług dostępu do sieci
Internetowej

4360

0,00

0,00

0

zakup usług telefonii komórkowej

4370

2 383,00

2 354,25

98,79

zakup usług telefonii stacjonarnej

4410

3 700,00

3 598,09

97,25

delegacje słuŜbowe, ryczałt

4430

1 550,00

1 532,00

98,84

opłata RTV, ubezpieczenia

4440

8 050,00

8 046,99

99,96

przekazanie środków na ZFŚS

1 917,00

1 917,00

100

3 330,00

3 130,00

93,99

4350

4480
4700
4740*

0,00

0,00

0

4750

2 433,00

2 363,43

97,14

Razem

367 183,00 zł.

363 816,57 zł.

99,08

*w 2008 r. dokonano zakupu na rok 2009 r.
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Cel wydatkowania

podatek od nieruchomości
szkolenia pracowników
zakup materiałów papierniczych do
sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych
zakup licencji programu księgowego,
licencji podpisu elektronicznego,
tuszy do drukarek

Rozdział 85295 - działalność pozostała Ośrodka
Oddziaływania korekcyjno - edukacyjne
§

Plan

Wykonanie

%

4010

17 230,00

17 230,00

100

4110

2 995,00

2 987,26

99,74

składki na ubezpieczenia społeczne

4120

625,00

457,46

73,19

składki na Fundusz Pracy

4170

5 600,00

1 500,00

26,79

wynagrodzenia bezosobowe

4210

21 700,00

1 919,54

8,85

zakup materiałów biurowych

4260

7 200,00

7 064,22

98,11

media

4300

1 180,00

1 120,37

94,95

wywóz śmieci, sprzątanie części
wspólnych

4360

400,00

336,59

84,15

zakup usług telefonii komórkowej

4410

1 000,00

0,00

0

4700

6 920,00

6 920,00

100

4740

300,00

289,75

96,58

150,00

149,97

99,98

39 975,16 zł

61,22

4750
Razem

65 300,00 zł

Cel wydatkowania
wynagrodzenia osobowe pracowników

delegacje słuŜbowe
szkolenia pracowników
zakup materiałów papierniczych do
sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych
licencje, akcesoria komputerowe

4.12 Priorytet na lata 2010 – 2011
- utworzenie przy Ośrodku – Zespołu Interdyscyplinarnego,
- wzmocnienie zasobów kadrowych o etaty psychologów
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5. Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami
Psychicznymi w Wodzisławiu Śląskim
Powiatowy

Ośrodek

Wsparcia

dla

Osób

z

Zaburzeniami

Psychicznymi

w Wodzisławiu Śląskim został utworzony na podstawie Uchwały Nr XXXIV/360/2001 Rady
Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 października 2001 r.
W 2009 r. Powiatowy Ośrodek Wsparcia świadczył usługi dla 33 osób. Spośród osób,
które zakończyły pobyt, 3 osoby podjęły zatrudnienie natomiast jedna została umieszczona
w placówce całodobowej opieki. Na koniec roku 3 osoby oczekiwały na umieszczenie
w Ośrodku. Przez okres oczekiwania miały moŜliwość uczestnictwa w zajęciach klubowych
prowadzonych w kaŜdy piątek w Ośrodku.
Powiatowy Ośrodek Wsparcia zajmuje budynek wolnostojący zlokalizowany na
obrzeŜach miasta. Powierzchnia uŜytkowa budynku wynosi 400 m2. Ilość pomieszczeń i ich
wyposaŜenie w pełni zaspokaja potrzeby klientów. Zgodnie ze wskazaniami Wojewody
klienci mają swobodny dostęp do pomieszczeń, w których prowadzone są zajęcia oraz
moŜliwość korzystania ze sprzętu RTV i AGD, takŜe do internetu. W minionym roku
doposaŜono Ośrodek w pralko-suszarkę.
Powierzchnia otoczenia budynku wynosi 3.300 m2. Zagospodarowana jest w części
rekreacyjnej (kwiaty, krzewy ozdobne), oraz gospodarczej (warzywa, drzewa, krzewy
owocowe).

