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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.).
7

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.
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: 2004-2008 i 2009-2015.

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

Zespół ds. rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz skierowań do domów
pomocy społecznej i ośrodków wsparcia.
Kadra Zespołu:

- administrator Zespołu 1 etat - wykształcenie wyŜsze
- pedagog- wykształcenie wyŜsze
- pracownik socjalny- wykształcenie wyŜsze
•

Zespół Pomocy Dziecku i Rodzinie oraz Poradnictwa Specjalistycznego
Kadra zespołu:

- administrator Zespołu 1 etat - Szkoła Pracowników Socjalnych oraz Studium Pomocy
Rodzinie
- pracownik socjalny -5 etatów w tym: 4 osoby z wykształceniem wyŜszym, 1 osoba – Szkoła
Pracowników Socjalnych
- specjalista pracy z rodziną 1 etat - wykształcenie wyŜsze
•

Zespół Obsługi Administracyjnej
Kadra Zespołu:

- starszy administrator Zespołu 1 etat - wykształcenie wyŜsze
- starszy inspektor ds. kadr ¾ etatu - wykształcenie wyŜsze
•

Główny księgowy 1 etat – wykształcenie wyŜsze

•

Referent ds. księgowych 1 etat – Szkoła Policealna – studium administracji prawa
i finansów.

•

Punkt Interwencji Kryzysowej – konsultanci w ramach umów zleceń (prawnik, pedagog,
psycholog, mediator).
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4. Zespół Pomocy Dziecku i Rodzinie oraz Poradnictwa Specjalistycznego
Zadania Zespołu Pomocy Dziecku i Rodzinie oraz Poradnictwa Specjalistycznego:
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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Rodziny zastępcze finansowane są w pełni ze środków własnych Powiatu. Na powyŜsze
zadanie w 2008 roku Powiat przeznaczył kwotę w wysokości 2.097.689,43 zł, natomiast
w 2007 roku kwotę 2.033.269,00 zł.

4.2 Skierowania do Powiatowego Domu Dziecka w Gorzyczkach w 2008 roku
Powiatowy Dom Dziecka w Gorzyczkach posiada 42 miejsca.
Ogólna liczba wychowanków przebywających w Powiatowym Domu Dziecka na
31.12.2008r. wyniosła 44 (rozporządzenie w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych
dopuszcza zwiększenie liczby wychowanków o 15%) tym 38 z powiatu wodzisławskiego, 3
z Miasta Siemianowice Śląskie, 2 z Gminy Jaworzno i 1 wychowanek z Miasta Ruda Śląska.
Tabela 1 – Przedział wiekowy wychowanków

Wiek wychowanka na 31.12.2008r.

Liczba wychowanków

4-7 lat

3

10-12 lat

10

13-16 lat

23

17-19 lat

8

Razem

44
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Miesięczny średni koszt utrzymania wychowanka w 2007 roku wyniósł 3.607,55 zł – do kosztu
pobytu wliczone zostały środki na remont placówki)
Miesięczny średni koszt utrzymania wychowanka w 2008 roku wyniósł 3.439,84 zł
4.3 Współpraca z instytucjami – działającymi na rzecz dziecka i rodziny
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie poczyniło działania które doprecyzowały
zasady współpracy w sprawach rodzinnej opieki zastępczej z Kuratorami Zawodowymi Sądu
Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim. Kuratorzy Sądu kontaktują się 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 problemu przemocy w rodzinie.
4.4 Rodzice biologiczni dzieci przebywających w rodzinach zastępczych
W roku 2008:
-

nawiązywano i kontynuowano kontakt z rodzicami biologicznymi dzieci przebywających
w rodzinach zastępczych. 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. Z wieloma
rodzicami nie udało się nawiązać kontaktu, ze względu na odmowę udziału
w postępowaniu lub niemoŜności ustalenia miejsca ich przebywania,

-

pod opiekę rodziców biologicznych powróciło 11 dzieci,

-

w rodzinach adopcyjnych umieszczono 4 dzieci.
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Zespół Pomocy Dziecku i Rodzinie w 2008 r. organizował spotkania z zawodowymi
niespokrewnionymi rodzinami zastępczymi, które odbywają się kwartalnie. Na spotkaniach
na które zapraszani są specjaliści omawiane są problemy z jakimi borykają się rodziny
zastępcze.

4.5 Punkt Interwencji Kryzysowej

W

ramach

Punktu

Interwencji

Kryzysowej

udzielano

wsparcia

psychologicznego

i prawnego. Z tej formy pomocy skorzystało 594 osoby w tym :
- z konsultacji prawnej – 270 osób
- z konsultacji psychologa – 230 osób
- z konsultacji mediatora – 83 osoby
- z konsultacji terapeuty ds. uzaleŜnień – 11 osób (dyŜury pełnił od listopada 2008 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,
• pomoc pienięŜną na usamodzielnienie,
• pomoc rzeczową na zagospodarowanie,
• uzyskanie odpowiednich warunków mieszkaniowych (w tym w mieszkaniu chronionym),
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• pomoc w uzyskaniu zatrudnienia,
• pracę socjalną.

W 2008 r. z usamodzielnienia w trybie art. 88 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej korzystało łącznie 165 osób, co oznacza w stosunku do 2007 r. wzrost
o 45 osób. Spośród ogólnej liczby 96 osób opuściło rodziny zastępcze, 38 – placówki
opiekuńczo-wychowawcze, 3 zakład poprawczy i schronisko dla nieletnich, zaś 20 –
młodzieŜowe ośrodki wychowawcze i 8 SOSW.
96
83

2007
2008

38
25

20
8
2

rodziny zastępcze placów ki opiekuńczo- specjalne ośrodki
w ychow aw cze
w ychow aw cze i
specjalne ośrodki
szkolnow ychow aw cze

8
2

3

zakłady popraw cze i młodzieŜow e ośrodki
schroniska dla
w ychow aw cze i
nieletnich
młodzieŜow e ośrodki
socjoterapii

Rys. 8 Usamodzielniani wychowankowie w latach 2007-2008

Z ogólnej liczby usamodzielnianych 61 osób kontynuowało naukę i pobierało pomoc
pienięŜną na kontynuowanie nauki. Znakomitą większość usamodzielnianych korzystających
z pomocy pienięŜnej na kontynuowanie nauki (45 osób – ok. 74%) stanowiły osoby
opuszczające rodziny zastępcze.
Wychowankowie placówek opiekuńczo - wychowawczych w 9 przypadkach kontynuowali
naukę, wychowankowie młodzieŜowych ośrodków wychowawczych i młodzieŜowych
ośrodków socjoterapii – w 4, zaś usamodzielniani z SOSW - w 2.
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Rys. 9 Usamodzielniani wychowankowie korzystający z pomocy pienięŜnej

W 2008 r. 7 osób (spadek o 1 w porównaniu z rokiem ubiegłym) skorzystało
z pomocy pienięŜnej na usamodzielnienie – cztery opuszczające rodziny zastępcze i po jednej
– młodzieŜowy ośrodek wychowawczy, zakład poprawczy i placówkę opiekuńczo –
wychowawczą typu socjalizacyjnego. Uzyskane środki przeznaczone były na poprawienie
warunków mieszkaniowych usamodzielnianych.
Pomoc na zagospodarowanie w formie wyprawki rzeczowej odebrało łącznie 28 osób
(20 z rodzin zastępczych, 4 z placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego
oraz po 1 z SOSW, młodzieŜowego ośrodka wychowawczego i zakładu poprawczego).
Dodatkowo

1

osoba

(opuszczająca

placówkę

opiekuńczo

–

wychowawczą

typu

socjalizacyjnego) decyzją administracyjną uzyskała prawo do przedmiotowej pomocy jednak
realizacja świadczeń ze względu na brak współpracy ze strony usamodzielnianej nie doszła
w roku sprawozdawczym do skutku. Przeciętna wysokość świadczenia przyznawanego
w 2008 r. wynosiła 2000,00 zł, co stanowi 40,5% maksymalnej ustawowo dopuszczalnej
wysokości pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej. Wysokość świadczenia jest
kaŜdorazowo weryfikowana przez pracowników socjalnych przeprowadzających rodzinne
wywiady środowiskowe i w uzasadnionych przypadkach podwyŜszana. Ponadto przepis
prawa przesądza o tym, iŜ usamodzielniany wychowanek legitymujący się
17

orzeczeniem

o niepełnosprawności w stopniu

umiarkowanym lub znacznym otrzymuje świadczenie

w maksymalnej wysokości – 300% podstawy.
W skład pomocy na zagospodarowanie weszły: materiały niezbędne do przeprowadzenia
remontu i wyposaŜenia mieszkania, niezbędne urządzenia domowe oraz pomoce naukowe.

63

61

28

8

8

7

pomoc pienięŜna na
usamodzielnienie

pomoc pienięŜna na
kontynuowanie nauki

2007

pomoc na
zagospodarowanie w
formie rzeczowej

2008

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

Łącznie na świadczenia z tytułu usamodzielnienia wydatkowano w 2008 r. z budŜetu
powiatu kwotę 283.764,82 zł. Oznacza to wzrost w stosunku do 2007 r. o 11.999,82 zł.
Spowodowane jest to przede wszystkim większą liczbą świadczeń przyznanych w zakresie
pomocy pienięŜnej na zagospodarowanie w formie wyprawki rzeczowej, przede wszystkim
w grupie usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych.
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Rys. 11 Nakłady na świadczenia z tytułu usamodzielnienia

283764,8

271765

2007

2008

swiadczenia na usamodzielnienie łacznie

Rys.12 Nakłady na świadczenia z tytułu usamodzielnienia łącznie w latach 2007 - 2008
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Usamodzielniani wychowankowie uczestniczyli w projekcie finansowanym ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt.. „Dobry Start Program aktywizacji
społeczno-zawodowej oraz reintegracji społecznej osób zagroŜonych wykluczeniem
społecznym”. Celem projektu była aktywizacja społeczna i zawodowa usamodzielnianych
wychowanków. Na powyŜsze zadanie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pozyskało
środki z funduszy strukturalnych. Ze wsparcia w ramach projektu skorzystało 20
usamodzielnianych

wychowanków,

z

których

kaŜdy

uczestniczył

w

warsztatach:

psychologicznych, doradztwa zawodowego, prawnych oraz przygotowujących do Ŝycia.
Program warsztatów psychologicznych przewidywał m.in. zdobycie lub udoskonalenie
umiejętności interpersonalnych, praktycznej wiedzy z zakresu autoprezentacji, asertywności,
radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania konfliktów. Podczas warsztatów doradztwa
zawodowego uczestnicy zdobyli praktyczne umiejętności z zakresu: przygotowania do
rozmów kwalifikacyjnych i negocjacji z pracodawcą; poznali metody poszukiwania pracy.
Pozwoliło to rozpoznać wśród uczestników projektu ich kompetencje i predyspozycje
zawodowe. Warsztaty prawne wyposaŜyły beneficjentów projektu w podstawową wiedzę
związaną z prawem
gospodarczej.

pracy oraz rozpoczęciem i prowadzeniem własnej działalności

Wsparcie

w

przygotowaniu

do

Ŝycia w rodzinie było oparte na

zagadnieniach funkcjonowania rodziny, wypełnianiu ról społecznych oraz rozwiązywaniu
problemów w rodzinie.

Wychowankowie wzięli takŜe udział w szkoleniach i kursach, które pozwoliły na zdobycie
nowych, poszukiwanych na rynku pracy kwalifikacji zawodowych. Młodzi ludzie otrzymali
takŜe pomoc rzeczową na zagospodarowanie, a ci, którzy tego potrzebowali, uzyskali
pomoc w zapewnieniu odpowiednich warunków mieszkaniowych.

Usamodzielniani wychowankowie wzięli takŜe udział w projekcie „ 18+” na który
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pozyskało środki z Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej w kwocie 3000,00 zł. Projekt był skierowany do pełnoletnich wychowanków
placówek opiekuńczo- wychowawczych i rodzin zastępczych. Pośrednio naszymi działaniami
objęto takŜe rodziny zastępcze oraz osoby, które

na

co dzień pracują z pełnoletnimi

wychowankami placówek opiekuńczo – wychowawczych i rodzin zastępczych.
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Poprzez udział w warsztatach z pracownikiem socjalnym i doradcą zawodowym,
wychowankowie poszerzyli swoją wiedzę z zakresu procesu usamodzielnienia oraz zasad
i warunków przyznawania przysługujących
umiejętności precyzowania

im świadczeń

z tytułu usamodzielnienia,

swoich planów Ŝyciowych, aktywnego poszukiwania

zatrudniania, autoprezentacji, planowania rodziny, profilaktyki uzaleŜnień.
Projekt „18+” dał teŜ szansę na polepszenie współpracy wszystkich instytucji
wspierających wychowanków w procesie usamodzielnienia. Stworzył bezpieczną przestrzeń
instytucjonalną i znacząco ułatwił wychowankom przejście do niezaleŜności. W ramach
projektu został wydany równieŜ informator dla wychowanków.

5. Zespół ds. rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz skierowań do domów
pomocy społecznej i ośrodków wsparcia

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 2008 roku,
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl. otrzymało środki finansowe
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 2.165,776,00
zł, z czego wykorzystano kwotę 2.067.804,00 zł. Zatem wydatkowanie środków Funduszu
stanowi 95,47 % z kwoty przyznanej.
Otrzymane środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej w 2008 r. zostały
rozdysponowane w następujący sposób:
› dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych: 325.170,00 zł.
› dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków
pomocniczych: 440.387,00 zł.
› dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych:
390.000,00 zł.
› dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gorzycach: 420.834,00 zł.
› dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wodzisławiu Śl.:
474.490,00 zł.
› dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki: 114.895,00 zł.
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5.1 Turnusy rehabilitacyjne
W 2008 roku na zadanie dofinansowania uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym
złoŜono 532 wnioski (w tym 461 osoby dorosłe, 71 dzieci i młodzieŜ). Oprócz osób
niepełnosprawnych dofinansowanie otrzymali równieŜ opiekunowie tych osób zgodnie ze
wskazaniami lekarza.
Tabela 2 - Wysokość przyznanych dofinansowań dla poszczególnych grup osób
Liczba osób

Kwota
dofinansowania

Dorośli

233

168.025,00

Opiekunowie osób dorosłych

85

43.754,00

Dzieci i młodzieŜ

59

46.354,00

Opiekunowie dzieci i młodzieŜy

58

30.359,00

Razem

435

288.492,00

Osoby, które otrzymały dofinansowanie

Łącznie z dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym skorzystało
435 (z czego 292 osoby niepełnosprawne) na łączną kwotę 288.431,00 zł.

opiekunowie;
143

dzieci i
młodzieŜ;
59

osoby
dorosłe; 233

Rys. 13 Liczba osób, które otrzymały dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie
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Wykorzystano 88,72% środków w stosunku do kwoty przeznaczonej algorytmem na
ww. zadania. Przyczyną tego było przyznanie przez PFRON dodatkowych środków w IV
kwartale 2008 roku. Osoby zainteresowane wyjazdem na turnusy rehabilitacyjne miały
trudności z uzyskaniem miejsca w ośrodkach rehabilitacyjnych w tym okresie.

5.2 Dofinansowanie zaopatrzenia dla osób niepełnosprawnych w przedmioty
ortopedyczne i środki pomocnicze oraz sprzęt rehabilitacyjny
W 2008 r. złoŜono 539 wniosków na dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych
i środków pomocniczych oraz 46 wniosków na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt
rehabilitacyjny. Łączna liczba dofinansowanych wniosków na w/w zadanie wyniosła
567- na kwotę 421.713,00 zł. (z czego dofinansowano 44 wnioski na sprzęt rehabilitacyjny
na kwotę 50.651,00 zł.). Według algorytmu przeznaczonego na dofinansowanie do w/w
zadania wykorzystano 95,75% środków przeznaczonych na ten cel.

5.3 Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób prawnych
i jednostek organizacyjnych
W 2008 roku nie wpłynął Ŝaden wniosek o dofinansowanie zakupu sprzętu
rehabilitacyjnego dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych. O dofinansowanie
w ramach w/w zadnia mogą starać się raz w roku osoby fizyczne prowadzące działalność
gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,
jeŜeli prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co
najmniej dwóch lat przed dniem złoŜenia wniosku oraz udokumentują posiadanie środków
własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości
nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.
5.4 Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się
i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych
W

2008

roku

na

likwidację

barier

architektonicznych,

technicznych

i w komunikowaniu się zostało złoŜonych 185 wniosków na kwotę 728.561,00 zł. Łącznie
w 2008 r. wypłacono dofinansowanie dla 118 wniosków w wysokości 314 958,00 zł.
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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

67

117.120,00

37,19%

architektonicznych

16

130.147,00

41,32%

technicznych

35

67.691,00

21,49%

314.958,00

100%

Razem

390.000,00

314.958,00

118

W związku z przyznaniem dodatkowych środków z PFRON dopiero w IV kwartale 2008 roku
wykorzystano 80,76% kwoty przeznaczonej na ten cel.
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, platform, schodołazów,
sprzętu komputerowego, sprzętu gospodarstwa domowego, sprzętu grająco-odtwarzającego,
podnośników wannowych, zestawu wspomagającego słyszenie.

Tabela 4 - Wydatkowanie środków PFRON w latach 2003 - 2008 na likwidację barier
Lata
wydatkowanie
środków w
złotych

2003

2004

2005

2006

2007

2008

21 486

183 809

287 623

400 768

503 944

314 958

5.5 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 2008 roku przekazano 90% dofinansowania ze środków PFRON
oraz 10% środków finansowych z budŜetu Powiatu Wodzisławskiego.
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Tabela 5 - Wykorzystanie środków finansowych na działalność WTZ

Środki
wykorzystane
Powiat

Procentowe
wykorzystanie
środków
PFRON

46.759,33

46.759,33

100%

474.194,37

52.721,11

52.721,11

99,94%

895.028,37

99.480,44

99.480,44

-

Warsztat

Środki
PFRON
(90%)

Środki
wykorzystane
PFRON

Warsztat Terapii
Zajęciowej
Gorzyce
31 uczestników

420.834,00

420.834,00

Warsztat Terapii
Zajęciowej
Wodzisław
Śląski
35 uczestników

474.490,00

Razem

895.324,00

Środki
Powiatu
(5%)

Jednocześnie z budŜetu Powiatu Wodzisławskiego dofinansowano 10% kosztów
uczestnictwa trzech osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Wodzisławskiego będących
uczestnikami WTZ w Jastrzębiu Zdroju (1.490,00 zł) oraz Rybniku (3.130,00 zł)

5.6 Sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych

W 2008 r. na zadanie dotyczące sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób
niepełnosprawnych wykorzystano kwotę w wysokości 113.263,59 zł. Dofinansowane zostały
35 przedsięwzięcia realizowane przez podmioty działające na rzecz osób niepełnosprawnych.
Łącznie z przekazanego dofinansowania skorzystało 3.099 osób niepełnosprawnych.
Według algorytmu przeznaczonego na w/w zadanie wykorzystano 98,57% środków
Funduszu.
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Tabela 6 – Wykaz organizacji, które w 2008 roku otrzymały dofinansowanie w zakresie
w/w zadania
Nazwa instytucji, które otrzymały
dofinansowanie

Lp.

Liczba
przedsięwzięć

Łączna kwota
dofinansowania

1.

Polski Związek Niewidomych
w Wodzisławiu Śl.

4

19.008,00 zł.

2.

Fundacja na Dobro Domu Pomocy
Społecznej w Gorzycach

5

10.363,81 zł.

3.

Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa
Odwykowego i Zakład OpiekuńczoLeczniczy w Gorzycach

7

20.906,00 zł.

4.

Stowarzyszenie Rodzin i Osób
Niepełnosprawnych w Rydułtowach

9

37.928,00 zł.

5.

Dom Pomocy
Społecznej Zgromadzenia Sióstr
Opatrzności BoŜej w Wodzisławiu Śl.

1

8.790,00 zł.

6.

Towarzystwo Przyjaciół Pszowa

1

1.350,00 zł.

7.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

2

2.023,90 zł.

8.

Stowarzyszenie Radlińskie Biuro Porad
Obywatelskich

1

5.520,00 zł.

9.

Wodzisławskie Stowarzyszenie Amazonek

2

4.163,88 zł.

10.

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom
„Pokochaj Mnie”

1

3.210,00 zł.

32

113.263,59 zł

Razem:

W porównaniu do roku poprzedniego w 2008 roku moŜna zaobserwować niewielki spadek
wydatkowanej kwoty. Było to podyktowane późnym otrzymaniem wszystkich środków
z PFRON.
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Tabela 7 - Wypłacone dofinansowania na poszczególne zadania w latach 2006-2008
Sprzęt
Turnusy
Likwidacja barier Sport, kultura,
rehabilitacyjny,
rehabilitacyjne
architektonicznych, turystyka i
przedmioty
technicznych i w
rekreacja
ortopedyczne i
komunikowaniu się
środki
pomocnicze

WTZ

Suma
wydatkowanych
środków

261 030,00 zł.

353 812,00 zł.

400 768,00 zł.

115 686,00 zł.

853 130,00 zł.

1 984 426,00 zł.

liczba wniosków

325

410

96

32

61

924

liczba osób

460

410

96

2 885

61

3 912

319 431,00 zł.

350 271,00 zł.

503 944,00 zł.

104 385,00 zł.

895 317,00 zł.

2 173 348,00 zł.

liczba wniosków

381

448

106

34

66

1 035

liczba osób

537

448

106

3 818

66

4 975

288 492,00 zł.

421 713,00 zł.

314 958,00 zł.

113 263,00 zł.

895 324,00 zł.

2 033 750,00 zł.

liczba wniosków

292

567

118

35

66

1 078

liczba osób

435

567

118

3 099

66

4 285

Dofinansowania w 2006 roku

Dofinansowania w 2007 roku

Dofinansowania w 2008 roku
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Realizując zadania wynikające z Powiatowego Programu Wspierania Osób Niepełnosprawnych na
lata 2004-2008 w Powiecie Wodzisławskim w grudniu 2008 r. został utworzony Zakład Aktywności
Zawodowej.
Samorząd Powiatu Wodzisławskiego stworzył 15 miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych ze
znacznym oraz umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Na powyŜsze zadanie Powiat
w miesiącu sierpniu 2008 r. pozyskał środki w wysokości: 1.649.759,00 zł. Zakład ten mieści
w budynku przy ul. Wałowej 30 w Wodzisławiu Śl.