Na dzień 31.12.2009 r. w Ośrodku Wsparcia było zatrudnionych 10 osób, w przeliczeniu na
pełne etaty: 9,5 etatu
kierownik - wykształcenie wyŜsze
psycholog - wykształcenie wyŜsze kierunkowe
5 terapeutów (1 osoba na zastępstwo) - wykształcenie wyŜsze kierunkowe
główna księgowa - wykształcenie wyŜsze
inspektor ds. administracyjno kadrowych - wykształcenie pomaturalne
aspirant pracy socjalnej - wykształcenie średnie
Wszystkie zatrudnione osoby spełniają wymagania Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie rodzajów specjalistycznych usług
opiekuńczych oraz kwalifikacji osób świadczących takie usługi dla osób z zaburzeniami
psychicznymi.
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5.1 Działania edukacyjne na szczeblu lokalnym
Powiatowy

Ośrodek

Wsparcia

systematycznie

współpracuje

z

placówkami

oświatowymi działającymi na terenie powiatu. W 2009 roku w naszej jednostce lustrację
odbyli uczniowie klasy o profilu socjalnym I LO, uczniowie LE oraz wolontariusze. Około
160-osobowa grupa słuchaczy została zapoznana z działalnością Ośrodka oraz formami
terapii poprzez udział w zajęciach prowadzonych przez personel terapeutyczny Ośrodka.
W ósmą rocznicę powołania Ośrodka zorganizowano „Dni Otwarte”. Udział w nich wzięli
kierownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, rodziny klientów i absolwenci.
W 2009 r. Ośrodek włączył się w projekt systemowy realizowany przez Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie w ramach pod działania „Rozwój i upowszechnianie aktywnej
integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2007 – 2013 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego. W projekcie udział brała 10-cio osobowa grupa klientów Ośrodka.
Oferta miała charakter aktywizujący zawodowo. Cała grupa brała udział w warsztacie
prowadzonym przez doradcę zawodowego, w warsztacie informatycznym, treningu
umiejętności społecznych, badaniach sanitarno-epidemiologicznych. Dodatkowo 4 osoby
brały udział

w szkoleniu ppoŜ., 2 osoby ukończyły kurs kucharza, 5 osób uczestniczyło

w kursie florystycznym. PowyŜsza oferta pozwoliła klientom podnieść ich umiejętności
społeczne i zawodowe, co podwyŜszyło ich atrakcyjność na rynku pracy.
5.2 Integracja ze środowiskiem lokalnym
W 2009 roku z okazji Świąt Wielkanocnych oraz Świąt BoŜego Narodzenia
zorganizowano w Wodzisławskim Muzeum wystawy prac wykonanych w pracowni
artystycznej Ośrodka. Otwarciu wystawy towarzyszył przygotowany przez klientów Ośrodka
program artystyczny. W siedzibie Filii Powiatowej Biblioteki Publicznej zorganizowano
wystawę autorską prac jednego z klientów. Z okazji jej otwarcia przygotowano montaŜ
poetycki oparty na twórczości poetyckiej osób doświadczonych kryzysem psychicznym.
W lutym po raz siódmy zorganizowano Karnawałowy Bal Maskowy. Bal jest
cykliczną imprezą integrującą osoby z zaburzeniami psychicznymi ze środowiskiem lokalnym
oraz Środowiskowymi Domami Samopomocy z Bielska-Białej, Knurowa, Rybnika, Tychów
i Rudy Śl.

Z powyŜej wymienionymi domami Ośrodek utrzymuje systematyczny kontakt

poprzez wymianę doświadczeń oraz wzajemne odwiedziny.
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Klienci Ośrodka brali udział w XVIII Międzynarodowej Spartakiadzie Osób
Niepełnosprawnych w Cieszynie.
W minionym roku klienci uczestniczyli w wielu wycieczkach turystycznych. Zorganizowano
m.in. dwudniową wycieczkę na Jurę Krakowsko-Częstochowską połączoną z udziałem
w Rajdzie Osób Niepełnosprawnych,

w całości finansowaną ze środków finansowych

pozyskanych dzięki organizowaniu kiermaszu prac wykonanych w toku terapii zajęciowej.
Klienci uczestniczyli równieŜ w imprezach integracyjnych oraz wycieczkach turystycznych
organizowanych przez Polski Związek Niewidomych Koło Terenowe w Wodzisławiu Śl. oraz
DPS w Gorzycach.

5.3 Rodzinne spotkania
Cyklicznie w ostatni piątek kaŜdego miesiąca organizowane są rodzinne spotkania dla
klientów i absolwentów Ośrodka oraz ich rodzin. Spotkania mają charakter integracyjny,
słuŜą budowaniu wzajemnego zrozumienia, zniesieniu poczucia osamotnienia, izolacji,
poprawie komunikacji. W czerwcu zorganizowano dla rodzin, przyjaciół i absolwentów
plenerową imprezę połączoną z grilowaniem oraz loterią fantową.
Przez cały rok personel terapeutyczny prowadzi indywidualne konsultacje dla rodzin
klientów Ośrodka, w zaleŜności od indywidualnych potrzeb.
5.4 Formy terapii
W Ośrodku prowadzi się następujące formy terapii:
•

Trening umiejętności samoobsługowych i zaradności Ŝyciowej:
- trening higieniczny, trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych, trening
budŜetowy, trening techniczny, ergoterapia.

•

Trening umiejętności społecznych i interpersonalnych:
- trening komunikacji, grupa dyskusyjna, trening menadŜerski, zebranie społeczności

•

Trening umiejętności spędzania wolnego czasu:
- zabawo terapia, wyjścia do instytucji kulturalno-oświatowych, sport, turystyka,
rekreacja.

•

Terapia zajęciowa:
- zajęcia teatralne, zajęcia w pracowni artystycznej, obsługa komputera.

•

Poradnictwo psychologiczne i socjalne:
- psychoterapia indywidualna, praca z rodziną.
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•

Psychoterapia grupowa:
- biblioterapia, zajęcia z muzyką, psychodrama, relaksacja.

•

Psychoedukacja:
- konsultacje lekarskie, edukacja dotycząca choroby.
Część zajęć prowadzona jest 5 razy w tygodniu np.: trening kulinarny, społeczność,

trening umiejętności praktycznych. Systematycznie odbywają się równieŜ zajęcia w pracowni
artystycznej, relaksacja, zajęcia z muzyką czy biblioterapia. Pozostałe formy terapii
prowadzone są w czasowych blokach tematycznych, a ich intensywność uzaleŜniona jest od
zapotrzebowania społeczności klientów.
Kontakt z Ośrodkiem utrzymują nadal absolwenci, którzy m.in. w kaŜdy piątek mają
moŜliwość uczestnictwa w niektórych formach terapii na zasadzie zajęć klubowych oraz
z indywidualnej rozmowy z terapeutą.
Systematyczne oddziaływania terapeutyczne przyniosły klientom konkretne korzyści.
Dla klientów wielokrotnie hospitalizowanych zdecydowanie wydłuŜyły się okresy między
kolejnymi hospitalizacjami. ZauwaŜa się równieŜ większą samodyscyplinę lekową, większą
wiedzę o chorobie oraz szybsze rozpoznanie zwiastunów, co zapobiega ostrym nawrotom,
a takŜe postęp w zakresie akceptacji swojej choroby.
Klienci Ośrodka podejmują inicjatywy związane z zatrudnieniem. Efektem jest
podjęcie zatrudnienia przez 3 ubiegłorocznych absolwentów. Wśród innych efektów
prowadzonej działalności daje się zauwaŜyć: zmniejszenie poziomu lęku, nabywanie
umiejętności rozwiązywania trudnych sytuacji, zwiększenie poczucia zaufania, większą
zdolność rozpoznawania uczuć oraz ich wyraŜania, poprawę poczucia własnej wartości,
nabywanie umiejętności tworzenia więzi, nawiązanie relacji koleŜeńskich takŜe poza
Ośrodkiem, wyciszenie i uspokojenie, nabywanie umiejętności decydowania o swoim Ŝyciu,
poprawa dbałości o wygląd zewnętrzny i higienę, wykorzystanie konstruktywnych sposobów
spędzania wolnego czasu.
Pozytywnym efektem terapii jest równieŜ to, Ŝe klienci, którzy dłuŜej przebywają
w Ośrodku zaczynają odbudowywać rodzinne relacje.
Głównym celem realizowanego na co dzień programu wspierająco-rehabilitacyjnego
jest podtrzymanie efektów leczenia psychiatrycznego oraz terapii, rozwijanie umiejętności
potrzebnych do jak najbardziej samodzielnego Ŝycia a takŜe budowanie poczucia własnej
wartości. Inicjatywy podejmowane w ciągu roku pomagają klientom w integracji z lokalnym
środowiskiem. Ukazują równieŜ chorych psychicznie jako osoby kreatywne i twórcze.
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5.5 BudŜet Ośrodka
Tabela 1 – Wykonanie budŜetu w 2009 roku

§

Plan

Wykonanie

%

Cel wydatkowania

4010

165 901

165 852,89

99,97

Wynagrodzenia brutto pracowników w 2009 roku

4040

12 056

12 056

100

4110

27 900

27 549,29

98,74

Ubezpieczenia społeczne od wypłaconych
wynagrodzeń
w 2009 roku

4120

4 350

4 309,91

99,08

Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń
w 2009 roku

4170

12 600

12 600

100

4210

12 570

12 568,82

99,99

Wypłata nagrody rocznej za 2008 r.

Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i umowy
zlecenia (umowy zlecenia - usługi gospodarczokonserwatorskie, odśnieŜanie i sprzątanie terenu,
sprzątanie piwnic, sprzątanie pomieszczeń
biurowych, mycie okien
Zakup artykułów biurowych, materiałów do
terapii, środków czystości oraz wyposaŜenia
Zakup artykułów Ŝywnościowych do terapii
kulinarnej polegającej na wyrabianiu w klientach
umiejętności racjonalnego wykorzystywania
posiadanych środków finansowych oraz innych
zasobów – np. UŜywając warzyw
z własnej uprawy

4220

6 300

6 300

100

4260

17 332

17 331,51

99,99

Opłaty za zuŜycie gazu (ogrzewanie budynku
gazem ziemnym), energii, wody

4270

348

347,52

99,86

Malowanie pomieszczeń POWOZP – kuchnia

4280

3 640

3 640

100

4300

19 882

19 875,91

99,97

Usługi psychiatryczne dla klientów ośrodka,
badania okresowe i wstępne pracowników
Opłata za dozór techniczny dźwigu i jego
konserwacja, konserwacja centrali telefonicznej,
opłaty za przeglądy techniczne dotyczące
instalacji i sprzętu PPOś, usługi BHP, usługi
psychologiczne, wywóz nieczystości i odpadów
komunalnych
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§

Plan

Wykonanie

%

4350

864

863,76

99,97

Zakup usług dostępu do sieci Internet

4360

448

447,15

99,81

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych
telefonii komórkowej

4370

2 565

2 564,15

99,97

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej

99,72

PodróŜe słuŜbowe pracowników – opłaty za
przejazd w czasie trwania podróŜy słuŜbowej,
ryczałt za uŜywanie prywatnego samochodu do
celów słuŜbowych

4410

1 438

1 434,04

Cel wydatkowania

Opłata polisy ubezpieczeniowej dotyczącej
ubezpieczenia NW klientów Powiatowego
Ośrodka Wsparcia oraz odpowiedzialności
cywilnej z tytułu pracy z osobami z zaburzeniami
psychicznymi, ubezpieczenie mienia ośrodka

4430

2 119

2 119

100

4440

8 881

8 880,36

99,99

4480

3 882

3 882

100

Opłata podatku od nieruchomości

4700

1 580

1 580

100

Szkolenia pracowników

4740

200

199,94

99,97

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu
drukarskiego
i urządzeń kserograficznych

4750

1 744

1 743,35

99,96

Zakup akcesoriów komputerowych

Razem

306 600

306 145,60

99,85

Przekazanie środków na konto ZFŚS

5.6 Priorytety na lata 2010 – 2011
- utworzenie mieszkania chronionego dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- rozszerzenie działalności Ośrodka o udzielenie porad prawnych i psychologicznych
rodzinom osób chorych psychicznie.

91

III. Zakończenie
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim w 2009 roku realizowało
kolejne zadania zapisane w Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na
lata 2005 - 2015 oraz Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na
lata 2009 - 2015.
Realizacja tych zadań oparta była o ścisłą współpracę z powiatowymi oraz gminnymi
jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, Sądem Rodzinnym, z Powiatową
Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych, szkołami ponadgimnazjalnymi z terenu
naszego powiatu, Powiatowym Urzędem Pracy.
W swoich działaniach Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie kierowało się przede wszystkim
wsparciem rodziny w odbudowywaniu prawidłowych relacji, właściwego wypełniania ról
społecznych przez jej członków. Są to bardzo waŜne zadanie poniewaŜ zachodzące w kraju
zmiany oprócz pozytywnych skutków powodują równieŜ pogłębianie się negatywnych
zjawisk takich jak: bezrobocie, spadek dochodów ludności, niepełnosprawność, brak poczucia
stabilizacji Ŝyciowej i zawodowej, emigracje, rozpad rodziny. Czynniki te powodują
niejednokrotnie zepchnięcie osób i rodzin do systemu pomocy społecznej.
W naszym powiecie problemy osób i rodzin potrzebujących zajmowały zawsze właściwą
rangę. Dzięki zbudowaniu systemu kompleksowego wsparcia poszczególne grupy osób,
rodzin otrzymują właściwa pomoc, która ma na celu doprowadzić je do Ŝyciowego
usamodzielnienia poprzez przezwycięŜanie trudnych sytuacji Ŝyciowych przy wykorzystaniu
własnych zasobów oraz zasobów środowiskowych.
Przed nami kolejne waŜne zadania do realizacji których naleŜą:
 osiągnięcie standardu przez Powiatowy Dom Dziecka w Gorzyczkach,
 osiągnięcie standardu przez Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez
Zgromadzenie Sióstr Opatrzności BoŜej w Wodzisławiu Śląskim,
 adaptacja pomieszczeń na cele mieszkań chronionych dla usamodzielnianych
wychowanków z rodzin zastępczych czy placówek opiekuńczo-wychowawczych,
 zatrudnienie pełnomocnika Starosty ds. osób niepełnosprawnych.
Zadania te wynikają z zapisów Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
oraz Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych.
NaleŜy podkreślić, Ŝe kompleksowe i spójne objęcie wsparciem rodzin i osób potrzebujących
jest niezbędnym elementem polityki społecznej powiatu. Realizowane jest w naszym
powiecie dzięki ścisłej współpracy wielu podmiotów działających w sposób zharmonizowany
zgodnie z ich kompetencjami.
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