5.7 Skierowania do Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia
5.7.1 Domy Pomocy Społecznej

Decyzje o umieszczeniu w DPS wydaje z upowaŜnienia starosty powiatu

Dyrektor

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Tabela 8 - Umieszczenia w Domach Pomocy Społecznej funkcjonujących na terenie Powiatu
Wodzisławskiego w 2008 roku w porównaniu do 2007 roku.

Rok

2007 rok

2008 rok

Liczba osób przyjętych

48

41

•

Dom Pomocy Społecznej w Gorzycach

ul. Bogumińska 22
44-350 Gorzyce
Dom Pomocy Społecznej w Gorzycach przeznaczony jest dla osób w podeszłym wieku
i niepełnosprawnych fizycznie.
Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w 2008 roku wynosił 2.139,90 zł
Liczba miejsc statutowych- 218
Stan na dzień 31.12.2008 r. – 218 osób z tego:
- 111 osób, skierowanych do DPS przed dniem 01.01.2004 r. (tzn. umieszczonych na tzw. starych
zasadach).

28

W 2008 roku przyjęto 41 osób do Domu Pomocy Społecznej w Gorzycach z następujących
gmin:

1. Powiat Wodzisławski - 15 osób, w tym:
a) Rydułtowy - 4 osoby
b) Wodzisław Śl. - 5 osób
c) Gorzyce - 4 osoby
d) Radlin - 1 osoba
e) Marklowice - 1 osoba
2. Lyski – 1 osoba
3. Katowice - 7 osób
4. Jastrzębie Zdrój – 3 osoby
5. Ruda Śl. – 3 osoby
6. Łany Wielkie – 1 osoba
7. Tychy – 1 osoba
8. Wola - 1 osoba
9. Cieszyn – 2 osoby
10. Rybnik – 1 osoba
11. Wyry - 2 osoby
12. Brenna – 1 osoba
13. Skoczów – 1 osoba
14. KrzyŜanowice – 1 osoba
15. Gliwice – 1 osoba

W stosunku do 2007 roku obserwuje się spadek skierowań do domów pomocy społecznej.
Większość stanowią skierowania osób spoza powiatu wodzisławskiego- na ogólną liczbę skierowań
do DPS Gorzyce niespełna 40% to mieszkańcy naszego powiatu.
Związane jest to m.in. z tym, iŜ w naszym regionie opieka nad starszymi osobami spoczywa na
najbliŜszej rodzinie. Jedynie w przypadku braku moŜliwości objęcia opieką całodobową osób
starszych rodzina decyduje się na umieszczenie w DPS-ie.
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•

Dom Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śl.

ul. Wolności 35
44-300 Wodzisław Śl.

Dom Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śl. przeznaczony jest dla dzieci i młodzieŜy
niepełnosprawnej intelektualnie.
Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w 2008 roku wynosił 2.043,38 zł.
Liczba miejsc statutowych -53
Stan na dzień 31.12.2008 r. – 53 osób
W

2008

roku

w

DPS

w

Wodzisławiu

Śl.

nie

umieszczono

ani

jednej

osoby

co związane jest ze specyfiką Domu, wiekiem i niepełnosprawnością mieszkanek.

5.7.2 Ośrodki wsparcia
•

Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Wodzisławiu Śl.

Liczba miejsc statutowych - 25
Stan na dzień 31.12.2008 r. – 24 osoby

Osoby korzystające z terapii Ośrodka pochodzą w większości z terenu Powiatu
Wodzisławskiego. W 2008 roku zaobserwowano duŜą rotację osób korzystających.
Łącznie 41 osób zostało objętych pomocą oferowaną przez Ośrodek Wsparcia w tym:
- 16 osób zostało skierowanych do Ośrodka po raz pierwszy,
- 2 osoby zrezygnowały z pobytu w Ośrodku,
- 14 osób zakończyło terapię i wróciło do środowiska.
•

Powiatowy Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
w Wodzisławiu Śl.

Powiatowy Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie funkcjonuje
w naszym powiecie od 2006r. i świadczy następujące usługi:
a) w zakresie interwencyjnym:
-zapewnia schronienie ofiarom przemocy w rodzinie,
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-ochronę ofiar przemocy w rodzinie przed osobą stosującą przemoc w rodzinie,
-udzielanie natychmiastowej pomocy psychologicznej, medycznej i wsparcia,
-rozpoznanie sytuacji ofiary przemocy w rodzinie i opracowanie planu pomocy,
-wspieranie w przezwycięŜaniu sytuacji kryzysowej związanej z

występowaniem przemocy

w rodzinie.
b) w zakresie potrzeb bytowych zapewnienia:
- całodobowy okresowy pobyt dla ofiar przemocy,
- pomieszczenia do spania, wspólne pomieszczenie do pobytu dziennego, miejsce zabaw dla
dzieci, pomieszczenie do nauki, ogólnodostępne łazienki, ogólnodostępną kuchnię,
pomieszczenie do prania i suszenia,
- wyŜywienie i odzieŜ,
- środki higieny osobistej i środki czystości.
c) w zakresie terapeutyczno – wspomagającym
- opracowanie diagnozy rodziny i indywidualnego planu pomocy ofierze przemocy w rodzinie
uwzględniającego : potrzeby, cele, metody i czas pomocy,
- udzielanie poradnictwa medycznego, psychologicznego, prawnego i socjalnego,
- prowadzenie grup wsparcia i grup terapeutycznych dla ofiar przemocy w rodzinie,
- prowadzenie terapii indywidualnej,
- przeprowadzenie diagnozy sytuacji dzieci i udzielenie im wsparcia psychologicznego oraz
specjalistycznej pomocy socjoterapeutycznej i terapeutycznej.

Ośrodek prowadzi równieŜ oddziaływania korekcyjno – edukacyjne wobec osób stosujących
przemoc w rodzinie. Tym działaniom poddano łącznie 41 osób.
Pomocą Ośrodka w 2008 roku objęto łącznie 603 osoby:
1. opieka całodobowa - 59 osób,
2. konsultacje -544 osoby,
•

konsultacje prawne - 222 osoby;

•

konsultacje indywidualne psychologiczno-pedagogiczne - 322 osoby.
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6. BudŜet Centrum

Tabela 9 – Działalności finansowa Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Wodzisławiu Śl.
§

Plan na
2008r.

Wykonanie
2008r.

%

Cel na jaki przeznaczono wydatkowane środki

3020

550

516,50

93,90

4010
4040
4110
4120
4170
4210

338 375
25 815
56 600
9 050
18 000
63 320

337 936,54
25 814,58
56 454,05
8 950,10
17 705,00
63 319,58

99,87
99,99
99,74
98,89
98,36
99,99

4260

19 000

10 475,45

55,13

4270

47 500

34 223,39

72,04

4280

250

215,00

86

4300

26 900

26 538,30

98,65

4350
4360

1 200
920

1 172,46
902,95

97,70
98,14

4370

6 500

6 060,82

93,24

4410
4420

3 600
1 583

3 380,83
1 582,25

93,91
99,95

4430

1 115

1 115,00

100

4440

11 810

11 728,51

99,31

4480
4610

457
1 000

456,87
199,41

99,97
19,94

4700
4740
4750

7 400
2 500
12 800

7 104,50
2 193,58
12 703,84

96
87,74
99,24

656 245

630 749,51

96,11

Razem:

32

Wydatki na świadczenia wynikające z przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy
Wynagrodzenia pracowników PCPR wraz z
składkami na ubezpieczenia społeczne oraz FP.
Um. zlecenia m.in- wynagrodzenie pracownika
gospodarczego, sprzątaczki
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.
Wydatki związane z mediami-opłaty za gaz, wodę i
energię.
Konserwacja urządzeń i sprzętu oraz koszt
opracowania dokumentacji oddymienia klatki
schodowej w budynku przy ul. Wałowej 30 w
Wodzisławiu Śl.
Wydatki na zakup świadczeń zdrowotnych - badania
wstępne oraz okresowe pracowników.
Wydatki na ochronę budynku, wywóz odpadów
stałych, obsługę prawną oraz inne.
Wydatki za dostęp do internetu.
Wydatki na rozmowy słuŜbowe pracowników PCPR
telefonu komórkowego
Wydatki za rozmowy słuŜbowe pracowników
z telefonu stacjonarnego
Wydatki na podróŜe słuŜbowe pracowników.
Wydatki na zagraniczną podróŜ słuŜbową
pracowników PCPR
Wydatki na ubezpieczenie mienia PCPR oraz
ubezpieczenie
wolontariuszy
od
następstw
nieszczęśliwych wypadków
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń
Socjalnych.
Wydatki na podatek od nieruchomości.
Pokrycie kosztów egzekucji komorniczej dotyczącej
tytułów wykonawczych dla rodziców biologicznych,
którzy uchylają się od ponoszenia odpłatności za
pobyt ich dzieci w rodzinach zastępczych.
Wydatki na szkolenia pracowników PCPR
Zakup papieru do ksera
Wydatki na akcesoria komputerowe,
programy(biurowy Office) oraz tuszy i tonerów

II. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWYCH JEDNOSTEK
ORGANIZACYJNYCH POMOCY SPOŁECZNEJ ZA 2008 ROK
Wykaz jednostek:
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 Śl.
- kierownik Renata Hernik
Powiatowy Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Gorzycach
- dyrektor Joanna Kasendra
Powiatowy Specjalistyczny Ośrodek
w Wodzisławiu Śl.
- kierownik Celina Uherek-Biernat

Wsparcia

dla

Ofiar

Przemocy

w

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane na zlecenie powiatu:

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gorzycach – prowadzone przez Wojewódzki Ośrodek
Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Gorzycach
- kierownik Jarosław Michalczuk
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Wodzisławiu Śl. – prowadzone przez Caritas
Archidiecezji Katowickiej
- dyrektor Andrzej Pałka
Dom Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śl. – prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr
Opatrzności BoŜej
- dyrektor Zuzanna Modelska
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Rodzinie

1. Dom Pomocy Społecznej w Gorzycach

Dom Pomocy Społecznej im. PapieŜa Jana Pawła II w Gorzycach jest jednostką
organizacyjną pomocy społecznej podległą Starostwu Powiatowemu w Wodzisławiu Śl. Świadczy
całodobową opiekę osobom w podeszłym wieku i niepełnosprawnym fizycznie na poziomie
obowiązującego standardu.
Dom został 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.
DPS Gorzyce przeznaczony jest dla 218 osób. 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 2008 roku koszt utrzymania mieszkańca wynosił 2.139,90 zł.
Dom zapewnia całodobową opiekę oraz zaspokaja niezbędne potrzeby bytowe, opiekuńcze,
wspomagające, zdrowotne i religijne na poziomie obowiązującego standardu w zakresie i formach
wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających.
1.1 Działalność opiekuńczo – socjalno - terapeutyczna

a) Podział mieszkańców ze względu na wiek i niepełnosprawność
Na dzień 31.12.2007 r. w Domu przebywało 218 osób na miejscach statutowych, 3 osoby na
umowie cywilno – prawnej - rachunku dochodów własnych , w tym 123 kobiety i 95 męŜczyzn.
Na dzień 31.12.2008 r. w Domu przebywało 218 osób na miejscach statutowych, w tym 111
kobiet i 107 męŜczyzn.

2007 :
- osoby w podeszłym wieku (65 lat i więcej) – 153 osoby, 70% ogółu
- osoby niepełnosprawne fizycznie – 65 osób, 30% ogółu.
2008 rok :
- osoby w podeszłym wieku (65 lat i więcej) – 157 osób, 72% ogółu
- osoby niepełnosprawne fizycznie– 61 osób, 28% ogółu.
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2008

osoby niepełnosprawne
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Rys. 1 Podział mieszkańców
W

związku

ze

stanowiskiem

Wydziału

Polityki

Społecznej

Śląskiego

Urzędu

Wojewódzkiego od 2008 roku nie przyjmuje się osób na podstawie umów cywilno-prawnych
w ramach rachunku dochodów własnych.
W roku 2008 zwiększyła się o 2% ilość osób w podeszłym wieku, a zmniejszyła się ilość
osób niepełnosprawnych fizycznie.
Tabela 1 – Zestawienie osób przyjętych do Domu Pomocy Społecznej
2007 rok

2008 rok

W ciągu 2007r. przyjęto 45 osób:
- na podstawie skierowania wydanego przed
01.01.04r. - 0
- na podstawie skierowania wydanego po
01.01.04r. – 45
w tym:
- z powiatu wodzisławskiego – 9
- z innych powiatów - 36

W ciągu 2008r. przyjęto 41 osób :
- na podstawie skierowania wydanego
przed 01.01.04r. - 1
- na podstawie skierowania wydanego
po 01.01.04r. – 40
w tym:
- z powiatu wodzisławskiego – 15
- z innych powiatów - 26

W ciągu 2007r. odeszły 44 osoby :
- do innych placówek – 4
- do rodziny – 5
- zmarło - 35

W ciągu 2008r. odeszło 43 osób :
- do innych placówek – 2
- do rodziny – 7
- zmarło - 34

Na dzień 31.12.2007r. liczba osób oczekujących
na przyjęcie ze skierowaniem - 2

Na dzień 31.12.2008r. liczba osób
oczekujących na przyjęcie ze skierowaniem 19
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W 2008 r. zwiększyła się liczba skierowań z powiatu wodzisławskiego - przyjęto 15 osób.
b) Rozmieszczenie ilości zamieszkujących osób z podziałem na segmenty i stopień sprawności
psychofizycznej:
Segm. „A” - 58
Segm. „B” - 46
Segm. „C” - 37

Segm. “D” - 52
Segm. “E” - 25

c) Podział mieszkańców ze zględu na stopień sprawności psychofizycznej
Analizując

zestawienia mieszkańców na poszczególnych segmentach obserwuje się

tendencje obniŜenia sprawności psychofizycznej. MoŜna wskazać kilka przyczyn tego zjawiska:
- coraz częściej kierowane są osoby wymagające intensywnych usług opiekuńczo-pielęgnacyjnych,
kierowane wprost z zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych lub oddziałów szpitalnych, które
wymagają takŜe usług pielęgniarskich ;
- kierowane są osoby młode, niepełnosprawne fizycznie, znacznie ograniczone ruchowo;
- u osób przebywających dłuŜej w naszym Domu na skutek starzenia obserwuje się obniŜenie
sprawności psychofizycznej ;
W związku z pogarszaniem się sprawności mieszkańców, podjęto działania w kierunku
doposaŜenia stanowisk pracy personelu opiekuńczego w sprzęt wspomagający i ułatwiający obsługę
mieszkańców. Zakupiono w roku 2008 - 23 lóŜka ortopedyczne, sterowane pilotem z moŜliwością
automatycznej zmiany pozycji osoby leŜącej, 10 stolików przyłóŜkowych, ułatwiających karmienie
w łóŜku, 3 podnośniki elektryczne do podnoszenia osób niepełnosprawnych, 14 krzeseł toaletowych.

1.2 Działalność w zakresie organizacji czasu wolnego mieszkańców.
1.2.1 Nadanie Domowi imienia PapieŜa Jana Pawła II.
Od 2007 roku, kiedy to zrodziła się inicjatywa mieszkańców, poparta przez dyrektora, Dom
czynił starania, aby nadane zostało mu imię PapieŜa Jana Pawła II. Inicjatywa ta zyskała poparcie
władz powiatowych. Został powołany zespół ds. nadania Domowi Pomocy Społecznej w Gorzycach
imienia PapieŜa Jana Pawła II. Zespół przygotował program związany z przygotowaniem Domu do
nadania imienia. Program został podzielony na dwa bloki działań: blok pogłębiający wiarę
i przeŜycia religijno-duchowe oraz blok działań kulturalno-oświatowych. Mieszkańcy Domu wzięli
udział w pielgrzymkach do miejsc związanych z Ŝyciem Jana Pawła II, wyświetlane były filmy
o tematyce religijnej, zorganizowano spotkania z ludźmi, którzy byli świadkami Ŝycia Karola
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Wojtyły, odbyły się w sali widowiskowej przedstawienia teatralne i występy artystyczne. ZałoŜony
program zrealizowano.
W dniu 16.10.2008 r. w Domu Pomocy Społecznej odbyła sie uroczysta sesja Rady Powiatu.
Radni podjęli uchwałę zmieniającą statut Domu. Od dnia uprawomocnienia uchwały Dom nosi imię
PapieŜa Jana Pawła II. PowyŜszą inicjatywę zaakceptował ks. Arcybiskup Damian Zimoń oraz ks.
kardynał Stanisław Dziwisz.
Na terenie Domu stanęła rzeźba Jana Pawła II i wmurowana została tablica pamiątkowa.
Było to największe i najwaŜniejsze przedsięwzięcie w Domu w 2008 roku. W znacznej mierze
zostało zorganizowane dzięki wsparciu ludzi dobrej woli.
1.2.2 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. Pracownie w ramach aktywizacji i usprawniania mieszkańców 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 z suchych traw i kwiatów zebranych
podczas spacerów. KaŜdy uczestnik terapii ma indywidualnie dostosowany rodzaj zajęć
z uwzględnieniem predyspozycji psychofizycznych.
Dla mieszkańców organizuje się imprezy kulturalno – oświatowe z udziałem dzieci, młodzieŜy
i innych zaprzyjaźnionych z Domem organizacji, koncerty chórów, zespołów muzycznych. Atrakcję
dla mieszkańców stanowią wycieczki, wyjazdy poza teren Domu. Wycieczki zorganizowane
w ubiegłym roku tematycznie związane były z nadaniem Domowi imienia PapieŜa Jana Pawła II
(Skoczów, Góra Św. Anny, Pszów, Turza Śl.). Zorganizowano równieŜ wycieczki o charakterze
turystycznym. Zwiedzono Cieszyn, Karwinę, Koniaków. Zorganizowano równieŜ wyjazd na
spektakl teatralny do teatru w Cieszynie, odwiedzono zaprzyjaźnione domy pomocy społecznej
w Polsce i w Czechach. Nasi mieszkańcy otrzymali zaproszenie na międzynarodowe zawody
sportowe do czeskiego Cieszyna, które odbyły się 18.09.2008 r. Nasz niepełnosprawny mieszkaniec
zdeklasował rywali i zajął 1 miejsce, zgarniając wszystkie nagrody w rozgrywkach szachowych.
W styczniu 2007 roku rozpoczęło działalność kino domowe w sali widowiskowej.
Wyświetlanie filmów kontynuowano w 2008 r. W ramach przygotowań do nadania naszemu
Domowi imienia PapieŜa Jana Pawła II część filmów było tematycznie związanych z jego postacią.
Pod koniec roku zakupiono kameralne kino domowe wraz z duŜym telewizorem plazmowym.
Sprzęt ten zainstalowano w kawiarence, która w trakcie roku poprzedniego zmieniła swój charakter.
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W pomieszczeniu tym, które mieści się w centrum budynku i jest oszklone, regularnie odbywają się
rozgrywki bilardowe. Obok bilardzistów miejsce to „zaadoptowali” szachiści i skaciarze. W 2008 r.
postawiliśmy na rozwój kółka szachowego. Zawiązała się grupa inicjatywna, której celem jest
utworzenie przy Domu klubu szachowego „Hetman Gorzyce”. Nasze kółko szachowe ściśle
współpracuje z mistrzem Polski w szachach osób niepełnosprawnych, Panem Kazimierzem Sznajder
mieszkającym w Wodzisławiu Śląskim, który jest honorowym prezesem i regularnie spotyka się
z naszymi szachistami. Na terenie Domu raz w tygodniu organizowane są zawody szachowe
z udziałem osób ze środowiska. Nasi szachiści uczestniczyli w Mistrzostwach Polski w Szachach
Aktywnych dla osób niepełnosprawnych, organizowanych w dniu 12.09.08 r. w Częstochowie.
W okresie wakacyjnym organizowane były letnie rozgrywki szachowe o puchar Dyrektora Domu.
W dniu 25.09.08r.podczas imprezy „PoŜegnanie lata”, organizowanej pod patronatem Starosty
Powiatu Wodzisławskiego najlepszym szachistom i bilardzistom wręczono puchary, a wszyscy
uczestniczący otrzymali pamiątkowe dyplomy. Na zakończenie roku zorganizowany został turniej
sylwestrowy.
W ślad za szachistami poszli skaciarze, którzy zaczęli regularnie grywać w czwartki w tę
trochę juŜ zapomnianą grę w kawiarence, zapraszając do rywalizacji osoby ze środowiska.
W 2008 r. kontynuowano załoŜony w 2007 r. cel: integracja mieszkańców z podopiecznymi
innych placówek pomocy społecznej z terenu powiatu wodzisławskiego.
Część imprez integracyjnych zorganizowano przy współpracy z Fundacją na Dobro Domu Pomocy
Społecznej w Gorzycach.
Prace mieszkańców Domu wykonane w ramach terapii zajęciowej były prezentowane na
wystawach i konkursach:
-

w Wiejskim Domu Kultury w CzyŜowicach- świąteczna wystawa rękodzieła- marzec
2008 r.;

-

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny – Sztuka Osób Niepełnosprawnych w Katowicach pt.
„Marzenie”- lipiec 2008 r.;

-

w Wiejskim Domu Kultury w Olzie . Praca naszego mieszkańca zajęła II miejsce
grudzień 2008 r.;

W ubiegłym roku wprowadzono novum- organizowanie wernisaŜy prac mieszkańców na terenie
Domu:
- czerwiec-wystawa portretów autorstwa Sylwii Składkowskiej;
- lipiec- wystawa prac mieszkańców, (3 osoby)
- październik - wystawa prac mieszkańców o tematyce związanej z osobą Jana Pawła II
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W 2008 roku w zakresie organizacji czasu wolnego mieszkańców kontynuowano wypracowaną
i sprawdzoną w latach poprzednich ofertę, która odpowiada mieszkańcom i jest dostosowana do ich
moŜliwości psychofizycznych i posiadanego potencjału. Postawiono na rozwój kółka szachowego
i skatowego, promowanie aktywności i zdrowego trybu Ŝycia wśród społeczności mieszkańców.

1.3 Współpraca Domu z Fundacją na dobro Domu Pomocy Społecznej w Gorzycach.
W ramach współpracy z Fundacją zorganizowano na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców
Domu imprezy o charakterze sportowo-rozrywkowym. Imprezy odbyły się w ramach projektów
dofinansowanych ze środków PFRON na sport, kulturę, turystykę i rekreację.
1. Barwna rzeczywistość – konkurs plastyczny – 30.04.2007 r. (uczestniczyło 40 osób).
2. Powitanie lata w śląskim klimacie- 24. 06.2008 r. (uczestniczyło 215 osób).
3. 30 lat minęło. Uroczyste spotkanie teatralno-muzyczne poświęcone pamięci o Janie Pawle II16.10.08 r.(uczestniczyło 210 osób).
4.

Spotkanie Opłatkowe – 19.12.2008 r. (uczestniczyło 200 osób).

Na terenie Domu działa Dzienny Ośrodek Wsparcia dla Osób Starszych prowadzony przez Fundację.
Ośrodek przeznaczony jest dla osób z terenu Powiatu Wodzisławskiego.

1.4 Sprawy kadrowe

Ogółem liczba zatrudnionych osób na dzień 31.12.2007 r.-137, w przeliczeniu na pełne etaty135,25.
Ogółem liczba zatrudnionych osób na dzień 31.12.2008 r.- 138, w przeliczeniu na pełne etaty135,50.
Tabela 2 – Zatrudnienie na dzień 31.12.2008 r.
Grupy pracownicze

Rok 2007
Ilość etatów

Rok 2008
Ilość etatów

kierujący jednostką

2

2

działalność opiekuńczo- terapeutyczna

80,87

79,250

działalność medyczno-rehabilitacyjna

8

10

działalność administracyjna

8,88

8,88

gospodarczy i obsługi

35,5

35,375
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Zwiększono liczbę etatów zaliczanych do działalności medyczno- rehabilitacyjnej o 2.
W celu podniesienia jakości świadczonych usług opiekuńczych dzięki kontynuowaniu dobrej
współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Wodzisławiu Śl. pozyskano w ciągu roku 2008 - 21
osób do odbywania staŜu/przygotowania zawodowego. Osoby te zasiliły skład osobowy zespołów
terapeutyczno-opiekuńczych, a tym samym większa liczba osób była skierowana do bezpośredniej
pracy z mieszkańcem.
W szkoleniach wewnętrznych podnoszących umiejętności i kwalifikacje zawodowe wzięło
udział 178 osób – członków zespołów terapeutyczno-opiekuńczych. W szkoleniach zewnętrznych
wzięło udział 19 osób. Od 01 września 2007r. opiekunowie zatrudnieni w Domu rozpoczęli naukę
w zawodzie opiekun w domu pomocy społecznej. W nowym roku szkolnym 2008/2009 kwalifikacje
zawodowe podnosi aktualnie 12 osób. Po ukończeniu szkoły osoby te będą miały tytuł zawodowy
opiekuna

w domu pomocy społecznej.

W celu poznania nowych metod pracy z osobami trudnymi zorganizowano warsztaty
szkoleniowe na temat pracy z osobami uzaleŜnionymi od alkoholu. Warsztaty odbyły się
w październiku, listopadzie, grudniu 2008 r. Wzięło w nich udział 20 osób - członków zespołów
terapeutyczno-opiekuńczych.

Tabela 3 - Fluktuacja kadry
2007

2008

Ilość osób, z którymi zawarto umowy o pracę

32

19

Ilość osób, z którymi rozwiązano umowę o pracę

30

14

Ilość osób, które odeszły na emeryturę/rentę

5

4

Ilość osób korzystających z urlopu
macierzyńskiego
Ilość osób korzystających z urlopów
wychowawczych
Ilość osób korzystających z urlopu bezpłatnego

4

6

1

5

10

0

1

1

20

21

Ilość osób korzystających ze świadczeń
rehabilitacyjnych
Ilość osób skierowanych z PUP na staŜ lub
przygotowanie zawodowe
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1.5 Sprawy związane z Ŝywieniem mieszkańców
WdroŜono proces produkcji Ŝywności system HACCP. W dniu 05.09.2008r. podczas kontroli
Państwowy Inspektor Sanitarny zaakceptował wprowadzony system HACCP.
Posiłki dla mieszkańców są przygotowywane dla róŜnego rodzaju diet: diety zwykłe, lekkostrawne,
cukrzycowe oraz specjalne – kleiki, miksy, papki.
Raz na kwartał odbywają się spotkania pracowników sekcji Ŝywienia z mieszkańcami w celu
wysłuchania opinii, uwag i wniosków. Wnioski mieszkańców są w miarę moŜliwości brane pod
uwagę przy sporządzaniu jadłospisów.
W roku 2008 w kuchni w miejsce wyeksploatowanych i przestarzałych urządzeń zakupiono nowe,
min. zakupiono szafę chłodniczą, krajalnice do pieczywa i wędlin, zmywarko-wyparzarki,
obieraczkę do warzyw.
1.6 Sprawy gospodarczo – techniczne
1.6.1 Nadanie Domowi imienia PapieŜa Jana Pawła II
Do najwaŜniejszych przedsięwzięć w DPS Gorzyce naleŜy zaliczyć nadanie Domowi imienia
PapieŜa Jana Pawła II. Przygotowania do tej uroczystości rozpoczęły się juŜ duŜo wcześniej
i wiązały się z wieloma róŜnymi zadaniami: Pracownicy Działu Gospodarczo - Technicznego brali
czynny udział we wszystkich przygotowaniach, począwszy od przeprowadzania koniecznych
remontów pomieszczeń i sprzętów, (naleŜy tutaj podkreślić ogromny wkład i zaangaŜowanie
ogrodnika), zorganizowanie miejsca oraz przewiezienie i ustawienie figury Jana Pawła II.
Pracownicy wzięli równieŜ udział w samej uroczystości, dbając o jej prawidłowy przebieg.
1.6.2 Termomodernizacja budynków I etap
Po długich i mozolnych staraniach ze strony Dyrekcji DPS Gorzyce Zarząd WFOŚ i GW
w Katowicach w dniu 29.05.2008 r. wyraził zgodę na dofinansowanie zadania: „Termomodernizacja
zespołu budynków DPS Gorzyce”. Zadanie zostało przewidziane do dofinansowania w formie
dotacji / do kwoty 54 144,00 zł/ oraz poŜyczki / do kwoty 584 512,00 zł/. Po przeprowadzeniu
dwóch postępowań w trybie przetargu nieograniczonego dokonano wyboru wykonawcy i dnia
30.10.2008 r. została podpisana umowa na realizację zadania. Zakres prac m.in. obejmował:
- docieplenie ścian zewnętrznych,
- wymianę stolarki
- remont i docieplenie tarasów.
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Zadanie bardzo waŜne dla funkcjonowania DPS, dlatego, Ŝe wykonane docieplenia powinny
pozwolić uzyskać oszczędności, ale równieŜ bardzo waŜne dla mieszkańców poniewaŜ zostanie
zwiększony komfort cieplny, co dla większości mieszkańców ma ogromne znaczenie.
1.6.3 Pozostałe przedsięwzięcia organizowane i realizowane pośrednio lub bezpośrednio przez
pracowników działu gospod.-technicznego
- remont balkonów półokrągłych na budynku nr VIII
Remont poprawił zdecydowanie estetykę budynku oraz funkcjonalność

balkonów jak równieŜ

spowodował lepsze odprowadzenie wody
- wymiana drzwi balkonowych na segmencie C i D
Wymiana drzwi balkonowych to przede wszystkim poprawienie komfortu cieplnego w pokojach
mieszkańców.
- remont łącznika pomiędzy budynkami III i V
Istniejący stan łącznika był przyczyną, iŜ w okresach zimowych powstawało ogromne wychłodzenie
na ciągach komunikacyjnych w budynkach III i V. W ten sposób łącznik powodował odczuwalny
dyskomfort dla mieszkańców jak równieŜ pracowników. Wychłodzenie korytarzy powodowało
ogromne straty ciepła. Istotne jest równieŜ to, Ŝe poprzedni system otwierania drzwi był juŜ mocno
wyeksploatowany i nie spełniał swojego zadania. W związku z czym korzystanie z łącznika było
utrudnione dla osób niepełnosprawnych. Przeprowadzenie remontu poprawiło komfort cieplny jak
równieŜ pozwoliło na łatwiejsze korzystanie dla osób na wózkach inwalidzkich.
- remont instalacji c.o. kotłowni
Remont dotyczył głównie instalacji zasilania centralnego ogrzewania, wymiany zaworów
i innych elementów rurociągów, co zabezpieczyło instalację przed nieszczelnościami oraz poprawiło
obsługę urządzeń odbiorczych.
- remont instalacji elektrycznej na przepompowni wód deszczowych
W związku z częstymi awariami urządzeń i pomp wystąpiła konieczność przeprowadzenia remontu
instalacji. Wymieniono elementy sterowania na nowoczesne oraz zainstalowano zabezpieczenia.
- przeprowadzono remont pomieszczeń i reorganizację zwiększając ilość pokoi
gościnnych
Przeprowadzono remont pomieszczeń, pomalowano, wyposaŜono i umeblowano.
- rozszerzono funkcjonowanie internetu
- dokonano zakupów urządzeń unowocześniając pracę m.in kuchni i pralni:
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W miejsce wyeksploatowanych i przestarzałych urządzeń zakupiono m.in. szafę chłodniczą,
krajalnice do pieczywa i Ŝywności, bemary, zmywarki, obieraczkę do warzyw, pralnicowirówkę,
suszarkę, kosiarkę samojezdną, kserokopiarkę.
Pozostałe obowiązki i zadania realizowane przez Dział Gospodarczo – Techniczny, to przede
wszystkim prace związane z drobnymi remontami oraz prace konserwatorskie w bardzo szerokim
zakresie.
W związku z duŜą ilością wszelkiego rodzaju urządzeń, które charakteryzuje ciągła praca,
pracownicy pełnili ich stały nadzór, wykonywali bieŜące przeglądy i usuwali drobne awarie.
Wykonywali prace konserwatorskie dotyczące budynków oraz pomieszczeń (prace malarskie,
drobne naprawy tynkarskie, prace wod-kan. oraz elektryczne wg. potrzeb, zgodnie z ustaleniami
z działem OST).
Wykonano wiele prac związanych z utrzymaniem porządku w obrębie budynków oraz parku
(koszenie traw, usuwanie wiatrołomów, przycinanie Ŝywopłotów, prace ogrodnicze – nawoŜenie,
szczepienie drzew i krzewów, przycinanie).
1.7 Sprawy finansowe
Tabela 4 - Całoroczny budŜet
§

Plan na
2008r

Wykonanie w
2008r

%

Cel wydatkowania
OdzieŜ, obuwie robocze, ochronne, napoje bhp

3020

10 522,00

10 522,00 100

4010

3 146 320,00

3 146 320,00 100

4040

211 211,00

211 210,49 99,99 Wynagrodzenie roczne tzw.”13-tka”

110

505 892,00

504 649,59 99,7

4120

78 450,00

78 244,98 99,7

Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń„13-tki”
pracowników

4210

243 839,00

242 320,73 99,4

DoposaŜenie miejsc istniejących dla mieszkańców
m.in.- łóŜka specjalistyczne, sprzęt RTV, meble na
wymianę, ręczniki, pościel, obrusy, kino domowe
do kawiarenki, sprzęt rehabilitacyjny
doposaŜenie stołówek, kuchni, wznowienie części
sprzętu komputerowego, środki czystości, paliwo
do samochodów, kosiarek i innego sprzętu,
materiały do konserwacji i napraw, biurowe itp.

4220

538 500,00

538 494,91 99,99 Artykuły spoŜywcze na potrzeby kuchni dla

Wynagrodzenia osobowe 138 etatów

Składki ZUS od wynagrodzeń i „13-tki”
pracowników

mieszkańców

4230

80 000,00

Leki, materiały medyczne, pieluchomajtki dla
mieszkańców

74 941,06 93,7
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§

Plan na
2008r

Wykonanie w
2008r

%

Cel wydatkowania

4260

685 262,00

685 249,13 99,99 Woda, prąd, gaz

4270

124 092,00

123 979,91 99,91 Wymiana części stolarki okiennej, remont łącznika
między budynkami, remont instalacji c.o., bieŜące
konserwacje i naprawy sprzętu specjalistycznego,
urządzeń „AGD”, sprzętu biurowego oraz
comiesięczne konserwacje dźwigów osobowych
i towarowych, centrali telefonicznej, urządzeń
alarmowych i przyzywowych

4280

5 714,00

4300

164 183,00

Badania okresowe, profilaktyczne, szczepienia
przeciw WZW grupy pracowników

5 714,00 100

164 182,54 99,99 Usługi pocztowe, informatyczne, prawne, bhp,
wywóz śmieci, utylizacja, usługi kominiarskie,
dozór całodobowy, przeglądy urządzeń m.in.
w ramach HACCP i inne

4350

1 059,00

1 058,81 99,98 Neostrada tp

4360

1 550,00

1 549,81 99,98 Telefonia komórkowa Plus, Centertel

4370

11 300,00

4390

1 251,00

Telekomunikacja Polska S.A – rozmowy
stacjonarne

10 709,94 94,8

1 250,40 99,95 Pomiary na rehabilitacji, ekspertyza sprzętu
specjalistycznego
Wyjazdy słuŜbowe pracowników

4410

256,00

255,20 99,7

4430

22 356,00

22 356,00 100

4440

125 792,00

125 792,00 100

4480

7 815,00

4510

50,00

50,00 100

Opłata o zapytanie o karalność

4580

36,00

34,58 96,1

Odsetki wynikające z wyroku Trybunału
Konstytucyjnego z 06/2008r.

4700

3 143,00

3 118,00 99,2

4740

2 350,00

2 348,92 99,95 Papier do ksero i drukarek

4750

11 238,00

11 217,01 99,8

6050

1 305 000,00

451 159,00 34,6

6060

194 794,00

Ubezpieczenie majątku i komunikacyjne 4
samochodów
Odpis na ZFŚS na 138 etatów + osoby na urlopie
wychowawczym

7 813,99 99,98 Podatek od nieruchomości i rolny

Szkolenie pracowników

Tonery, tusze, licencje i aktualizacje programów
komputerowych
Termomodernizacja zespołu budynków DPS w
Gorzycach (kwota 446 159,00), częściowo Pomnik
PapieŜa Jana Pawła II -Mała architektura
(kwota 5 000,00)

194 793,50 99,99 Podnośniki elektryczne,szyna do ćwiczeń dla
rehabilitacji,kosiarka, pralnicowirówka, suszarka,
szafa chłodnicza, krajalnice, zmywarki, wózki
bemarowe, kserokopiarka

Razem

7 481 975,0

6 619 336,50 88,5

44

1.7.1 Rachunek dochodów własnych
Na poprawę standardu usług DPS i potrzeb jego mieszkańców przeznaczono takŜe środki
pozyskane w ramach Rachunku dochodów własnych (po pokryciu kosztów ich uzyskania). I tak:
Z dochodów własnych utworzonych mocą Uchwały Rady Powiatu (usługi róŜne, w tym m.in.
noclegi w pokojach gościnnych, posiłki, korzystanie z sali widowiskowej, wynajemy pomieszczeń
i samochodów) pozyskano kwotę 125.435,35 zł (większą o ~ 45% w stosunku do roku 2007,
w którym pozyskano 86.549,71 zł).

W ramach dochodów własnych jednostki wydatkowano kwotę 31.537,40 zł. Środki przeznaczono
między innymi na doposaŜenie dyŜurki pielęgniarskiej oraz niezbędne naprawy sprzętu.
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2. Powiatowy Dom Dziecka w Gorzyczkach
Powiatowy Dom Dziecka w Gorzyczkach pełni funkcję opieki całkowitej nad dzieckiem.
W budynku głównym statutowo nie moŜe przebywać więcej niŜ 30 wychowanków. Dodatkowo
placówka dysponuje Mieszkaniami Usamodzielnień w Syryni,

w których docelowo nie moŜe

znajdować się więcej niŜ 6 wychowanków oraz Mieszkaniami Usamodzielnień w Gorzycach,
przeznaczonych dla 6 wychowanków.
Na dzień 31.12.2008 r. w placówce przebywało 44 wychowanków (15 dziewcząt, 29 chłopców)
w tym :
4-6 lat : 1 dziecko, 7-13: 15 dzieci, 14-16: 19 dzieci , 17-18: 9 dzieci , pełnoletni pozostający
w placówce i kontynuujący naukę: 2.
Znaczną i przewaŜającą grupę stanowią dzieci na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjalnej, co
stanowi róŜnice do roku poprzedniego , w którym w placówce przebywały dzieci głównie w wieku
ponadgimnazjalnym i gimnazjalnym. Dostrzega się takŜe 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.
Istnieje bardzo duŜy przekrój wiekowy jak i problemowy kierowanych do placówki dzieci- niestety
są to dzieci coraz młodsze-często rodzeństwa, dzieci wielokrotnie zaniedbane pod względem
psychicznym czy fizycznymi, jednakŜe w głównej mierze są to dzieci z rodzin niewydolnych
wychowawczo, których problemy wielokrotnie ich przerastały. W przypadku 6 wychowanków
niezbędne było więc podjecie decyzji o zmianie placówki na resocjalizacyjną.
W 2008 roku usamodzielniło się 6 wychowanków, 1 dziewczynka powróciła do rodziny naturalnej
(aczkolwiek po kilku miesiącach powróciła do placówki), 5 zostało umieszczonych w rodzinie
zastępczej (w tym 1 powrót) a 6 wychowanków zostało skierowanych do MłodzieŜowego Ośrodka
Wychowawczego.
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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 i powoduje szereg niepokojących sytuacji.
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 jego 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 2008 roku podjęto kolejne działania uwzględnione w etapowym planie dochodzenia do
standardów z uwzględnieniem obowiązujących procedur prawnych:
•

termomodernizacja

budynku

Powiatowego

Domu

Dziecka

w

Gorzyczkach

wraz

z oddymianiem klatki schodowej w oparciu o projekt budowlany,
•

budowa wewnętrznej instalacji przeciwpoŜarowej w oparciu o projekt budowlany,

•

projekt zewnętrznej sieci przeciwpoŜarowej,

•

wykonanie zabezpieczeń przeciwogniowych dachu,

•

wymiana konstrukcji dachu wraz z pokryciem (pomieszczenie magazynowe).

PowyŜsze zadania realizowane były w oparciu o projekty i obowiązujące przepisy t. j Ustawę
o zamówieniach publicznych. Dotychczasowy koszt remontu stanowił kwotę 402 778,26 zł
z czego 167 610,74 zł udało się pozyskać ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Pozostałą kwotę
235 167,52 zł pokryto ze środków własnych Powiatu. Na potrzeby placówki zakupiono samochód
9 osobowy-Renault Trafic.
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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 2008 roku przebywało łącznie 21 wychowanków. Wskutek usamodzielnienia się i ukończenia
nauki, którą rozpoczęli przed 18 rokiem Ŝycia mieszkania opuściło 6 osób. W 2007 roku mieszkania
opuściły 2 osoby. Pobyt w mieszkaniach pozwala na prawidłowe przygotowanie się wychowanków
do pełnej samodzielności i prowadzenia odpowiedzialnego Ŝycia poza placówką opiekuńczowychowawczą.
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 ramach programu z zakresu opieki nad
dzieckiem i rodziną dofinansowanych przez Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.
Aktualnie trwa rekrutacja do mieszkań.
Będą słuŜyły jako środek alternatywny dla tych wychowanków placówek, którzy pozbawieni są
pomocy ze strony rodziny i którzy po usamodzielnieniu nie mają gdzie wrócić. Mieszkanie
chronione ma być formą tymczasową do momentu otrzymania przez wychowanka mieszkania
z zasobów komunalnych gminy czy miasta; czas maksymalnego pobytu wychowanka
w mieszkaniu chronionym będzie ściśle określony- nie dłuŜej niŜ 2 lata.
Wychowankowie przebywający w mieszkaniach chronionych będą objęci pomocą i wsparciem ze
strony pedagoga i pracownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, którzy zapoznają ich
z regulaminem lokatora oraz pomogą w pojawiających się problemach. PoniewaŜ liczba
wychowanków usamodzielniających się, którzy nie mają szans na otrzymanie samodzielnego
mieszkania jest duŜa powstanie mieszkań chronionych jest celowym działaniem. 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 powstanie mieszkań chronionych, które
pomoŜe 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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2.1.3 Realizowanie celów i zadań zawartych w regulaminie oraz innych aktach prawnych
z uwzględnieniem specyfiki placówki.
Cele i kierunki działania placówki były jasno określone i akceptowane zarówno przez kadrę
pedagogiczną jak i personel administracji i obsługi. Wszechstronność podejmowanych działań
angaŜuje aktywnie cały personel do tworzenia i modyfikowania programu rozwoju placówki. Kadra
pedagogiczna i socjalna realizuje swe zadania w ramach przyjętego planu. Sposób realizacji
poszczególnych obszarów:
2.2 Obszary realizowane w ramach planu pracy dydaktycznej i opiekuńczo-wychowawczej
• ORGANIZACJA PRACY W PLACÓWCE
Placówka realizuje swoje zadania ze szczególnym uwzględnieniem praw dziecka i w oparciu
o obowiązujące przepisy zawarte min.

w statucie placówki. Nowo przyjęte dziecko jest

wprowadzane w wyznaczoną grupę, gdzie umoŜliwia mu się prawidłową adaptację. Obowiązkiem
wychowawcy sprawującego bezpośrednią opiekę, który jest przydzielany kaŜdemu z dzieci jest
zadbanie o przydzielenie właściwego miejsca do spania i nauki, załatwienie formalności związanych
z organizacją nauczania, wyposaŜenie wychowanka w niezbędne przybory szkolne, odzieŜ, środki
czystości i inne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania rzeczy. Wychowawca zapoznaje się
z dokumentacją dziecka i nawiązuje właściwy kontakt z poszczególnymi instytucjami i placówkami
współpracującymi na rzecz dziecka i rodziny. KaŜdy wychowanek na co dzień objęty jest wsparciem
specjalistycznym w tym psychologa, terapeuty i pedagoga.
•

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 i 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.
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Wychowankowie przebywający w następujących placówkach oświatowych:
–

przedszkole: 2

–

szkoła podstawowa: 11

–

szkoła podstawowa specjalna: 2

–

gimnazjum: 13,

–

gimnazjum specjalne: 8

–

szkoła średnia:4,

–

szkoła zawodowa: 4

w tym:
- w systemie nauczania indywidualnego na terenie placówki : 1, poza placówką:1
- w systemie kształcenia specjalnego z pobytem w internacie : 1
Prowadzono 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.)
- usprawnianie zaburzeń percepcyjnych – zajęcia prowadzone we współpracy z pedagogiem
i psychologiem i Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną; zajęcia typu korekcyjnego np. w zakresie
dykcji, głośnego czytania i czytania ze zrozumieniem, grafomotoryki, dysleksji, matematycznego
myślenia logicznego i znajomości podstawowych działań matematycznych i wiedzy o świecie
- ćwiczenia słownikowe poszerzające słownik dziecka oraz walka z wulgaryzmami( głośne czytanie
lektur zwracanie uwagi na wulgarne wyraŜanie się)

Ponadto dzieci uczęszczają na terenie placówki w zajęciach informatycznych, mających za zadanie
pokazać im moŜliwości i zasobów z korzystania z systemu komputerowego.
• DIAGNOZA SYTUACJI DZIECKA
Z chwilą przyjęcia do placówki wyznacza się wychowawcę dla danego wychowanka, który to
zobowiązany jest do prowadzenia stosownej dokumentacji min. indywidualnego planu pracy, karty
pobytu, karty zajęć specjalistycznych, karty odzieŜowej, karty kontaktów ze szkołą, z rodzicami oraz
winny nadzorować proces socjalizacyjny dziecka w celu sporządzenia prawdziwej diagnozy
wychowawczej. Dodatkowo stosowne badania i obserwację organizuje psycholog i pedagog
zatrudniony w placówce. Pracownik socjalny dokonuje diagnozy środowiskowej, tworząc plan pracy
z rodziną i wspierając ją w poszczególnych działaniach a takŜe stanowiąc pewnego rodzaju łącznik
z dziećmi przebywającymi w placówce.
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•

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 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.
•

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 róŜnych szkół,
które organizowały występy, konkursy, które pozwalały nawiązać więź z naszymi dziećmi.
Wychowankowie odwiedzali swoich kolegów i koleŜanki, uczestniczyli w wspólnie organizowanych
dyskotekach i innych imprezach na terenie zaprzyjaźnionych szkół.
W związku z częstymi problemami wynikającymi z niedostosowania się wychowanków duŜą uwagą
zwrócono na działania kompensacyjne, i psychoedukacyjne. Celem tych działań było m.in.
propagowanie pozytywnych postaw, wyrabianie umiejętności radzenia sobie ze stresem i sytuacjami
trudnymi, 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 nałogów, wykorzystywania seksualnego,
szacunku do Ŝycia poczętego, HIV i chorób wenerycznych itp. udostępnianie lektur o tematyce
profilaktycznej. Działania te były wspierane przez przedstawicieli instytucji i organizacji
wspierających rozwój dziecka bądź teŜ mającymi na celu ochronę i dbałość o bezpieczeństwo
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społeczeństwa np. przedstawiciele Policji, StraŜy Granicznej, Ochotniczej StraŜy PoŜarnej, Poradni
K, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej itp.
•

KSZTAŁTOWANIE W WYCHOWANKACH TRADYCJI I OBYCZAJÓW

W placówce corocznie sporządzany jest kalendarz imprez. W 2008 r. miały miejsce min. następujące
uroczystości:
Walentynki, Dzień Kobiet, Wielkanoc, Dzień Dziecka, Dzień Edukacji Narodowej, Święto
Zmarłych, Dzień Pracownika Socjalnego, Andrzejki, Wigilia a takŜe w oparciu o daty urodzenia
odprawiane są uroczystości urodzinowe dzieci.
-tradycje kościelne: Kolęda, przygotowanie I Komunii Świętej oraz rocznicy I Komunii Świętej,
Bierzmowanie, udział w niedzielnej mszy świętej.
•

TWORZENIE WARUNKÓW DO SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO

W trakcie roku odbywa się szereg imprez i zajęć mających na celu rozwijanie zainteresowań;
(wychowawcy wspierają aktywność własną wychowanków). Dodatkowo organizowanych jest szereg
innych imprez i wyjazdów w trakcie roku kalendarzowego min.: wyjazd na zimowisko (Wisła) gdzie
uczono jazdy na nartach, impreza walentynkowa i karnawałowa, wyjazd do Bochni-kopalni soli i do
Krakowa, obóz w Ustroniu, kolonie w Poddąbiu, kolonie w Łebie, wyjazdy do kina (min. kino
trójwymiarowe w Katowicach), ośrodka wypoczynkowego w Olzie, wycieczki rowerowe, wyjazdy
na basen i szereg innych wycieczek krajoznawczo turystycznych. Większość wyjazdów placówka
ma moŜliwość organizować dzięki wsparciu sponsorów wspomagających naszą placówkę często
anonimowo.
•

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 do poszczególnych dzieci .
•

HIGIENA, ZDROWIE BEZPIECZEŃSTWO

- Systematyczne 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 nasze dzieci przestrzegając
wyznaczonych terminów, nadzorują rozdział leków, kształtują nawyki zdrowotne i higieniczne
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(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, na nartach. W związku z szeregiem urządzeń poprawiających
bezpieczeństwo budynku dzieci na bieŜąco zapoznawane są z zasadami ich funkcjonowania oraz
konieczności dbałości o sprzęt, mienie oraz ład i porządek. Na bieŜąco prowadzone są pogadanki
z dziećmi dot. profilaktyki zdrowotnej i zagroŜeń wynikających ze stosowania środków
odurzających, udzielenia pierwszej pomocy itp. Uświadamiano na bieŜąco jak naleŜy zachować się
w razie awarii, 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.
•

PRZYGOTOWANIE I POMOC WYCHOWANKOWI DO SAMODZIELNEGO
śYCIA

W głównej siedzibie dzieci pod okiem wychowawców samodzielnie przygotowują posiłki dla całej
grupy, uczą się utrzymywać porządek otoczenia i stosowania w praktyce sprzętów kuchennych oraz
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 oraz zapoznawanie na bieŜąco z uprawnieniami i obowiązkami w związku
z pomocą na usamodzielnienie.
Z uwagi na coraz większą grupę młodzieŜy przebywającej

i kierowanej do Domu dziecka

szczególną uwagę i nacisk połoŜono na angaŜowanie się w sprawy dotyczące usamodzielnień
wychowanków.

Wychowawcy

sprawujący

bezpośrednią

opiekę

przy

ścisłej

współpracy

z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie czuwają nad prawidłowym przebiegiem procesu
usamodzielnienia, koordynując działania i nadzorując je, 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 ról społecznych.
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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 24.10.2007r. (Dz.U. 2007 nr 208 poz.1507), zwanego dalej
„rozporządzeniem w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie” (Dz.U. nr 6, poz. 45)
i Rozporządzeniem MPiPS zmieniającym Rozporządzenie Zespół usamodzielnień działający
w placówce przy ścisłej współpracy PCPR podejmował szereg działań mających na celu
usprawnienie działań na rzecz wychowanków wkraczających w okres samodzielnego Ŝycia.
Dodatkowo wychowawcy przeprowadzili szereg zajęć o charakterze profilaktycznym m.in.: „ KaŜdy
nałóg jest zagroŜeniem”, „Bezpieczne powroty- dystans wobec osób nieznajomych”, “Alkohol
a model rodziny”. Wychowankowie oglądali takŜe przedstawienie teatralne organizowane przez
Teatr Edukacji i Profilaktyki z Krakowa pt. „Misterium Nadziei”; dodatkowo okresowo dzieci
uczestniczą w projekcjach filmów edukacyjnych np. „Dzieci rodzące dzieci, ”MałŜeństwo
doskonałe”, „Wychowanie seksualne”, „Przemoc i agresja”, „Dzieci maltretowane i molestowane”,
„Seks kłamstwa i prawda”, „Jeśli mnie kochasz , udowodnij to” czy „Alibi- problem aborcji”. Filmy
dobierane są 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 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. Urząd 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 korzystali z szeregu form dokształceniowych umoŜliwiających
im lepszy start w dorosłym Ŝyciu. Ponadto w ramach tworzenia mieszkań chronionych w celu
przygotowania kandydatów na lokatorów mieszkania chronionego, zasadne było przeprowadzenie
szkoleń dla wychowanków usamodzielniających się organizowanych przez:
-Radcę prawnego - poradnictwo prawne,
-Naczelnika Wydziału Obywatelskiego UM – uczenie umiejętności załatwiania spraw urzędowych,
-Pracownika socjalnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – prawa i obowiązki
usamodzielniającego się wychowanka,
-Doradcę zawodowego – pomoc w określeniu preferencji i umiejętności zawodowych; pomoc
w poszukiwaniu pracy i uzyskaniu dodatkowych kwalifikacji,
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-Pedagoga – zajęcia aktywizujące mające na celu zapoznanie

z formami pomocy na terenie

placówki.
Te zadania koncentrowały się wokół poprawienia umiejętności młodzieŜy objętej programem, do
samodzielnego funkcjonowania w dorosłym Ŝyciu oraz zmniejszeniu lęku i oporów wychowanków
przed samodzielnym załatwianiem spraw urzędowych, poszukiwaniem pracy, samodzielnym
podejmowaniem decyzji. Z analizy losów byłych wychowanków wynika, Ŝe część z nich największe
trudności ma w dziedzinie edukacji obywatelskiej - nie zna podstawowych praw obywatelskich i nie
potrafią ich interpretować oraz stosować. Nie radzi sobie z czytaniem i rozumieniem podstawowych
aktów urzędowych, z pisaniem podań, wypełnianiem wniosków. Innym problemem jest słaba
umiejętność w kwestii określania własnych predyspozycji zawodowych, wytyczania ścieŜki kariery
i aktywności zawodowej. Wychowankowie często nie mają nawyku aktywnego poszukiwania pracy.
Prezentują bierną postawę oczekiwania na etat. Pomimo, Ŝe są zapoznani z prawami i obowiązkami
usamodzielniającego się wychowanka nie potrafią stosować tych przepisów w praktyce, co często
skutkuje utratą pewnych praw i przywilejów a takŜe utratą korzyści finansowych.
•

TERAPIA PROBLEMÓW DZIECKA

W placówce organizowana jest stosowna do problemów danego dziecka praca dot. min.: problemu
przemocy w rodzinie, uzaleŜnień, problemu wykorzystywania seksualnego, kryzysu szkolnego,
demoralizacji i problemu niedostosowania, zaburzeń emocjonalnych, chorób psychicznych, osób
dziedzicznie nimi obciąŜonych, niewydolności wychowawczej. Praca ta ściśle oparta jest o diagnozę
dziecka i współpracę ze specjalistami tj. psycholog, pedagog, psychiatra, terapeuta uzaleŜnień.

2.2.1 Obowiązki i kompetencje kadry
Obowiązki i kompetencje kadry opiekuńczo-wychowawczej pozwalają na sprawne zarządzanie
i kierowanie placówką. W placówce prowadzona jest dokumentacja procesu opiekuńczowychowawczego, w oparciu o obowiązujące przepisy prawne w tym m.in: kartę pobytu,
indywidualny plan pracy i plan usamodzielnienia. W teczkach osobowych wychowanków znajdują
się takŜe wszelkie dokumenty dotyczące dziecka np. postanowienia Sądu, skierowania do placówki,
orzeczenia i opinie, dokumentacja szkolna, dokumentacja medyczna, opinie oraz inne wspomagające
w procesie wychowawczym. Pracownicy merytoryczni utrzymują regularny kontakt z instytucjami
wspomagającymi proces rozwoju dziecka, szkołami oraz rodzinami i osobami zaprzyjaźnionymi
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z dziećmi. Ponadto sporządzana jest dokumentacja z Posiedzeń Zespołu Pedagogicznego i Zespołu
do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka w placówce.
2.3

Podnoszenie
i obsługi

kwalifikacji

zawodowych

kadry

pedagogicznej

oraz

administracji

Pracownicy pedagogiczni oraz administracji i obsługi uczestniczyli w szkoleniach organizowanych
zarówno wewnątrz placówki jak i na zewnątrz. Szkolenia obejmowały grupę pracowników
pedagogicznych, psychologa jak i administrację i obsługę; były to m.in.:
- szkolenia organizowane przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli: „ZagroŜenia
uczniów związane z działalnością sekt oraz inne problemy pomocy psychologiczno-pedagogicznej
i logopedycznej w szkole”.
- szkolenia organizowane przez PCPR w Wodzisławiu Śląskim: “Przemoc w Rodzinie”
•

szkolenie organizowane przez Pracownię Psychoedukacji i Terapii: ” ,Przeciwdziałanie
przemocy rówieśniczej”

•

szkolenia organizowane przez ROPS: “Budowanie programów profilaktycznych”

•

szkolenia 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 w tym systemie. Pracownicy
administracji uczestniczyli w szkoleniach organizowanych przez Starostwo Powiatowe
w Wodzisławiu Śląskim pt. „Wpływ nowej ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o Finansach
publicznych”, „Nowa Ustawa Prawo zamówień Publicznych-nowe rozwiązania w systemie
ZP”. Na bieŜąco organizowano szkolenia z zakresu BHP.
2.4

Zapewnianie
wychowanka

standardów

wychowania

i

opieki

sprzyjających

rozwojowi

2.4.1 Świadczenie usług w ramach standardów obowiązujących w placówkach opiekuńczowychowawczych
a) wyŜywienie w placówce jest dostosowane do potrzeb rozwojowych wychowanków,
b) podstawowe produkty Ŝywnościowe oraz napoje są dostępne w placówce przez całą dobę,
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c) wychowankowie są wyposaŜeni w:
- odzieŜ, obuwie, bieliznę i inne przedmioty osobistego uŜytku, stosownie do wieku
i indywidualnych potrzeb, środki higieny osobistej.
d) wychowankowie są zaopatrzeni w leki oraz podręczniki i przybory szkolne,
e) 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.
2.4.2 Kształtowanie nawyków i zachowań prozdrowotnych
Zapewniono opiekę medyczną wychowankom poprzez współpracę z Poradnią Specjalistyczną,
opiekę pielęgniarki zatrudnionej w Domu Dziecka.
2.5 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 (uzgadnianie istotnych decyzji dotyczących
dziecka z jego rodzicami lub opiekunami). 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 Zespołem pomocy dziecku i rodzinie funkcjonującym przy PCPR oraz 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. W 2008 roku udało się
pozyskać m.in.: środki na zakup dodatkowego wyposaŜenia do Mieszkań Usamodzielnień w Syryni,
rowery górskie, odzieŜy dla dzieci, zabawek, organizację imprez t.j: Wielkanoc, BoŜe Narodzenie
czy środków na organizacje 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, WyŜsza Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Zarząd
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MZZZG KWK Rydułtowy -Anna w Pszowie, Państwo Muzia z Raciborza, Firmie Iglokrak
z Wodzisławia Śląskiego, Pana

Kośmider

z Raciborza, Pana Michalskiego z Wodzisławia

Śląskiego, Notariusza - Zenona Hudek, KWK Borynia, PKO BP, Związku Zawodowego
Ratowników JAS-MOS, Banku Spółdzielczego, Firmie RAFAKO, DOMINAT Kuligowski,
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 z potencjalnymi „sponsorami”, uznając to zadanie za priorytetowe
w roku następnym. Podjęte zostaną takŜe kroki w kierunku pozyskiwania środków unijnych.

2.6. Informacja o wydatkach – wykonanie w roku 2008
Tabela 1 - Wykonanie budŜetu w roku 2008

§

4130

4010

Plan

19.052,00

935.678,00

Wykonanie

%

Cel wydatkowania

15.876,00

83,3

Ubezpieczenie zdrowotne wychowanków

929.731,23

99,4

Wynagrodzenie osobowe pracowników
pedagogicznych, administracji i obsługi

155.206,00

99,7

Składki ubezpieczenie społeczne -ZUS

4110

155.693,00

4120

24.058,00

24.057,44 99,99

Składki na Fundusz Pracy

4040

56.627,00

56.626,66 99,99

Wynagrodzenie roczne tzw. 13-tka

3020

39.729,74

39.729,74 99,99

Dodatek mieszkaniowy i wiejski dla
pracowników pedagogicznych, ekwiwalent
odzieŜowy pracowników

3110

7.074,00

7.073,40 99,99
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Kieszonkowe dla wychowanków PDDzG

§

4170

4210

Plan

9.570,00

84.482,00

Wykonanie

%

9.569,56 99,99

Cel wydatkowania

Umowy zlecenia

75.132,25

88,9

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

4220

72.290,00

72.084,00

99,7

śywność dla wychowanków

4230

7.550,00

7.550,00

100

Lekarstwa dla wychowanków

4240

450,00

449,80 99,96

4260

38.098,00

38.097,19 99,99

4280

1.006,00

1.000,00

60.118,78

Podręczniki szkolne, zeszyty, przybory

Energia, woda, gaz, media

99,4

Badania okresowe pracowników PDDzG

87,5

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

4300

68.718,00

4410

4.557,00

4.556,98 99,99

Delegacje krajowe pracowników

4430

7.224,00

3.724,00

51,6

Ubezpieczenie samochodu

4440

47.795,00

47.795,00

100

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

402.778,26

91,5

Remont wewnętrzny budynku – malowanie
ścian, wymiana posadzki, częściowa
wymiana instalacji elektrycznej

440.168,00
4270
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§

Plan

Wykonanie

96.500,00

6060

89.899,99

%

Cel wydatkowania

93,2

Inwestycje- zakup samochodu do przewozu
wychowanków

4350

977,00

976,69 99,97

Opłata - Internet

4360

909,00

908,41 99,94

Opłata telefon komórkowy

4370

9.005,00

9.004,92 99,99

Opłata telefon stacjonarny

4700

1.872,00

1.872,00

100

Szkolenie pracowników PDDZ

1.023,00

100

Zakup materiałów papierniczych do
drukarek

1.023,00

4740

4750

1.001,00

999,96

99,9

Zakup licencji i programu komp.

4440

9.500,00

9.500,00

100

ZFŚS – emeryci

Razem

2.140607,00

2.065341,26

96,48

Miesięczny koszt utrzymania wychowanka w roku 2008 wynosił 3 489,84 zł.
W roku 2008 otrzymaliśmy takŜe środki na realizacje programu mieszkania chronione dla dwóch
usamodzielniających

się

wychowanków

placówek

opiekuńczo-wychowawczych

zastępczych z terenu powiatu wodzisławskiego – na kwotę 12.000,00 zł.
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i

rodzin

3. Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
w Wodzisławiu Śl.
W 2008 r. Powiatowy Ośrodek Wsparcia świadczył usługi dla 41 osób. Spośród osób, które
zakończyły pobyt 2 osoby podjęły zatrudnienie

w nowo powstałym Zakładzie Aktywizacji

Zawodowej – Zakład Usług Pralniczych w Wodzisławiu Śl.
Powiatowy Ośrodek Wsparcia zajmuje budynek wolnostojący zlokalizowany na obrzeŜach
miasta. Powierzchnia uŜytkowa budynku wynosi 400 m2. W związku ze zmianą lokalizacji PCPR
baza lokalowa uległa poprawie, poniewaŜ Ośrodek od 2008 roku zajmuje cały budynek. W związku
z powyŜszym została oddana do uŜytku pracownia gospodarstwa domowego oraz nowa pracownia
artystyczna.
Powierzchnia otoczenia budynku wynosi 3.300 m2. Zagospodarowana jest w części
rekreacyjnie (kwiaty, krzewy ozdobne), a w części gospodarczo (warzywa, drzewa, krzewy
owocowe).

Na dzień 31.12.2008 r. w Ośrodku Wsparcia było zatrudnionych 9 osób:
kierownik
psycholog
4 terapeutów (1 osoba na zastępstwo)
główna księgowa
inspektor ds. administracyjno-kadrowych
aspirant pracy socjalnej.
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.
3.1 Działania edukacyjne na szczeblu lokalnym
Powiatowy Ośrodek Wsparcia systematycznie współpracuje z placówkami oświatowymi
działającymi na terenie powiatu. W 2008 roku w naszej jednostce lustrację odbyli uczniowie klas
o profilu socjalnym. Około 50-osobowa grupa słuchaczy została zapoznana z działalnością Ośrodka
oraz formami terapii poprzez udział w zajęciach prowadzonych przez personel terapeutyczny
Ośrodka.
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Z okazji Dni Promocji Zdrowia zorganizowano w Zespole Poradni Specjalistycznych
w Wodzisławiu Śl. stoisko informacyjne przedstawiające zakres działalności Ośrodka oraz wystawę
prac wykonanych w pracowni artystycznej.
W siódmą rocznicę powołania Ośrodka zorganizowano „Dni Otwarte”. W „Dniach
Otwartych” udział wzięli przedstawiciele placówek kulturalno – oświatowych, Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej, rodziny i absolwenci.
W ostatnim kwartale 2008 roku w związku z realizacją projektu „Nasz Portret – Odsłona
Druga” (środki pozyskano z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej) przeprowadzono kampanię
edukacyjną wśród młodzieŜy ponadgimnazjalnej. W kampanii wzięło udział około 200 osób.
Edukacji towarzyszyła równieŜ akcja informacyjna promująca działalność Ośrodka. Zorganizowano
wystawy prac klientów Ośrodka w filii nr 13 Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Wodzisławiu Śl. oraz w Wodzisławskim Centrum Kultury. Kończąc realizację projektu
zorganizowano imprezę integracyjną „Portret wspólnie malowany”. Z tej okazji młodzieŜy szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zaprezentowano film przedstawiający działalność Ośrodka
oraz musical z udziałem klientów Ośrodka oraz aktorów Teatru Wodzisławskiej Ulicy. Musical był
jednocześnie zwieńczeniem warsztatu teatralnego prowadzonego dla klientów Ośrodka przez
dyrektora TWU.
W 2008 r. Ośrodek włączył się w systemowy projekt realizowany przez Powiatowe Centrum
Pomocy

Rodzinie

w

ramach

poddziałania „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 15-to osobowa grupa klientów Ośrodka.
Oferta miała charakter aktywizujący zawodowo. Poprzez udział w warsztacie prowadzonym
przez doradcę zawodowego oraz w warsztacie informatycznym klienci mieli okazję podnieść swoje
umiejętności społeczne i zawodowe, co podwyŜszyło ich atrakcyjność na rynku pracy. Wyjazd do
Zakładu Aktywności Zawodowej „U Pana Cogito” w Krakowie pozwolił beneficjentom zapoznać
się ze specyfiką zakładu pracy chronionej oraz motywował do bardziej aktywnego poszukiwania
i podejmowania pracy zawodowej.
3.2 Integracja ze środowiskiem lokalnym
W 2008 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.
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Wystawy zorganizowano równieŜ w Zespole Poradni Specjalistycznych z okazji Dni Promocji
Zdrowia oraz Dni Wodzisławia Śl.
W lutym po raz szósty 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.
Klienci

Ośrodka

brali

udział

w

XVII

Międzynarodowej

Spartakiadzie

Osób

Niepełnosprawnych w Cieszynie oraz Powiatowej Olimpiadzie Osób Niepełnosprawnych.
W minionym roku klienci uczestniczyli w wielu wycieczkach turystycznych. Między innymi
zorganizowano całodzienną wycieczkę do Czech w całości finansowaną ze środków finansowych
pozyskanych dzięki organizowaniu kiermaszy 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.

3.3 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 czwartym kwartale 2008 roku w związku z realizacją projektu „Nasz Portret – Odsłona
Druga” rozszerzono ofertę dla rodzin o grupę edukacyjno – terapeutyczną. W zajęciach udział wzięli
członkowie rodzin beneficjentów projektu. Uczestnikom zajęć przekazano

wiedzę z zakresu

funkcjonowania rodziny z problemem choroby psychicznej oraz wskazano moŜliwości wspierania
osoby chorej w powrocie na rynek pracy.
W okresie od sierpnia do listopada 2008r. w ramach projektu „Nasz Portret – Odsłona Druga”
w kaŜdy piątek prowadzono indywidualne konsultacje dla osób doświadczonych kryzysem
psychicznym oraz ich rodzin. Z konsultacji korzystała około 50-cio osobowa grupa.

3.4 Formy terapii
W Ośrodku prowadzi się następujące formy terapii:
• trening umiejętności samoobsługowych i zaradności Ŝyciowej:
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- 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:
- zabawoterapia, zajęcia kulturalno-oświatowe, sport, turystyka, rekreacja.
• Terapia zajęciowa:
- zajęcia teatralne, zajęcia w pracowni artystycznej, obsługa komputera.
• Poradnictwo psychologiczne i socjalne:
- psychoterapia indywidualna, praca z rodziną.
• Psychoterapia grupowa:
- biblioterapia, muzykoterapia, psychodrama, relaksacja, psychorysunek, wizualizacja
• 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,
psychorysunek, relaksacja, wizualizacja czy biblioterapia. Pozostałe formy terapii prowadzone są
w czasowych blokach tematycznych, a ich intensywność uzaleŜniona jest od zapotrzebowania
społeczności klientów.
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, takŜe postęp w zakresie
akceptacji swojej choroby.
Coraz częściej klienci Ośrodka podejmują inicjatywy związane z zatrudnieniem. Efektem jest
podjęcie zatrudnienia przez 2 ubiegłorocznych absolwentów w nowo powstałym Zakładzie
Aktywności Zawodowej – Zakład Usług Pralniczych w Wodzisławiu Śl. 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, wyciszenie i uspokojenie, nabywanie umiejętności decydowania o swoim Ŝyciu, poprawa
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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. Natomiast podjęta przez Ośrodek
kampania edukacyjna była konkretnym krokiem w obalaniu negatywnych stereotypów dotyczących
choroby psychicznej oraz w tworzeniu sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami
psychicznymi.

3.5 BudŜet Ośrodka za 2008 rok
Tabela 1 – BudŜet Ośrodka za 2008 rok

§

Plan

4010

170 900

170 900

100

Wynagrodzenia brutto pracowników w 2008 roku

4040

10 818

10 818

100

Wypłata nagrody rocznej za 2007 r.

4110

30 039

30 038,34

99,99

Ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń w 2008
roku

4120

4 253

4 245,50

99,82

Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń w 2008 roku

4170

14 115

14 115

100

4210

26 836

26 782,94

99,80

4220

8 500

Wykonanie

8 500

%

100

Cel wydatkowania

Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i umowy zlecenia (umowy
zlecenia - usługi gospodarczo-konserwatorskie, odśnieŜanie i
sprzątanie terenu, sprzątanie piwnic,
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
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§

Plan

Wykonanie

%

Cel wydatkowania

4260

15 463

15 462,08

99,99

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

4270

9 673

9 670,36

99,97

Malowanie pomieszczeń POWOZP, remont kominów

4280

5 065

5 065

100

Usługi psychiatryczne dla klientów ośrodka, badania okresowe
pracowników

4300

12 194

12 194

100

Opłata za dozór techniczny dźwigu i jego konserwacja, konserwacja
centrali telefonicznej, opłaty za przeglądy techniczne dotyczące
instalacji i sprzętu PPOś, usługi BHP

4350

891

890,81

99,98

Zakup usług dostępu do sieci Internet

4360

471

470,68

99,93

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

4370

2 776

2 775,07

99,97

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

4410

1 300

1 296,05

99,70

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

2 088

2 088

100

4440

6 691

6 690,78

99,99

Przekazanie środków na konto ZFŚS

4480

3 199

3 198,13

99,97

Opłata podatku od nieruchomości

4700

1 300

1 300

100

4740

400

395,04

98,76

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i
urządzeń kserograficznych

4750

2 128

2 127,81

99,99

Zakup akcesoriów komputerowych

6050

4 000

3 885,70

97,14

System wykrywania gazów

332 909,29

99,94

Razem

333100

Szkolenia pracowników
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Tabela 2 - BudŜet Ośrodka w związku z realizacją projektu finansowego „Nasz Portret –
Odsłona Druga”

Paragraf
klasyfik.
budŜetowej

1

Wydatki
%
wykonania

Podstawa formalno-prawna
dokonywanych wydatków*

Cel na jaki przeznaczono
środki publiczne**

5

6

Plan na
2008r.

Wykonanie
w 2008r.

2

3

4

4110

691,00

690,99

99,99

Porozumienie DPS
12/10/2008 z Departamentu
Pomocy i Integracji
Społecznej w Ministerstwie
Pracy i Polityki Społecznej

Zapłata ubezpieczenia
społecznego od umów zleceń
dot. Projektu „Nasz Portret –
Odsłona Druga”

4120

106,00

105,41

99,44

j.w.

Zapłata Funduszu Pracy od
umów zleceń dor. Projektu
„Nasz Portret – Odsłona
Druga”

4170

11 303,00

11 302,60

99,99

j.w.

Zapłata umów zleceń dot.
Projektu „Nasz Portret –
Odsłona Druga”

4210

708,00

708,00

100

j.w.

Zapłata za materiały biurowe,
bindownice dot. Projektu
„Nasz Portret – Odsłona
Druga”

4300

22 000,00

22 000,00

100

j.w.

Zapłata za konsultacje
psychologiczne,
psychoterapeutyczne dot.dot.
Projektu „Nasz Portret –
Odsłona Druga”

4740

52,00

51,24

98,54

j.w.

Zapłata za papier do ksera
dot. Projektu „Nasz Portret –
Odsłona Druga”

4750

140,00

139,08

99,34

j.w.

Zapła za tusz do drukarek
dot.Projektu „Nasz Portret –
Odsłona Druga”

35 000,00

34 997,32

Razem:

99,99
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4. Powiatowy Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Wodzisławiu Śl.
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 opiekuńczo-wychowawczych i ośrodków adopcyjnoopiekuńczych 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 aktualizacji z dnia
28.08.2008r.

oraz

Regulamin

Organizacyjny

zatwierdzony

Uchwałą

Zarządu

Powiatu

Wodzisławskiego z dnia 05.07.2005 r., Nr 135/2005 oraz jego aktualizacji z dnia 12.11.2008r.
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 2008 r. w Powiatowym Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym w Wodzisławiu Śl.
zatrudnionych było 5 osób na 4,5 etatu. Na dzień 31.12.2008 r. kadrę jednostki stanowili:
Tabela 1 - Kadra jednostki
Stanowisko

Ilość
osób

Wymiar
czasu
pracy

psycholog

1

1 etat

pedagog

1

1 etat

główny
specjalista

1

1etat

główna
księgowa

1

0,5 etatu

dyrektor

1

1 etat

RAZEM:

5

4,5
etatu

Posiadane kwalifikacje
wykształcenie wyŜsze kierunkowe
studium socjoterapii i psychoterapii młodzieŜy
wykształcenie wyŜsze pedagogiczne
wykształcenie wyŜsze pedagogiczne
studia podyplomowe: oligofrenopedagogika,
zarządzanie pomocą społeczną i placówkami
opiekuńczymi
wykształcenie wyŜsze ekonomiczne
wykształcenie wyŜsze pedagogiczne
studia podyplomowe: socjoterapia i terapia
pedagogiczna,
zarządzanie pomocą społeczną i placówkami
opiekuńczymi
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4.1 Działalność merytoryczna Ośrodka
Działalność Powiatowego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Wodzisławiu Śl. oparta była
o plan pracy opracowany na 2008 rok. Praca merytoryczna Ośrodka koncentrowała się na realizacji
następujących celów i zadań:
4.1.1. 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 oraz z Ośrodkami Pomocy
Społecznej z terenu powiatu wodzisławskiego 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. oraz w ośrodkach pomocy społecznej. Ponadto podstawowe informacje
o Ośrodku umieszczone zostały na stronach internetowych zajmujących się tematyką adopcji i opieki
nad dziećmi. W wyniku prowadzonych działań informacyjnych, w 2008 roku pozyskaliśmy 39
rodzin, chętnych na kandydatów na rodziny adopcyjne i zastępcze, w tym:
•

5 kandydatów na rodziny zastępcze,

• 34 kandydatów na rodziny adopcyjne.

kandydaci na
rodziny
adopcyjne;
34

kandydaci na
rodziny
zastępcze;
5
Rys. 1 Pozyskani kandydaci na rodziny zastępcze i adopcyjne w 2008 r.
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Ośrodek przejął równieŜ dokumentację 1 rodziny adopcyjnej wcześniej przeszkolonej
w innym Ośrodku, która na własne Ŝyczenie zgłosiła gotowość przejęcia opieki nad dziećmi
z naszego powiatu. Rodzina ta została poddana badaniom psychologiczno-pedagogicznym oraz
został u niej przeprowadzony wywiad przez pracowników Ośrodka.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej w sprawie ośrodków adopcyjno –
opiekuńczych Ośrodek otrzymuje równieŜ karty zgłoszenia rodzin oczekujących w Wojewódzkim
Banku Danych rodzin zastępczych i adopcyjnych (takich zgłoszeń w 2008 roku było 173).
4.1.2. 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 wraz z dokumentami. Informacje o dzieciach pozyskiwane są
dzięki współpracy Ośrodka z: jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, sądami
opiekuńczymi i ich organami pomocniczymi, zakładami opieki zdrowotnej, ośrodkami adopcyjnoopiekuńczymi, a w szczególności z Ośrodkiem prowadzącym Wojewódzki Bank Danych o dzieciach
oczekujących na przysposobienie.
Zgłoszenie dziecka do ośrodka adopcyjno-opiekuńczego odbywa się na karcie zgłoszenia.
W 2008 r. do Powiatowego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Wodzisławiu Śl. zgłoszonych
zostało 1051 dzieci, z czego:
Tabela 2 – Zgłoszenia dzieci do Ośrodka
Instytucja zgłaszająca

Liczba dzieci

Wojewódzki Bank Danych

1024

PCPR Racibórz

2

PCPR Wodzisław Śl.

5

MOPS śory

3

Dom Dziecka w Kłodzku

16

Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Jaksicach

1

W przypadku dzieci przebywających w rodzinach zastępczych oraz Domach Dziecka
współpracujących z naszym Ośrodkiem, po uregulowaniu ich sytuacji prawnej, pracownicy Ośrodka
sporządzają dziecku kartę zgłoszenia, zawierającą diagnozę psychologiczno-pedagogiczną dziecka
oraz informacje o jego sytuacji, rodzicach, rodzeństwie, diagnozę lekarską. Diagnozę
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psychologiczno - pedagogiczną sporządza się na podstawie przeprowadzonych badań przy uŜyciu
standaryzowanych testów.

W 2008 r. zakwalifikowanych przez naszą jednostkę do adopcji zostało 27 dzieci.
W 2008 r. za pośrednictwem naszej jednostki zakończono 23 adopcje (31 dzieci zostało
przysposobionych) w tym:
- 16 adopcji jednego dziecka
- 6 adopcji rodzeństwa (dwoje dzieci)
- 1 adopcja rodzeństwa (3 dzieci)

W przypadku 3 przysposobień (3 adopcje jednego dziecka) procedura została rozpoczęta w 2008 r.
a finalizowana będzie w 2009 roku.
4.1.3. Przeprowadzanie diagnozy pedagogicznej i psychologicznej oraz wywiadów
środowiskowych
(rodzinnych)
dotyczących
osób
zgłaszających
gotowość
przysposobienia dziecka oraz kandydatów zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji
rodziny zastępczej albo prowadzenia placówki rodzinnej.
Kandydaci na rodziców zastępczych i adopcyjnych zgłaszający się do Ośrodka zostają
zapoznani z procedurą postępowania kwalifikacyjnego, a następnie wyraŜają zgodę na przyjęcie w/w
procedury i przetwarzanie ich danych osobowych podpisując stosowne oświadczenia. Częścią
procedury kwalifikacyjnej są badania psychologiczno-pedagogiczne kandydatów, przeprowadzane
przez pracowników Ośrodka przy pomocy standaryzowanych testów. Ponadto w miejscu
zamieszkania kandydatów przeprowadzany jest wywiad pracowników ośrodka (druk wywiadu
stanowi opracowanie własne). Taka wizyta pozwala równieŜ na spotkanie z osobami wspólnie
zamieszkujący z kandydatami. W 2008 r. w Powiatowym Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym
w Wodzisławiu Śląskim przeprowadzono diagnozę psychologiczno-pedagogiczną:
•
•

33 rodzinom adopcyjnym
11 rodzinom zastępczym.
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 11 kandydatów na rodziny zastępcze.
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4.1.4. 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

procesu

częścią

kwalifikującego

rodziny

zastępcze

i adopcyjne. Ukończenie szkolenia nie jest jednak jednoznaczne z pozytywną kwalifikacją rodziny,
szkolenie moŜe ukończyć kaŜdy, kto w trakcie trwania szkolenia nie miał absencji
w prowadzonych sesjach. W 2008r. w Powiatowym Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym
w Wodzisławiu Śląskim odbyło się 5 szkoleń, w tym 1 rozpoczęło się w roku 2007,
a kontynuowane było w 2008 roku. Wszystkie prowadzone były na podstawie programu „Rodzina”
przez licencjonowanych trenerów w/w Programu.
•

I szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze rozpoczęte zostało w listopadzie 2007 r.,
a zakończone zostało w miesiącu lutym 2008 r. Udział w szkoleniu wzięło 13 osób;

•

II szkolenie – mieszane - dla kandydatów na rodziny adopcyjne i zastępcze rozpoczęło się
w lutym 2008 r., a zakończyło się w miesiącu maju 2008 r. Udział w szkoleniu wzięło 18
osób, kandydatów na rodziny adopcyjne, 1 osoba uzyskała kwalifikacje na rodzinę
zastępczą;

•

III szkolenie uzupełniające dla kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe rozpoczęto
kwietniu 2008 r., a zakończono w maju 2008 r. Udział w szkoleniu wzięło 6 osób;

•

IV szkolenie dla kandydatów na rodziny adopcyjne rozpoczęło się w maju 2008 r.,
a zakończone zostało w miesiącu lipcu 2008 r. W szkoleniu wzięło udział 20 osób

•

V szkolenie dla kandydatów na rodziny adopcyjne rozpoczęto
we wrześniu 2008 r., a zakończono w grudniu 2008 r. Udział w szkoleniu wzięło
18 osób.

Łącznie w 2008 r. w szkoleniach udział wzięło 76 osób, w tym:
•

Kandydaci na rodziny zastępcze – 20 osób, w tym 6 osób to kandydaci na rodziny
zastępcze zawodowe.

•

Kandydaci na rodziny adopcyjne – 56 osób
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kandydaci na
rodziny
zastępcze;
20

kandydaci na
rodziny
zastępcze
zawodowe;
6

kandydaci na
rodziny
adopcyjne;
56

Rys. 2 Liczba kandydatów na rodziny adopcyjne i zastępcze, które ukończyły szkolenie
w 2008 roku.
Kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość do przysposobienia dziecka lub pełnienia
funkcji rodziny zastępczej odbywa się po pełnym cyklu przygotowania kandydatów, na który
składają się rozmowy indywidualne, szkolenie grupowe, badania psychologiczno-pedagogiczne oraz
wywiad pracowników Ośrodka w miejscu zamieszkania kandydatów. Podczas tego wywiadu
pracownicy odbywają rozmowy z członkami rodzin wspólnie zamieszkującymi, mające na celu
przygotowanie ich na przyjęcie dziecka. W Ośrodku funkcjonuje Komisja Kwalifikacyjna, złoŜona
z pracowników merytorycznych, a takŜe (w zaleŜności od potrzeb) przedstawicieli Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie (Zespół Pomocy Dziecku i Rodzinie). Komisja podejmuje decyzje
w sprawie kwalifikacji kandydatów na rodziny adopcyjne i rodziny zastępcze. W 2008 r. odbyło się
8 takich Komisji, na których podjęto 42 decyzje w sprawach rodzin adopcyjnych (30 decyzji)
i zastępczych (12 decyzji), w tym:
•

34 decyzje pozytywne

•

2 decyzje negatywne

•

6 decyzji odraczających, w tym:
- 1 odroczenie zakończone decyzją pozytywną
- 1 odroczenie zakończone decyzją negatywną
- 4 odroczenie długoterminowe
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W grudniu 2005 r. Powiatowy Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy uzyskał licencję na szkolenie
rodzin adopcyjnych i zastępczych (w tym rodzin zawodowych) programem „Rodzina”, spełniającym
wymagania rozporządzenia w sprawie rodzin zastępczych i posiadającym rekomendację
Ministerstwa Polityki Społecznej. W związku ze zmianami kadrowymi w Ośrodku w grudniu 2008 r.
szkolenie trenerskie uprawniające do organizowania szkoleń dla kandydatów na rodziny adopcyjne
i zastępcze ukończył jeden pracownik. Obecnie (stan na 31.12.2008 r.) uprawnienia trenerskie
posiada 3 pracowników Ośrodka.
W czerwcu 2008 r. pracownicy Ośrodka zostali przeszkoleni i otrzymali certyfikat
ukończenia warsztatów pt. „Szkoła dla rodziców i wychowawców”, dzięki którym zostali
uprawnieni do prowadzenia zajęć dla rodziców biologicznych, adopcyjnych oraz zastępczych
równieŜ tym tokiem programowym. Głównym celem warsztatów psychoedukacyjnych „Szkoła dla
rodziców i

wychowawców”

jest

promocja

i

rozwijanie umiejętności

wychowawczych,

komunikacyjnych, mediacyjnych i rozwiązywania konfliktów wśród rodziców oraz osób zawodowo
zajmujących się dziećmi i młodzieŜą. Uprawnienia do prowadzenia w/w warsztatów posiada obecnie
4 pracowników.
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.

4.1.5. 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 2008 r. wystawiono 65 zaświadczeń kwalifikacyjnych. Prowadzony jest rejestr wydanych
zaświadczeń a ich odbiór potwierdzany jest własnoręcznym podpisem osoby, której dotyczy.
Ponadto zgodnie z wymogiem rozporządzenia w sprawie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych
rodzinom pozytywnie zakwalifikowanym do pełnienia określonej funkcji proponuje się
umieszczenie ich danych w Wojewódzkim Banku Danych o rodzinach oczekujących na
przysposobienie (pisemna zgoda rodziny) – w 2008 r. z takiej moŜliwości skorzystało 18 rodzin .

4.1.6. 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
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w rodzinie. Stąd, po wyjaśnieniu sytuacji prawnej dziecka dokonywany jest wybór odpowiedniej
rodziny dla dziecka, uwzględniający jego potrzeby i 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 odpowiedniej rodziny dla dziecka dokonywany jest na podstawie decyzji Komisji
Kwalifikacyjnej spośród rodzin, które przeszły proces szkolenia i uzyskały kwalifikację. 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 decydują czy chcą spotkać się z dzieckiem. Takie
spotkania przewaŜnie są organizowane na terenie Ośrodka, Domu Dziecka, w którym przebywa
dziecko. W sporadycznych wypadkach pierwsze spotkanie zapoznawcze z dzieckiem odbywa się
w miejscu zamieszkania rodziny zastępczej. Po spotkaniu zapoznawczym kandydaci na rodzinę
adopcyjną mają czas na podjęcie ostatecznej decyzji w sprawie przyjęcia dziecka do swojej rodziny.
W 2008 r. decyzjami Komisji Kwalifikacyjnej 27 dzieci zostało zakwalifikowanych do adopcji.
Ponadto Komisja podjęła 23 decyzje odnośnie umieszczenia dzieci w rodzinie adopcyjnej.
Dzieci, dla których nie udało się pozyskać rodziny na terenie właściwym dla Ośrodka, są
zgłaszane do Wojewódzkiego Banku Danych o Dzieciach, prowadzonego przez Publiczny Ośrodek
Adopcyjno-Opiekuńczy w Sosnowcu, gdzie w 2008 r. zostało zgłoszonych przez nasz ośrodek
3 dzieci, celem poszukiwania odpowiedniego środowiska rodzinnego na terenie województwa
a następnie kraju.
4.1.7. Wydawanie opinii sądom opiekuńczym w sprawie kwalifikacji osób wyraŜających
gotowość do pełnienia funkcji rodziny adopcyjnej lub zastępczej.
Na zlecenie Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śl. przeprowadzane są równieŜ badania
psychologiczno-pedagogiczne mające na celu stwierdzenie kwalifikacji osób wnioskujących
o adopcję wewnątrzrodzinną (przysposobienie dziecka współmałŜonka). Osoby te juŜ wcześniej
sprawują opiekę nad dzieckiem i wspólnie z nim zamieszkują, orzeczenie przysposobienia jest więc
formalnym usynowieniem, nie wymaga się od nich odbycia szkolenia rodzin.
Takich opinii w 2008 r. zostało sporządzonych 16.
4.1.8. Współpraca z sądami opiekuńczymi, w szczególności powiadamianie sądów
o okolicznościach uzasadniających wszczęcie z urzędu postępowania opiekuńczego
i sporządzanie opinii w sprawach dotyczących umieszczania dzieci w rodzinie
adopcyjnej, zastępczej lub placówce rodzinnej.
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W 2008 r. Ośrodek kontynuował współpracę z Sądem Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim.
W czerwcu odbyło się spotkanie pracowników Ośrodka i rodzin zastępczych, uczęszczających na
grupę wsparcia, z Sędzią Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Wodzisławiu
Śląskim – Panią Moniką Zielińską. Na spotkaniu zostały uzgodnione szczegóły współpracy
pomiędzy Sądem, a naszym Ośrodkiem. Pani Sędzia udzielała odpowiedzi na pytania rodzin
zastępczych z zakresu kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
Ponadto Ośrodek utrzymuje stały telefoniczny kontakt z Sądem, który jest inicjowany
zarówno ze strony Ośrodka, jak i ze strony Wydziału Rodzinnego. Sąd Rejonowy zwraca się do
Ośrodka o wskazanie, zgodnie z kompetencjami, kandydatów na rodzinę adopcyjną bądź zastępczą
dla dzieci, co do których ma zamiar podjąć zarządzenia opiekuńcze.
W

przypadku

występowania

okoliczności

uzasadniających

wszczęcie

stosownego

postępowania, Powiatowy Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Wodzisławiu Śląskim wnioskuje do
Sądu o pozbawienie bądź ograniczenie władzy rodzicielskiej. W sprawach tych Ośrodek
współpracuje z OPS/MOPS właściwymi ze względu na miejsce zamieszkania rodziców, PCPR oraz
Prokuraturą Rejonową. Wnioski składane są w sprawach 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 wychowawczego.
W 2008 r. Ośrodek nie składał do Sądu wniosków o pozbawienie władzy rodzicielskiej,
jednakŜe wysyłał do Sądu niepokojące informacje związane z funkcjonowaniem i zachowaniem
dzieci oraz z zachowaniem rodziców biologicznych podczas spotkań z dziećmi.
W ramach wzbogacenia współpracy z Sądem poprawy jakości spotkań i moŜliwości zebrania
materiału dowodowego we wrześniu 2008 r. został oddany do uŜytku Przyjazny Pokój Przesłuchań
Dziecka. Dla potrzeb naszej jednostki w pokoju tym odbywają się spotkania, które mogą być
monitorowane przez pracownika bez jego bezpośredniej obecności przy dziecku i rodzicu
biologicznym. W przypadkach spotkań „trudnych” ich przebieg moŜe być nagrywany.
Podstawowym zadaniem Przyjaznego Pokoju Przesłuchań Dziecka jest stworzenie atmosfery, która
pozwoli dziecku na składanie zeznań, w warunkach, które zapewnią maksymalny komfort
psychiczny. Razem z dzieckiem w pokoju przebywa tylko psycholog i w razie potrzeby sędzia
prowadzący sprawę, zaś pozostali uczestnicy postępowania (prokurator, adwokat, protokolant,
kurator, itp.) przebywają w pomieszczeniu studyjnym, a przebieg przesłuchania obserwują przez
lustro weneckie . W pomieszczeniu moŜliwa jest rejestracja przesłuchania, dzięki której jego
przebieg moŜe być odtworzony na rozprawie głównej. Zapewniona jest równieŜ moŜliwość
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komunikowania się osób uczestniczących

w przesłuchaniu (prokurator, adwokat oskarŜonego)

z sędzią i psychologiem w celu przekazywania im pytań, które mają zostać zadane dziecku.
W 2008 r. na prośbę Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim odbyło się
1 przesłuchanie dziecka.
4.1.9. Udzielanie pomocy w przygotowaniu wniosków o przysposobienie lub ustanowienie
rodziny zastępczej i zgromadzeniu niezbędnych dokumentów.
Pracownicy Ośrodka przygotowują następujące wnioski do Sądu dla kandydatów:
- przysposobienie
- ustanowienie rodziny zastępczej
- ustalenie styczności osobistej kandydatów z dzieckiem
Wnioski te są składane wraz z opinią psychologiczno-pedagogiczną Ośrodka oraz niezbędnymi
dokumentami zgromadzonymi w czasie postępowania kwalifikacyjnego.
W

2008

r.

za

pośrednictwem

Powiatowego

Ośrodka

Adopcyjno-Opiekuńczego

w Wodzisławiu Śląskim do sądów opiekuńczych wpłynęły następujące wnioski:
Tabela 3 - Wnioski wpływające do sądów opiekuńczych
Rodzaj wniosku

21 o przysposobienie

22 o ustalenie styczności osobistej
kandydatów z dzieckiem

o ustanowienie rodziny zastępczej
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Sąd Rejonowy

Ilość wniosków

Racibórz

2

Kłodzko

11

Wałbrzych

2

śory

2

Jaksice

1

Wodzisław Śl.

2

Będzin

1

Racibórz

2

Kłodzko

11

Wałbrzych

3

śory

2

Jaksice

1

Wodzisław Śl.

2

Będzin

1

Wodzisław Śl.

8

wniosek o
ustalenie
styczności
osobistej
kandydatów z
dzieckiem;
22

wniosek o
ustanowienie
rodziny
zastępczej;
8

wniosek o
przysposobienie;
21

Rys. 3 Ilość wniosków skierowanych do sądów w 2008 r.
4.1.10. Prowadzenie działań edukacyjnych i upowszechniających
adopcyjnych, zastępczych i placówek rodzinnych.

tworzenie

rodzin

Powiatowy Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Wodzisławiu Śląskim w 2008 r. kontynuował
współpracę z:
•

jednostkami samorządu terytorialnego (PCPR, Powiatowy Dom Dziecka w Gorzyczkach,
OPS/MOPS z terenu Powiatu oraz jednostkami pomocowymi spoza terenu Powiatu)

•

sądami opiekuńczymi i ich organami pomocniczymi (Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śl., Sąd
Rejonowy w śorach, Sąd Rejonowy w Raciborzu, kuratorzy rodzinni zawodowi, Komenda
Powiatowa i Miejska Policji w Wodzisławiu Śl.)

•

instytucjami oświatowymi (szkoły, poradnie psychologiczno-pedagogiczne w Wodzisławiu Śl.
i Raciborzu)

•

zakładami opieki zdrowotnej (w Wodzisławiu Śl. i Rydułtowach)

•

parafiami

•

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.
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Współpraca ta stała się podstawą do wspólnego podejmowania działań promujących rodzinną opiekę
zastępczą m.in. w wielu spośród w/w instytucji zostały umieszczone plakaty promujące rodzinną
opiekę zastępczą oraz ulotki dot. pracy Ośrodka.
W 2008 r. Ośrodek brał udział w dwóch projektach realizowanych w ramach programu
ministerialnego z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną tj. „Dzień poradnictwa i profilaktyki
zdrowotnej w postaci festynu – W gronie rodzinnym Ŝegnamy lato – dla rodzin zastępczych
i adopcyjnych z międzyrodzinnym turniejem siatkówki” i „Konferencja - Zrozumieć dziecko – wraz
z cyklem zajęć wykładowo-warsztatowych promujących rodzicielstwo zastępcze w ramach konkursu
ofert na finansowe wspieranie programów z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną”. W dniu
20.09.2008 r. został zorganizowany Dzień Poradnictwa i Profilaktyki Zdrowotnej, który miał na celu
podniesienie nie tylko integrację funkcjonujących juŜ rodzin zastępczych i adopcyjnych z terenu
powiatu, ale takŜe wzmocnienie motywacji uczestników do pełnienia roli rodzica. Świadectwa
rodzin zastępczych są najlepszą okazją do pozyskania nowych rodzin, a ich motywacja ma ogromny
wpływ na promocję rodzicielstwa zastępczego. Podczas organizowanej imprezy rodzice zastępczy
i adopcyjni mogli nie tylko wymienić się poglądami i doświadczeniami pomiędzy sobą, ale przede
wszystkim skorzystać z porad specjalistów z zakresu psychiatrii, pediatrii, psychologii i prawa.
Atrakcją dla rodziców przybyłych na Dzień Poradnictwa i Profilaktyki Zdrowotnej był
Międzyrodzinny Turniej Siatkówki o Puchar Dyrektora Powiatowego Ośrodka Adopcyjno –
Opiekuńczego w Wodzisławiu Śl.
W ramach drugiego projektu w dniu 23.10.2008 r. została zorganizowana konferencja
pt. „Zrozumieć dziecko” której głównym zadaniem było podniesienie świadomości uczestników
(dyrektorów i pedagogów szkolnych, dyrektorów i pracowników świetlic środowiskowych,
kuratorów zawodowych, pracowników socjalnych,

dyrektorów i pracowników Poradni

Psychologiczno – Pedagogicznych oraz sędziów Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu
Rejonowego

w

wychowawczych

Wodzisławiu
związanych

Śląskim)
ze

poprzez

specyficznymi

przedstawienie
zaburzeniami

problematyki

występującymi

trudności
u

dzieci.

Na konferencję zaproszono znanych prelegentów – specjalistów z dziedzin: Alkoholowego Zespołu
Płodowego(FAS), Zespołu Nadpobudliwości Psychoruchowej z Zaburzeniami Koncentracji Uwagi
(ADHD) oraz Zespołu Zaburzeń Więzi (RAD). Podczas konferencji został równieŜ wyemitowany
film promujący rodzicielstwo zastępcze, w którym zaprezentowana została historia i doświadczenia
2 zawodowych rodzin zastępczych z terenu naszego powiatu.
Promocji rodzicielstwa zastępczego słuŜy równieŜ integracja środowiska rodzin zastępczych
poprzez wspólny udział w spotkaniach i imprezach rekreacyjnych. W maju 2008r. w ramach
uczczenia Dnia Rodzicielstwa Zastępczego zorganizowany został piknik rodzinny dla rodziców
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zastępczych. Podczas pikniku odbył się pokaz straŜacki, dzieci miały okazję zapoznać się z pracą
psów ratowniczych, odbyło się równieŜ wiele gier i zabaw. W imprezie wzięło udział 15 rodzin
zastępczych wraz z dziećmi umieszczonymi w opiece i dziećmi biologicznymi. W lipcu 2008 r.
zorganizowaliśmy po raz pierwszy Zjazd Rodziców Adopcyjnych, który cieszył się duŜym
zainteresowaniem. Z zaproszenia skorzystało 22 rodziny adopcyjne funkcjonujące i oczekujące na
dziecko. Ponadto w grudniu 2008 r. po raz czwarty zorganizowaliśmy akcję „Magia Świąt”
skierowaną do rodzin zastępczych niespokrewnionych z terenu Powiatu Wodzisławskiego, która
obejmowała organizację spotkania opłatkowego dla dzieci przebywających w rodzinnej opiece
zastępczej, rodziców zastępczych oraz ich dzieci biologicznych. Dzięki pozyskanym sponsorom
dzieci uczestniczące w spotkaniu otrzymały paczki świąteczne. Głównym celem naszej akcji było
rozwijanie u dzieci pochodzących z rodzin zaniedbanych i niewydolnych wychowawczo poczucia
własnej wartości, umoŜliwienie im przeŜycia magicznego nastroju Świąt BoŜego Narodzenia a takŜe
wzajemne poznanie się dzieci i opiekunów, integracja środowiska rodzin zastępczych. Na 33 rodziny
zastępcze z terenu powiatu wodzisławskiego,

na zaproszenie odpowiedziało 15 rodzin. Wraz

z pracownikami Ośrodka dzieci z rodzin zastępczych przygotowały program jasełkowy, który został
przedstawiony na wspólnym spotkaniu wigilijnym. W spotkaniu opłatkowym wzięło udział 61 dzieci
z rodzin zastępczych (40 dzieci w opiece zastępczej i 21 dzieci biologicznych opiekunów
zastępczych).
4.1.11. 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 rodzina 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 066904. W 2008r. pracownicy Ośrodka udzielali
pomocy i wsparcia 36 rodzinom, w tym:
•

10 rodzinom adopcyjnym

•

26 rodzinom zastępczym spokrewnionym i niespokrewnionym z dzieckiem
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•

17 rodzinom naturalnym

•

2 kobietom cięŜarnym

oraz 25 dzieciom przebywającym w opiece zastępczej.
Do

zadań

Ośrodka

naleŜy

równieŜ

organizacja

spotkań

dzieci

przebywających

w rodzinnych formach opieki zastępczej z rodzinami naturalnymi. Spotkania te, po rozmowie
z Prezesem Wydziału rodzinnego Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śl. organizowane są
w Powiatowym Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym w Wodzisławiu Śląskim na podstawie zgody
dyrektora Ośrodka. Pomiędzy rodziną zastępczą, pracownikami Ośrodka, a rodziną naturalną
sporządzane jest uzgodnienie dot. zasad spotkań, które podpisują wszystkie strony kontraktu.
Przebieg

kaŜdego

spotkania

jest

krótko

opisywany

w

karcie

przebiegu

spotkań.

W przypadku raŜących zaniedbań ze strony rodziców biologicznych dzieci, Ośrodek zwraca się do
Sądu

Rejonowego

w

Wodzisławiu

Śl.

o

wstrzymanie

lub

wydanie

zakazu

spotkań.

W Ośrodku prowadzony jest zbiór danych osobowych pod nazwą: „Dokumentacja spotkań rodziców
biologicznych z dziećmi umieszczonymi poza rodziną naturalną”, który został zarejestrowany
w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych pod Nr 006905.
W 2008 r. na terenie Ośrodka organizowane były następujące spotkania dzieci z ich
naturalnymi rodzinami, jak równieŜ z rodzicami adopcyjnymi:

Tabela 4 – Spotkania dzieci z naturalnymi i adopcyjnymi rodzicami
Miejsce pobytu
dziecka

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

Spotkania z
rodzicami
biologicznymi
Ilość
Ilość
podpisanych dzieci
kontraktów

Spotkania z
rodzeństwem
i wujostwem
Ilość
Ilość
podpisanych dzieci
kontraktów

Spotkania z rodzicami
adopcyjnymi
Ilość spotkań
zapoznawczych
z dzieckiem

Ilość
dzieci

11

14

-

-

5

6

9

16

1

2

-

-

9

11

7

7

1

1

2
31

4
45

8

9

12
18

18
25
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Ponadto na terenie naszej jednostki odbyły się trzy spotkania wyznaczone przez Sąd.
W jednym przypadku rodzice biologiczni dziecka są po rozwodzie, dziecko pozostaje pod opieką
matki, a na terenie naszej jednostki spotyka się z ojcem. W pozostałych dwóch przypadkach dziecko
przebywa pod opieką rodziny zastępczej spokrewnionej (babcia, ciocia), a na terenie naszej jednostki
spotyka się z rodzicem biologicznym. We wszystkich przypadkach powodem zlokalizowania
spotkań na terenie naszego Ośrodka jest konflikt pomiędzy stronami i konieczność nadzoru
przebiegu spotkań przez osobę bezstronną.
4.1.12. Wykonanie budŜetu

§

1
4010
4040
4110
4120
4170
Razem:

Wydatki na wynagrodzenia i
pochodne jednostek
budŜetowych
Plan na
Wykonanie
2008r.
w 2008r.
2
3
143 334,00
143 333,57
6 466,00
6 466,00
23 754,00
23 753,23
3 700,00
3 699,43
7 098,00
7 097,67
184 352,00
184 349,90

%

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

1
4210
4240
4260
4280
4300
4350
4370
4400
4410
4430
4440
4700
4740
4750
6050

2 414,00
3 430,00
140,00
7 561,00
763,00
4 571,00
5 194,00
4 039,00
865,00
5 458,00
2 880,00
841,00
3 696,00
12 261,00

2 413,31
3 429,07
140,00
7 546,89
762,61
4 570,86
5 193,75
4 022,96
865,00
5 457,79
2 880,00
840,87
3 695,79
12 260,99

99,99
99,97
99,97
100
99,81
99,95
99,99
99,99
99,60
100
99,99
100
99,98
99,99
99,99

78 738,00

78 702,98

99,99

Razem:

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

99,99

Wydatki jednostek
budŜetowych
Plan na
Wykonanie
2008r.
w 2008r.
2
3
24 625,00
24 623,09

§

Cel na jaki przeznaczono wydatkowane
środki

%

Cel na jaki przeznaczono wydatkowane
środki

4

5
Materiały biurowe, wyposaŜenie biura,
środki czystości, woda dla petentów
Pomoce dydaktyczne
Zakup energii, wody, CO
Badania wstępne pracowników
Usługi pocztowe, pralnicze, za nadzór BHP
Internet
Telefon stacjonarny
Opłata za czynsz
PodróŜe słuŜbowe
Ubezpieczenie majątku POA-O
Odpis na ZFŚS
Szkolenia pracowników
Papier do drukarki
Zakup programów komputerowych
WyposaŜenie w
podstawowy sprzęt
i oprogramowanie przyjaznego pokoju
przesłuchań dziecka
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W porównaniu z rokiem 2007 w ośrodku, w 2008 roku przeprowadzono więcej procedur
adopcyjnych, co spowodowało spadek liczby rodzin oczekujących na przysposobienie dziecka.
W 2007 r. przeprowadzono i zakończono za pośrednictwem ośrodka 12 adopcji, zaś w roku 2008
przeprowadzonych i zakończonych adopcji było 23.
W 2007 r. dzięki adopcji 15 dzieci znalazło nowych rodziców adopcyjnych, zaś 2008 roku nowych
rodziców adopcyjnych znalazło 31 dzieci .
W 2007 r. 3 rodziny zdecydowały się na adopcję rodzeństwa, zaś w 2008r aŜ 7 małŜeństw
adoptowało rodzeństwo.
Ośrodek w realizacji swoich zadań jest ukierunkowany na szeroko rozumianą pomoc i wsparcie dla
rodzin adopcyjnych, biologicznych, zastępczych, a

takŜe dzieciom przebywającym w tych

rodzinach.
W IV kwartale

2008 r. w ośrodku szczególny nacisk został połoŜony na udzielanie pomocy

rodzicom biologicznym. W ramach istniejącej kadry merytorycznej Ośrodka utworzono stanowisko
głównego specjalisty do pracy z rodziną biologiczną.
Została utworzona grupa składająca się z rodziców biologicznych, która od grudnia uczestniczy
w programie ,,Szkoła dla Rodziców”.
Pracownicy ośrodka we współpracy z pracownikami PCPR w Wodzisławiu Śl. wspierają rodziny
zastępcze w wypełnianiu swoich zadań. Od września 2007 roku funkcjonuje grupa wsparcia dla
rodzin zastępczych. Celem utworzenia grupy wsparcia dla rodzin zastępczych było umoŜliwienie
tym rodzinom wymiany doświadczeń związanych z opieką i wychowaniem dzieci przyjętych pod
własny dach oraz stworzenie okazji do cyklicznych spotkań mających na celu pomaganie sobie
w trudnych, codziennych sprawach. Uczestnicy grupy wsparcia mają moŜliwość zapraszania
przedstawicieli

róŜnych

instytucji

mogących

udzielić

dodatkowych

informacji,

zgodnie

z poruszanymi zagadnieniami i problematyka podejmowaną na spotkaniu. W 2008 r. odbyło się
8 spotkań grupy wsparcia, w których uczestniczyło od 5 do 8 rodzin. Na spotkanie grupy wsparcia
w 2008 r. zostali zaproszeni:
prokurator, sędzia wydziału rodzinnego i nieletnich oraz psycholog prowadzący zajęcia relaksacyjne.
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5.

Powiatowy Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim
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 2008 r. w Powiatowym Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim zatrudnionych było 9 osób co w przeliczeniu na etaty stanowi
7,8. Kadrę placówki stanowią: psycholog (1 etat), pedagog (1etat), starszy pracownik socjalny
(1 etat), aspirant pracy socjalnej (1 etat), konsultant-koordynator ds. terapii (1 etat), konsultant ds.
przemocy w rodzinie (0,5 etatu), kierownik (1 etat), kierownik kancelarii i kadr (7/8 etatu), p.o.
główna księgowa (0,5 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 koniecznej obsady.
Wszyscy pracownicy zatrudnieni w Specjalistycznym Ośrodku posiadają kwalifikacje
wymagane na danym stanowisku, a personel merytoryczny dodatkowo je podwyŜszył

przez

ukończenie Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
W celu zachowania i wzmocnienia kompetencji zawodowych pracowników oraz
utrzymania wysokiego poziomu świadczonych usług, w grudniu 2008 r. podjęto 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.

5.1 BudŜet Ośrodka
Corocznie wysokość budŜetu placówki warunkowana jest decyzją Wojewody Śląskiego
określającą wysokość środków finansowych przeznaczonych na działalność bieŜącą oraz działalność
pozostałą Ośrodka. W 2008 roku Ośrodek otrzymał 413.400 zł na działalność bieŜącą oraz 15.300 zł
na działalność korekcyjno-edukacyjną.
We wrześniu 2008 r. Ośrodek objęty został kompleksową kontrolą finansową Biura Kontroli
Starostwa Powiatowego w zakresie gospodarki finansowej, gospodarki składnikami majątkowymi
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i udzielania zamówień publicznych. Po przeprowadzonej kontroli

nie wniesiono uwag

i pozytywnie oceniono gospodarowanie finansami Ośrodka.
Na wniosek Kierownika Ośrodka, Decyzją Ministra Sprawiedliwości z dnia 11.01.2008 r.
placówka została wpisana do wykazu instytucji, organizacji społecznych, fundacji i stowarzyszeń,
o których mowa w art. 47, 49 i 57a Kodeksu karnego, dzięki czemu Specjalistyczny Ośrodek
otrzymał w 2008 roku 1300 zł w formie nawiązek orzekanych przez sąd, które stanowią dochody
własne Ośrodka.

5.2 Działalność merytoryczna Ośrodka
Powiatowy Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Wodzisławiu
Śląskim w 2008 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 rozporządzeniu 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 korekcyjnoedukacyjnych.
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 i prawna.
Realizując cele statutowe w zakresie zaspokajania potrzeb bytowych Ośrodek zapewnia
Klientom m.in. okresowo całodobowy pobyt z dostępem do poszczególnych pomieszczeń w części
mieszkalnej. Do części tej zaliczają się następujące pomieszczenia: pokoje pomocy interwencyjnej
(5 pokoi: 2 – czteroosobowe, 3 – dwuosobowe), 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 przez osoby dorosłe jak
i dzieci. 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 dostarcza niezbędne środki czystości dla utrzymania
i przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny.
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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
m.in. Klientkom Ośrodka jak i osobom korzystającym z konsultacji z zewnątrz. 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.
5.3 Pobyt stacjonarny
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia posiada 14 miejsc całodobowego pobytu. Przedstawione
poniŜej zestawienie stanowi porównanie liczby osób, które w 2008 r. skorzystały z usług pobytu
całodobowego w odniesieniu do 2007 roku.

Rys. 1 Liczba osób korzystających z całodobowego pobytu.
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PoniŜsza tabela przedstawia średnie miesięczne wykorzystanie miejsc w Powiatowym
Specjalistycznym

Ośrodku

Wsparcia

dla

Ofiar

Przemocy

w

Rodzinie

w roku

2008

w odniesieniu do roku 2007:
Tabela 1 – Miesięczne wykorzystanie miejsc w Ośrodku
Miesiąc

Średnie miesięczne wykorzystanie miejsc w Ośrodku
2007 r.
4,52

2008 r.
4,49

luty

6,11

8,00

marzec

7,87

9,17

kwiecień

6,80

7,80

maj

6,79

9,00

czerwiec

5,90

8,20

lipiec

1,87

8,55

sierpień

3,13

8,36

wrzesień

5,20

5,97

październik

8,23

3,75

listopad

11,04

7,27

grudzień

5,00

11,39

styczeń

5.4 Konsultacje psychologiczno – pedagogiczne oraz konsultacje prawne
Pomoc psychologiczna udzielana była mieszkańcom Ośrodka w czasie ich pobytu w Ośrodku
w trakcie terapii indywidualnych, grupowych, a takŜe w czasie rozmów indywidualnych oraz
podczas konsultacji prowadzonych z psychologiem. W przypadku osób z zewnątrz poradnictwo
udzielane było w czasie indywidualnych konsultacji z psychologiem oraz telefonicznie.
Łącznie w 2008 roku udzielono 322 konsultacji psychologiczno-pedagogicznych.
Konsultacje

prawne dotyczyły wyłącznie kwestii związanych z przemocą w rodzinie.

Ogółem od 1 stycznia 2008 r. do końca roku udzielono 222 indywidualnych porad prawnych.
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Rys. 2 Udzielone kosultacje

5.5 Grupy wsparcia
W 2008 r. odbyły się 44 spotkania, grupy wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy
w rodzinie, w których uczestniczyło łącznie 457 kobiet, co daje średnio ok. 11 osób w grupie.

Rys. 3 Uczestnictwo w grupie wsparcia
5.6 Prowadzenie terapii indywidualnej ukierunkowanej na wsparcie ofiary przemocy
w rodzinie oraz nabycie umiejętności ochrony przed osobą stosującą przemoc w rodzinie.
W 2008 roku, ogółem w 112 sesjach terapeutycznych uczestniczyło 19 klientek zarówno
zamieszkujących na terenie Ośrodka, jak i osób z zewnątrz korzystających wyłącznie z tej formy
pomocy.
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Uprawnienia do prowadzenia indywidualnej terapii posiada jeden z pracowników etatowych
oraz konsultant-psycholog.

Rys. 4 Liczba osób objętych terapią

5.7 Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne
W zakresie pracy ze sprawcą przemocy w rodzinie swoje cele statutowe Ośrodek realizuje
poprzez opracowanie planu pracy, jak równieŜ przez prowadzenie oddziaływań korekcyjnoedukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie.
W roku sprawozdawczym przeprowadzono 390 konsultacji indywidualnych wynikających
z oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych. Dotyczyły one pracy w oparciu o Program dla Osób
Stosujących Przemoc. Łączna liczba klientów objętych konsultacjami wynosiła 41 osób. Zawarto 24
kontrakty, z tej liczby 4 osoby zakończyły realizację kontraktu zgodnie z przyjętymi załoŜeniami.
Z informacji monitorujących wynika, ze wyŜej wymienione osoby powstrzymują się od stosowania
przemocy wewnątrzrodzinnej. Indywidualnym Planem Pracy objęto 12 osób.
Uczestnictwo w programie zakończyły 4 osoby, natomiast 18 osób kontynuuje dalej swój
udział. Partnerzy 2 klientek przebywających w PSOW nawiązali współpracę Ośrodkiem,
z czego 1 kontynuuje oddziaływania. Klienci objęci oddziaływaniami podejmują uczestnictwo
dobrowolnie lub teŜ na wniosek kuratora. Z ogólnej liczby uczestników 1 posiada postanowienia
prokuratorskie natomiast 5 klientów posiada wyrok skazujący (na podstawie art. 207. k.k.).
Równolegle prowadzony jest Trening Zastępowania Agresji adresowany do młodzieŜy.
Głównymi celami treningu jest modyfikowanie zachowań dzieci przejawiających agresję lub inne
zaburzone zachowania, nauczenie umiejętności alternatywnych wobec agresji oraz sposobów
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kontrolowania gniewu i bardziej efektywnych sposobów myślenia, jak równieŜ uczenie norm
moralnych i wartości społecznie aprobowanych. Objęto tą metodą pracy 12 osób.
Na mocy porozumienia podpisanego w maju 2008 r. przez Kierownika Specjalistycznego Ośrodka
Wsparcia oraz Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Odwykowego w Gorzycach,
jednostki podjęły współpracę w zakresie udzielania pomocy osobom doświadczającym zjawiska
przemocy w rodzinie (w tym ofiary, sprawcy i świadkowie) leczonym w WOLO oraz ich rodzinom.
W 2008 roku konsultacjami objęto 20 osób.

Rys. 5 Konsultacje indywidualne w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych

5.8 Działania monitorujące
Ośrodek prowadził działania monitorujące sytuację osób i rodzin po

opuszczeniu placówki.

W trakcie spotkania w miejscu zamieszkania osoby, pracownik Ośrodka obserwował warunki
zamieszkania, stan emocjonalny osoby, zachowanie dzieci. Stara się uzyskać informacje o miejscu
przebywania sprawcy i jego relacjach z rodziną, w tym takŜe stan prawny.
W 2008 roku w ramach monitoringu przeprowadzono 16 rozmów.

Rys. 6 Działania monitorujące
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5.9 Procedura „NIEBIESKA KARTA”
NIEBIESKA KARTA – to ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez policjantów
w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.
W

2008

roku

Ośrodek

otrzymał

136

kserokopii

„Niebieskiej

Karty”.

W ramach udzielania stosownej pomocy wysłaliśmy do wszystkich osób pokrzywdzonych
informację o działalności naszego Ośrodka oraz zaprosiliśmy je do współpracy.
W ramach realizacji powyŜszej procedury Ośrodek współpracuje z dzielnicowymi w celu
organizacji bezpośredniego spotkania z ofiarami w miejscu ich zamieszkania. Działanie to jest
bardzo waŜne dla stworzenia prawidłowej diagnozy środowiska oraz moŜe pomóc ofierze
w procesie ujawnienia „problemu”.

Rys. 7 Procedura „NIEBIESKA KARTA”

W Ośrodku funkcjonuje takŜe PUNKT POMOCY OFIAROM PRZESTĘPSTW,
w którym dyŜur pełni nadkomisarz Policji.

5.10 Współpraca Ośrodka z instytucjami zajmującymi się przeciwdziałaniem przemocy
w rodzinie, prezentacja oferty Ośrodka
W 2008 roku Ośrodek prezentował swoją działalność szerokiej liczbie odbiorców. SłuŜyły
temu m.in. szkolenia i warsztaty przeprowadzane przez Ośrodek.
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W ramach programu zajęć warsztatowych o charakterze profilaktyczno-informacyjnym p.n.
„Przeciwdziałanie przemocy w grupach rówieśniczych” – na początku 2008r. Ośrodek kontynuował
rozpoczęte w 2007 r. przeprowadzanie warsztatów dla klas gimnazjalnych naszego Powiatu.
W styczniu 2008 r. warsztaty odbyły się w gimnazjum w Skrzyszowie, w lutym 2008 r.
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Wodzisławiu Śląskim, w marcu 2008 r.
w katolickim gimnazjum w Wodzisławiu Śląskim.
W lutym 2008 r. pracownik Ośrodka przeprowadził w Wojewódzkim Ośrodku Terapii UzaleŜnienia
od Alkoholu i WspółuzaleŜnienia w Gorzycach szkolenie z zakresu „Metody pracy z rodziną
doświadczającą przemocy”.
RównieŜ w lutym w ramach „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw” pracownik Ośrodka pełnił
dyŜur w Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim.
W kwietniu Ośrodek przeprowadził warsztaty dla pracowników OPS-ów p.n. „Wiedza drogą do
sukcesu”, na których omówiono m.in. tematy choroby alkoholowej i współuzaleŜnienia.
W czerwcu 2008 r. na konferencji zorganizowanej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
w Warszawie pn. „Przemoc w rodzinie – „Zareaguj nie bądź obojętny”, kierownik PSOW
w Wodzisławiu Śląskim zaprezentowała wystąpienie na temat działań realizowanych przez
Specjalistyczny Ośrodek mających na celu pomoc ofiarom przemocy w rodzinie.
W październiku Ośrodek skierował do szkół podstawowych ofertę przeprowadzenia warsztatów
odnośnie przeciwdziałania przemocy w grupie rówieśniczej na poziomie szkoły podstawowej.
Ośrodek złoŜył równieŜ ofertę dokonania prezentacji Ośrodka dla rodziców na zebraniach
klasowych. Na ofertę odpowiedziała większość szkół podstawowych naszego powiatu. Do końca
grudnia 2008 roku pracownicy Ośrodka przeprowadzili 11 warsztatów dla uczniów

oraz

9 prezentacji dla rodziców.
W ciągu całego roku oferta Ośrodka dostępna była na rozpowszechnianych przez PSOW ulotkach
informacyjnych oraz plakatach.
W 2008 r. Ośrodek uaktualnił i wydał w nowej szacie graficznej powiatowy przewodnik
adresowany do osób bitych i poniŜanych przez swoich partnerów, osamotnionych i bezradnych
w swojej sytuacji Ŝyciowej oraz świadków tych zdarzeń, pt. „Przełam przemoc”.
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.
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5.11 BudŜet Ośrodka

Tabela 2 – Działalność finasowa

Rozdział 85203 - działalność bieŜąca Ośrodka

§

Plan

Wykonanie

%

4010

228.290,00 zł

4040
4110
4120
4170

12.812,00 zł
42.878,00 zł
5.915,00 zł
16.500,00 zł

12. 811,42 zł
38. 844,82 zł
5. 889,22 zł
16. 392,00zł

4210

19.670,00 zł

18. 401,29 zł 93,55

4220

12.960,00 zł

12. 869,52 zł 99,30

4240
4260
4270
4280

1.651,00 zł
32.901,00 zł
330,00 zł
517,00 zł

1.650,20 zł 99,95
31. 240,36 zł 94,95
330,00 zł 100
517,00 zł 100

4300

7.700,00 zł

7. 595,11 zł 98,64

4350

700,00 zł

672,00 zł

4360
4370
4410
4430

101,00 zł
3.516,00 zł
3.900,00 zł
1.359,00 zł

100,55 zł
3. 515,19 zł
3. 892,79 zł
1. 358,70 zł

Cel wydatkowania

227.955,43zł 99,85 wynagrodzenia osobowe
pracowników
99,99
90,59
99,56
99,35

96
99,55
99,98
99,82
99,98
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dodatkowe wynagrodzenie roczne
składki na ubezpieczenia społeczne
składki na Fundusz Pracy
wynagrodzenia bezosobowe
(psycholog, prawnik, sprzątaczka)
zakup materiałów biurowych,
środków czystości, pieczątek,
wyposaŜenia
zakup środków Ŝywności dla
klientów PSOW
zakup pomocy dydaktycznych
media
drobne remonty
badania
wstępne,
okresowe,
epidemiologiczne
wywóz
śmieci,
usługi
informatyczne, przeglądy, usługi
pocztowe
zakup usług dostępu do sieci
Internetowej
zakup usług telefonii komórkowej
zakup usług telefonii stacjonarnej
delegacje słuŜbowe, ryczałt
opłata RTV, ubezpieczenia

§

Plan

4440
4700

7.230,00 zł
5.920,00 zł

4740

1.000,00 zł

4750

7.550,00 zł

Razem

413.400,00 zł

Wykonanie

%

Cel wydatkowania

7. 222,66 zł 99,90 przekazanie środków na ZFŚS
5.819,44 zł 98,30 szkolenia pracowników
934,09 zł 93,41 zakup materiałów papierniczych
do sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych
7.550,00 zł

100

zakup licencji programu
księgowego, licencji podpisu
elektronicznego,
tuszy do drukarek

405.561,79 zł 98,10

Rozdział 85295 - działalność pozostała Ośrodka

§

Plan

4010

6.500,00 zł

4110
4120
4210
4260
4300

1.093,00 zł
167,00 zł
710,00 zł
5.100,00 zł
1.180,00 zł

4360
4750

400,00 zł
150,00 zł

Razem

15.300,00 zł

Wykonanie

%

Cel wydatkowania

6. 481,59 zł 99,72 wynagrodzenia osobowe
pracowników
1.040,91 zł 95,23 składki na ubezpieczenia społeczne
158,80 zł 95,09 składki na Fundusz Pracy
662,01 zł 93,24 zakup materiałów biurowych
5. 062,32 zł 99,26 media
1. 067,64 zł 90,48 wywóz śmieci, sprzątanie części
wspólnych
201,34 zł 50,34 zakup usług telefonii komórkowej
0,00 zł
0
Licencje, akcesoria komputerowe
14.674,61 zł 95,91
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6. Warsztat Terapii Zajęciowej w Gorzycach
Warsztat Terapii Zajęciowej w Gorzycach utworzony został 1 grudnia 1995 roku. Przepisy prawa
w tamtym czasie pozwalały na utworzenie warsztatu dla pensjonariuszy zakładu opiekuńczo
leczniczego. W związku z tym do warsztatu zapisało się 28 pensjonariuszy ZOL i trzy osoby
z gminy Gorzyce. W tamtym okresie czasu WOLOiZOL był ośrodkiem męskim.
Po zmianie ustawy w 1997 roku a następnie statutu WOLOiZOL nastąpiła reorganizacja warsztatu.
Od tego czasu do dzisiaj uczestnikami zajęć w 70% są mieszkańcy Powiatu Wodzisławskiego
i w 30% pensjonariusze ZOL (takŜe są mieszkańcami powiatu - posiadają stałe zameldowanie
w Gorzycach). Po zmianach w statucie WOLOiZOL przyjęte zostały do warsztatu kobiety. Aktualnie
zajęciami terapeutycznymi obejmujemy 22 osoby spoza ośrodka i 9 pensjonariuszy ZOL – 8 kobiet
i 23 męŜczyzn.
Warsztat połoŜony jest na terenie kompleksu pałacowo parkowego w Gorzycach (ulica Zamkowa 8),
na którym znajduje się zabytkowy zameczek (wpis do rejestru obiektów zabytkowych). Piękny park
urządzony został w stylu angielskim i takŜe jest po ochroną i opieką konserwatora przyrody.
Ostatnimi właścicielami zameczku i parku byli hrabiowie Arco. W piwnicach zameczku urządzona
została pracownia gospodarstwa domowego WTZ. 25 lat temu zostały wybudowane nowe obiekty.
Przeznaczone

są

na

zakład

opiekuńczo

leczniczy

dla

męŜczyzn

chorych

psychicznie

i niepełnosprawnych intelektualnie (220 pacjentów), oraz pozostały obiekt przeznaczony na
lecznictwo odwykowe (140 pacjentów). W budynku gdzie znajduje się hostel dla samodzielnych
pacjentów ZOL, oraz mieszkania usamodzielnień dla dzieci z domu dziecka, oraz mieszkania
prywatne – na parterze budynku zlokalizowany został warsztat terapii zajęciowej. Warsztat
dysponuje 10 pomieszczeniami przeznaczonymi na zajęcia terapeutyczne, pomieszczeniem
biurowymi i sanitarno – higienicznym. Budynek w którym znajduje się warsztat otoczony jest
terenami zielonymi, które pielęgnowane są przez uczestników zajęć WTZ – koszenie trawy,
pielęgnacja rabat kwiatowych. W budynku lecznictwa odwykowego ,znajduje się ośrodkowy blok
rehabilitacyjny. Warsztat posiada tam swoją salkę do ćwiczeń rehabilitacyjnych. Uczestnicy zajęć
mogą równieŜ korzystać z pełnowymiarowej sali gimnastycznej w Gorzycach.

Warsztat posiada sześć pracowni:
1. gospodarstwa domowego
2. ceramiczną
3. ekspresji artystycznej
4. rękodzieła artystycznego
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5. majsterkowicza
6. komputerową

Pracownikami warsztatu są:
 kierownik warsztatu
 instruktorzy terapii (6 osób)
 pielęgniarka
 rehabilitant
 psycholog 4/10 etatu
W 2008 roku zajęcia terapeutyczne organizowane były podobnie jak w latach ubiegłych dla
31 niepełnosprawnych intelektualnie i chorych psychicznie osób.
Dwadzieścia dwie osoby to mieszkańcy Powiatu Wodzisławskiego spoza ośrodka, a dziewięciu
męŜczyzn jest pensjonariuszami WOLOiZOL .
W zajęciach uczestniczyło początkowo 5 kobiet i 26 męŜczyzn. W trakcie roku nastąpiło przejście
do pracy 3 męŜczyzn i 1 kobiety. Na koniec roku było 24 męŜczyzn i 7 kobiet (w 2007 - 5 kobiet
i 26 męŜczyzn).
Organizowano zajęcia terapeutyczne (indywidualne i grupowe) ze szczególnym zwróceniem uwagi
na rehabilitację zawodową, w efekcie czego 4 osoby podjęły pracę (w tym 2 osoby w nowo
powstałym Zakładzie Aktywności Zawodowej – Zakład Usług Pralniczych w Wodzisławiu Śl.).
KaŜdy uczestnik miał organizowane zajęcia w oparciu o opracowany przez radę programową
warsztatu indywidualny program terapii. Programy na bieŜąco - w miarę potrzeb były oceniane
i uaktualniane.
Raz w miesiącu przy okazji oceny efektów treningu ekonomicznego dokonywana była bieŜąca ocena
realizacji indywidualnych programów terapeutycznych. Rada programowa WTZ dokonała
półrocznej i rocznej oceny stopnia i efektów realizacji indywidualnych programów terapii.
Opracowane zostały indywidualne programy na rok 2009.

Zajęcia organizowane były we wszystkich pracowniach terapeutycznych.
Część zajęć w ramach rehabilitacji społecznej przeprowadzono poza warsztatem. Na bieŜąco
organizowane były wyjazdy do pobliskich miejscowości Wodzisław Śl. Rybnik, Bohumin, załatwiane były tam codzienne sprawy podopiecznych – realizowany był trening ekonomiczny
i rehabilitacja społeczna. Dokonywano wraz z podopiecznymi indywidualnych zakupów ucząc
wydawania pieniędzy w ramach treningu ekonomicznego.
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Poprzez udział w lokalnych imprezach i uroczystościach nastąpowała dalsza integracja uczestników
zajęć ze środowiskiem lokalnym.
Kształtowano umiejętności interpersonalne, w komunikowaniu się, zdolności i nawyki niezbędne do
samodzielnego wykonywania czynności Ŝycia codziennego i prostych prac uŜytecznych.
Kontynuowano działania mające na celu przygotowanie części uczestników do podjęcia pracy.
Osiemnaście osób wzięło udział w dziesięciodniowym szkoleniu przygotowującym do podjęcia
zatrudnienia w ramach program „Dobry Start” finansowanego ze środków EFS.
Nadal współpracowano z Powiatowym Urzędem Pracy (dokonano kolejnych rejestracji w biurze
pracy).
Utrzymany był na bieŜąco kontakt z opiekunami i rodzicami podopiecznych. Zorganizowano
w listopadzie spotkanie z rodzicami i opiekunami podopiecznych.
Organizowano treningi sportowe, zawody rekreacyjno – sportowe (realizowano systematycznie
tygodniowy plan zajęć, wzięto udział w 11 róŜnych zorganizowanych zawodach i imprezach), oraz
na imprezy kulturalne (udział w 10 duŜych imprezach). Aktywnie braliśmy udział w organizacji
i przeprowadzeniu koncertu bluesowego dla środowiska osób niepełnosprawnych, oraz VI
Powiatowej Olimpiady dla Osób Niepełnosprawnych. Bardzo dynamicznie rozwinęła się działalność
naszej grupy kabaretowej. Uczestnicy tej grupy zajęli czołowe wyróŜnienia na szczeblu powiatu
i województwa. Systematycznie organizowane były zajęcia mające na celu utrzymanie i rozwijanie
sprawności

fizycznej

min.

gry

zespołowe,

pływanie,

elementy

narciarstwa,

ćwiczenia

ogólnousprawniające, rehabilitacyjne i korekcyjne. Zajęcia sportowe organizowano w ramach klubu
sportowego WTZ TYGRYSY.

Tabela 1 – Wydarzenia roku 2008

Data

Miejsce wyjazdu

21.01.2008

Katowice

23.01.2008

Chrzanów

Cel wyjazdu
Kino IMAX

24.01.2008

KrzyŜanowice

II część etapu eliminacji regionalnych
do VIII Ogólnopolskiego Festiwalu
Twórczości Teatralno-Muzycznej
Osób Niepełnosprawnych
Intelektualnie „Albertina”2008
Dyskoteka

31.01.2008

CzyŜowice

Bal maskowy
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Data

Miejsce wyjazdu

Cel wyjazdu

05.02.2008

Wodzisław Śl.

Konferencja na temat zatrudnienia

21.02.2008

Wisła

Wyjazd na narty

22.02.2008r

Wisła

Wyjazd na narty

06-09.03.2008r.

Wisła

02.04.08r

Radlin

VII Ogólnopolskie Igrzyska Zimowe
Olimpiad Specjalnych w Narciarstwie
Biegowym i Zjazdowym (M.
Dylewski, A. Ciołczyk, P. Bugla )
Zawody w pływaniu

04.04.08r.

Ruda Śl.

Przegląd Form Teatralnych

13.04.08r.

Katowice

14.04.08r.

Radlin

Wyjazd do Teatru Korez w
Katowicach na spektakl „Cholonek”
Radlińskie zderzenia teatralne

17.04.08r.

CzyŜowice

WDK - dyskoteka

24.04.2008

Radlin

Koncert dla niepełnosprawnych

26-27.05.08r.

Zabrze

28-30.05.08r.

Limanowa

II Integracyjny Festiwal Twórczości
Artystycznej Dzieci I MłodzieŜy
Niepełnosprawnej „Kurtyna w górę”.
VI Plener Ceramiczny

10.06.2008r.

Wodzisław Śl.

11.06.08r.

Gorzyce

11.06.08r.

Zabrze

18-20.06.08r.

Wrocław

01.07.08r

Olza

10.09.08r.

Rybnik - Niedobczyce

12.09.08

CzyŜowice

18.09.08r

Wodzisław Śl.

VI Powiatowa Olimpiada Osób
Niepełnosprawnych
XIV Międzyośrodkowa Spartakiada
Przyjaźni

IV Przegląd Form TeatralnoMuzycznych Osób
Niepełnosprawnych „Bezy Teatralne
2008”
Wycieczka
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wycieczka rowerowa, kąpielisko w
Olzie
występ kabaretu WTZ Gorzyce z
okazji obchodów 5-lecia istnienia
WTZ „Latarnia”
koncert”Blues dla osób
niepełnosprawnych”
występ kabaretu WTZ Gorzyce na
spotkaniu poświęconym twórczości
Jana Brzechwy

Data

Miejsce wyjazdu

Cel wyjazdu

29.09.2008r.

Pszczyna

preeliminacje do zawodów
lekkoatletycznych

30.09.08r.

Pszczyna

07.10.08r.

Opawa

08.10.08r.

Mysłowice

09.10.08r.

Gliwice

XI REGIONALNY MITYNG
LEKKOATLETYCZNY
OLIMPIAD SPECJALNYCH
zwiedzanie zamków w okolicach
Opavy w ramach nagrody dla
uczestników najbardziej
zaangaŜowanych w sprzedaŜ biŜuterii
V Międzywarsztatowe Potyczki
Sportowe
Przegląd teatralny

16.10.08r.

Olza

16.10.08r.

DPS Gorzyce

23.10.08r.

WDK CzyŜowice

23.10.08r.

Ruda Śl.

04.11.08r.

Wodzisław Śl.

05.11.08r.

Gliwice

12.11.08r.

Rydułtowy

20.11.08r.

Pszów

II Koncert „Razem weselej” z okazji
Międzynarodowego Dnia Osób
Niepełnosprawnych

28.11 08r.

Rybnik

21.11.08r.

Gorzyce

XVI Regionalny Mityng Pływacki
Olimpiad Specjalnych Rybnik
Spotkanie z opiekunami

26.11-05.12.08r

Brenna

04.12.08r.

Rybnik

Wyjazd w ramach programu unijnego
pt.”Dobry start”
Wyjazd do kina

19.12.08r.

Gorzyce

Spotkanie opłatkowe

Wystawa pokonkursowa pt.:”Moje
marzenia”
Udział w uroczystości z okazji
nadania DPS im. Jana Pawła II
II Festiwal Piosenki Osób
Niepełnosprawnych
Turniej Piłki NoŜnej
kwalifikacje do zatrudnienia w ZAZ
uczestników zarejestrowanych w PUP
Spotkania z piosenką artystów
śląskiego nieprzetartego szlaku „
Świat Bajek”
Przegląd Twórczości Artystystycznej
Osób Niepełnosprawnych „To ja”
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Tabela 2 - Rozliczenie roczne wydatkowania środków na działalność

Lp.
1.

2.
3.

Rodzaj kosztów

PLAN 2008

Wykonanie

%

wynagrodzenia pracowników,
naleŜnych składek, odpisów na
FŚS

304 700,00 zł

304 500,51 zł

99,93

materiały, energia, usługi
materialne i niematerialne

47 000,00 zł

46 990,90 zł

99,98

dowóz uczestników i jazda
zgodnie z programem warsztatu

52 500,00 zł

51 893,43 zł

98,84

700,00 zł

700,00 zł

100

4.

szkolenie pracowników

5.

ubezpieczenie uczestników
warsztatu

1 300,00 zł

1 292,00 zł

99,38

6.

ubezpieczenie mienia warsztatu

1 500,00 zł

1 483,00 zł

98,87

7.

wycieczki dla uczestników
warsztatu

6 203,33 zł

6 202,90 zł

99,99

8.

materiały do terapii zajęciowej w
pracowniach w tym w pracowni
gospodarstwa domowego

20 000,00 zł

19 989,00 zł

99,95

trening ekonomiczny

30 690,00 zł

30 500,00 zł

99,38

dodatkowe wyposaŜenie, wymiana
zuŜytego wyposaŜenia warsztatu

3 000,00 zł

3 000,00 zł

100

467 593,33 zł

466 551,74 zł

99,78

9.
10.

Razem:
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7. Warsztat Terapii Zajęciowej Św. Hiacynta i Franciszek w Wodzisławiu Śl.
WTZ Św. Hiacynta i Franciszek działa od 14 czerwca 2004 r.
Zajęcia z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej dla dorosłych osób ze znacznym
i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności były prowadzone dla 35 uczestników z terenu
Powiatu Wodzisławskiego – zgodnie z umową o prowadzenie WTZ zawartą pomiędzy Powiatem
a Caritas.
Większość uczestników – 30 osób – jest dowoŜona na miejsce zajęć przez samochód będący
w posiadaniu WTZ. Osoby niepełnosprawne dowoŜone są z miast i gmin: Wodzisław Śl., Mszana,
Godów, Gorzyce, Marklowice, Radlin, Rydułtowy, Pszów pokonując przy tym łącznie dystans ok.
220 km dziennie.
7.1 Struktura zatrudnienia
Warsztat zatrudnia 15 pracowników na 11 i ¾ etatu. Zatrudnieni pracownicy to:
Dyrektor – 1 etat
Księgowy 1/2 etatu
Pracownik administracyjny 1/8 etatu
Instruktorzy terapii zajęciowej – 6 etatów
Instruktor zawodu – 1 etat
Rehabilitant – 1 etat
Psycholog – 1/2 etatu
Pielęgniarka – 1/2 etatu
Kierowca – 3/4 etatu
Pracownik gospodarczy – 3/8 etatu
Podobnie jak w latach ubiegłych codzienne zajęcia odbywają się w siedmiu pracowniach
tematycznych :
- ceramicznej
-

informatycznej

-

ekspresji muzycznej

-

plastyczno – introligatorskiej

-

techniczno - stolarskiej

-

gospodarstwa domowego

-

tkacko – krawieckiej
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Najczęstszymi metodami pracy są:
-

ergoterapia – terapia poprzez pracę oraz zajęcia manualne w róŜnych pracowniach,
poznawanie zasad BHP;

-

arteterapia – terapia poprzez sztukę – w róŜnym zakresie od twórczości plastycznej po
przedstawienia choreograficzno - teatralne;

-

muzykoterapia – terapia przy pomocy róŜnego oddziaływania na uczestników poprzez
muzykę – począwszy od relaksacji poprzez ekspresję muzyczną oraz emisję głosu;

-

trening budŜetowy.

Dodatkowe metody związane z aktywizacją zawodową:
-

praktyki zawodowe realizowane na otwartym rynku pracy w chętnych do współpracy
zakładach pracy na terenie Powiatu;

-

szkolenia z zakresu poszukiwania zatrudnienia realizowane podczas róŜnych projektów
zewnętrznych a takŜe treningi poszukiwania pracy prowadzone w pracowniach czy w PUP;

-

kiermasze prac wykonanych z udziałem uczestników z których dochód przeznaczany jest na
rehabilitację społeczną – podnosi to wartość pracy wykonywanej przez nich na co dzień;

Metodami pracy psychologicznej prowadzonej w WTZ są:
-

psychorysunek – terapia poprzez wyraŜanie siebie w formach; plastycznych oraz
analizowanie wytworzonych form z udziałem psychologa;

-

biblioterapia – terapia poprzez czytanie ksiąŜek, opowiadanie ze zrozumieniem usłyszanego
tekstu, rozwijanie wyobraźni;

-

psychoedukacja oraz spotkania grupowe z psychologiem;

-

indywidualna terapia psychologiczna; aromaterapia z elementami relaksacji;

-

aromaterapia z elementami relaksacji;

Metodami pracy w zakresie rebabilitacji zdrowotnej prowadzonej przez WTZ są:
-

trening higieniczny,

-

ćwiczenia usprawniające w formie grupowej

-

ćwiczenia usprawniające w formie indywidualnej,

-

elementy gimnastyki korekcyjnej,

-

masaŜe,

-

basen,

-

udział w zawodach sportowych,
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Metodami pracy z rodzinami są:
-

zebrania rodziców (średnio raz na kwartał),

-

rozmowy indywidualne z instruktorami,

-

rozmowy indywidualne z psychologiem,

-

kontakt telefoniczny.

Tabela 1 - Udział Uczestników WTZ w wydarzeniach aktywizujących
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

WYJAZDY ORAZ WYJŚCIA ORAGNIZOWANE W RAMACH REHABILITACJI
SPOŁECZNEJ W 2008 R.
24.01.2008 – dyskoteka integracyjna KrzyŜanowicach(WTZ GORZYCE, WTZ RYBNIK,
WTZ NIEDOBCZYCE, ŚDS KNURÓW, DPS JEDŁOWNIK)
05.02.2008 – konferencja nt. Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w świetle
znowelizowanej ustawy z 1997 r.
04.01.2008 – integracyjne koledowanie w DPS Gorzyce wraz z Zespołem KORAL
14.03.2008 r. Teatr Śląski Katowice „Nie teraz kochanie” – wyjazd z uczestnikami
3.04.2008 wyjazd do IMAX oraz Planetarium. Wyjazd wraz z WTZ Rybnik
17.04.2008 disco w CzyŜowicach z WTZ Gorzyce i DPS Wodzisław
24.04.2008 koncert „Most muzyczny” Dom Kultury Radlin
8.05.2008 udział w abilimpiadzie w Lublińcu
13.05.2008 Odpust w WTZ – dzień otwarty
14.05.2008 udział w Olimpiadzie Radości Ruda Śląska
20.05.2008 WCK koncert Dzieci Dzieciom zorganizowany przez SOSW w Wodzisławiu
02-07.06.2008 kolonie integracyjne w Otmuchowie: Paczków, Nysa, Kędzierzyn, Otmuchów
10.06.2008 VI Powiatowa Olimpiada w Wodzisławiu – współorganizator
11.06.2008 udział w XIV Międzyośrodkowej Spartakiadzie WOLIiZOL w Gorzycach
12.06.2008 udział w IX Festiwalu Twórczości Osób Niepełnospr. w Tychach
23.06.2008 Noc Świętojańska – występ uczestników na scenie muszli koncertowej w parku
wodzisławskim – organizator UM Wodzisław Śl.
24.06.2008 – powitanie lata w śląskim klimacie – DPS Gorzyce – impreza integracyjna
Lipiec 2008 – wyjazd do Cinema City w Rybniku
21.08.2008 – wycieczka do rezerwatu przyrody Łęszczok w pobliŜu Raciborza
28.08.2008 i 3.09.2008 – wspólne spotkania integracyjne z klientami Ośrodka Wsparcia –
pierwsze na ul. Pszowskiej, drugie w Ośrodku Wsparcia
9-10.09.2008 – uczestnictwo w konferencji o zatrudnianiu osób niepełnospra. organ. przez
WTZ Niedobczyce oraz występy artystyczne z okazji 5 lecie WTZ Niedobczyce
12.09.2008 – udział w Blues dla niepełnosp.- koncert w CzyŜowicach organizowany przez
Starostwo oraz WTZ Gorzyce
16.09.2008 – udział w Olimpiadzie w Suszcu – eliminacje oraz występ w finałach
22.09.2008 – wycieczka do ZOO w Opolu, wraz z uczestn. WTZ Kędzierzyn Koźle
25.09.2008 – poŜegnanie lata w śląskim klimacie – DPS Gorzyce
26.09.2008 – spotkanie integracyjne z rodzicami i opiekunami uczestników organizowane
przez WTZ podczas wieczoru kabaretowego „Wpadka” w Wodzisławskim Centrum Kultury
20-22.10.2008 – Wycieczka do ŁuŜyc a w tym wyjazd do Pragi
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L.p.
28.
29.
30.

WYJAZDY ORAZ WYJŚCIA ORAGNIZOWANE W RAMACH REHABILITACJI
SPOŁECZNEJ W 2008 R.
9-20.11.2008 EFS „Pracuj zdrowo” wyjazd usprawniająco – szkoleniowy realizowany
w projekcie systemowym „Dobry Start” finansowany ze środków Unii Europejskiej
3.12.2008 integracyjne spotkanie andrzejkowe z WTZ Kędzierzyn Koźle organizowane przez
WTZ Wodzisław
18.12.2008 integracyjne spotkanie wigilijne z przedstawieniem jasełek (rodzice, opiekunowie
i zaproszeni goście)

Od grudnia 2008 roku czterech uczestników WTZ znalazło zatrudnienie w nowo powstałym
Zakładzie Usług Pralniczych w Wodzisławiu Śląskim.
Większość uczestników podczas codziennej terapii osiąga pozytywne wyniki w zakładanych
zakresach rehabilitacji, zwiększając tym samych swoją zaradność osobistą oraz szanse na
aktywizację zawodową, choć sam proces bywa często długotrwały. Natomiast jest teŜ grupa kilku
osób, która ze względu na swój stopień niepełnosprawności nie rokuje pozytywnych efektów terapii
prowadzonej przez WTZ i wymaga innej formy wsparcia bardziej o charakterze opiekuńczym
i indywidualnym.

7.2 Działalność finansowa
W roku 2008 Powiat Wodzisławski przeznaczył na działalność WTZ kwotę
527 211,11 zł a w tym:
- koszty finansowania działalności WTZ ze środków
PFRON: 474 490,00 zł (90%)
- koszty finansowania działalności WTZ ze środków
Powiatu Wodzisławskiego: 52 721,11 zł (10%)

Na bieŜącą działalność w 2008 roku Warsztat Terapii Zajęciowej wydał kwotę: 526 915,48 zł.
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Tabela 2 - Zestawienie wydatkowania środków finansowych w 2008 roku
Rodzaj kosztów

PLAN 2008

Wykonanie

%

1.

wynagrodzenia pracowników,
naleŜnych składek, odpisów na
FŚS

380 000,00 zł

379 934,09 zł

99,98

2.

materiały, energia, usługi
materialne i niematerialne

45 744,44 zł

45 643,97 zł

99,78

dowóz uczestników i jazda
zgodnie z programem warsztatu

30 000,00 zł

28 963,54 zł

96,55

4.

szkolenie pracowników

1 406,00 zł

1 406,00 zł

100

5.

ubezpieczenie uczestników
warsztatu

1238,00 zł

1 238,00 zł

100

6.

ubezpieczenie mienia warsztatu

198,00 zł

198,00 zł

100

7.

wycieczki dla uczestników
warsztatu

11 709,95 zł

11 709,95 zł

100

8.

materiały do terapii zajęciowej w
pracowniach w tym w pracowni
gospodarstwa domowego

30 664,72 zł

32 403,05 zł

105,67

trening ekonomiczny

19 250,00 zł

18 200,00zł

94,55

dodatkowe wyposaŜenie, wymiana
zuŜytego wyposaŜenia warsztatu

7 000,00 zł

7 218,88 zł

103,13

527 211,11 zł

526 915,48 zł

99,94

L.p.

3.

9.
10.

Razem:

Dodatkowe środki uzyskane przez WTZ:
- środki pozyskane z EFS w ramach projektu „Dobry Start”: 48 000,00 zł
- darowizny pienięŜne od osób prywatnych i firm: 8 560,05 zł
- darowizny rzeczowe: 570,14 zł
- środki przeznaczone przez Caritas Archidiecezji Katowickiej na kolonie integracyjno –
usamodzielniające w Otmuchowie: 4 500,00 zł
- pomoc Ŝywnościowa z europejskiego programu PEAD o wartości szacunkowej: 6 136.56 zł
- kwota uzyskana ze sprzedaŜy prac uczestników: 2 928,64 zł
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III. ZAKOŃCZENIE

Rok 2008 był dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie kolejnym w realizacji Powiatowej
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych oraz Powiatowego Programu Działania na Rzecz
Osób Niepełnosprawnych. Zadania te realizowane były w ścisłej współpracy z powiatowymi
jednostkami

organizacyjnymi

pomocy

społecznej:

Powiatowym

Ośrodkiem

Opiekuńczym, Powiatowym Specjalistycznym Ośrodkiem Wsparcia

Adopcyjno-

dla Ofiar Przemocy

w Rodzinie, Powiatowym Domem Dziecka, Powiatowym Ośrodkiem Wsparcia dla Osób
z Zaburzeniami Psychicznymi, Domem Pomocy Społecznej w Gorzycach i w Wodzisławiu Śl. oraz
Warsztatami Terapii Zajęciowej w Gorzycach i w Wodzisławiu Śl. Współpraca ta rozszerzona
została równieŜ o inne instytucje działające w obszarze polityki społecznej.
Przedstawione w sprawozdaniu dane odnoszą się do najistotniejszych problemów z jakimi do
czynienia mieli pracownicy powiatowych jednostek pomocy społecznej. Współpraca wszystkich
podmiotów funkcjonujących w obszarze polityki społecznej była wiec niezbędnym warunkiem
skuteczności i trwałości prowadzonych działań. Jak wynika z przedstawionych danych, oczekiwania
społeczeństwa naszego powiatu dotyczące zakresu

i wielkości udzielanej pomocy w zakresie

polityki społecznej są znaczne i ciągle rosną.
Spowodowane to jest kilkoma istotnymi czynnikami, a mianowicie:
- rozszerzeniem się sfery biedy i ubóstwa rodzin,
- dysfunkcjonalnością podłoŜa Ŝycia rodzinnego (alkoholizm, przemoc),
- starzeniem się mieszkańców, przewlekłe choroby somatyczne, niepełnosprawność,
- nieradzenie sobie w sprawach opiekuńczo-wychowawczych,
- choroby psychiczne,
- konflikt z prawem.
W Powiecie Wodzisławskim problemy osób potrzebujących znajdują zawsze odpowiednią rangę.
Dowodem na to jest, Ŝe stworzony system zabezpieczenia społecznego dla poszczególnych grup
społecznych. W Naszym Powiecie osoby zagroŜone wykluczeniem społecznym (np. doznające
przemocy w rodzinie, chore psychicznie, niepełnosprawne, starsze, przeŜywające kryzysy),
otrzymują kompleksowe wsparcie ze strony przygotowanej kadry. Dzieci pozbawione rodziców
biologicznych mogą liczyć na dom w rodzinie zastępczej lub adopcyjnej. Tak

pojęta misja

w niesieniu pomocy i wsparcia w naszym powiecie niewątpliwie moŜe dać poczucie troski o osoby
najbardziej potrzebujące.
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JednakŜe przed nami stają kolejne bardzo istotne zadania do realizacji takie m.in. jak:
- dokończenie remontu i wyposaŜenia w Powiatowym Domu Dziecka w Gorzyczkach,
- realizacja projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego „Dobry Start”,
- utworzenie mieszkań chronionych dla osób chorych psychicznie oraz usamodzielnianych
wychowanków z placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzin zastępczych.
Zadania te ujęte są w Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. Chcąc
pomagać naleŜy pamiętać, Ŝe zachowania jednostek są wypadkową oddziaływań kilku grup
czynników tkwiących zarówno w jednostce jak i w otoczeniu a planowane oddziaływania winny to
uwzględniać.
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Tabela 1 - Udział Uczestników WTZ w wydarzeniach aktywizujących
Tabela 2 - Zestawienie wydatkowania środków finansowych w 2008 roku

109

SPIS

ILUSTRACJI

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl.
Rys. 1 Rodziny zastępcze na koniec 2007 r.
Rys. 2 Rodziny zastępcze na koniec 2008 r.
Rys. 3 Liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na koniec 2007 r.
Rys. 4 Liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na koniec 2008 r.
Rys. 5 Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach w 2007 r.
Rys. 6 Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach w 2008 r.
Rys. 7 Liczba rodzin zastępczych oraz umieszczonych w nich dzieci
w latach 2007-2008
Rys. 8 Usamodzielniani wychowankowie w latach 2007-2008
Rys. 9 Usamodzielniani wychowankowie korzystający z pomocy pienięŜnej
Rys. 10 Zmiana struktury świadczeń z tytułu usamodzielnienia (ilość osób)
Rys. 11 Nakłady na świadczenia z tytułu usamodzielnienia
Rys. 12 Nakłady na świadczenia z tytułu usamodzielnienia łącznie
w latach 2007 – 2008
Rys. 13 Liczba osób które otrzymały dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie

Dom Pomocy Społecznej w Gorzycach
Rys. 1 Podział mieszkańców

Powiatowy Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Wodzisławiu Śl.
Rys. 1 Pozyskani kandydaci na rodziny zastępcze i adopcyjne w 2008 r.
Rys. 2 Liczba kandydatów na rodziny adopcyjne i zastępcze, które ukończyły
szkolenie w 2008 roku
Rys. 3 Ilość wniosków skierowanych do sądów w 2008 r.

110

Powiatowy Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
w Wodzisławiu Śląskim
Rys. 1 Liczba osób korzystających z całodobowego pobytu
Rys. 2 Udzielone kosultacje
Rys. 3 Uczestnictwo w grupie wsparcia
Rys. 4 Liczna osób objętych terapią
Rys. 5 Konsultacje indywidualne w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych
Rys. 6 Działania monitorujące
Rys. 7 Procedura „NIEBIESKA KARTA”

111

