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Sprawozdanie z działalności 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

 w Wodzisławiu Śląskim 
  
 

 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje następujące zadania z zakresu pomocy 
społecznej: 
 
 
 

• koordynuje realizację powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych 

• prowadzi specjalistyczne poradnictwo 

• organizuje opiekę w rodzinach zastępczych 

• przeprowadza usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków z rodzin zastępczych 

oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych, zakładów poprawczych, placówek 

resocjalizacyjnych 

• szkoli kadrę pomocy społecznej powiatu 

• wydaje skierowania do umieszczenia: w domach pomocy społecznej, placówkach 

opiekuńczo – wychowawczych, ośrodkach wsparcia 

• za pomocą Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie starosta sprawuje nadzór nad 

powiatowymi jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej ( Dom Pomocy 

Społecznej - Gorzyce, Powiatowy Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy – Gorzyce, 

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.) 

• współpracuje z Sądem w sprawach dotyczących opieki i wychowania dzieci 

pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodziców biologicznych 

• wykonuje zadania  z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych 

• udziela pomocy repatriantom i uchodźcom 
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie swoje  zadania realizuje poprzez Zespoły 

stanowiące strukturę organizacyjną jednostki: 
 

1. Zespół ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych oraz Skierowań do Domów  

    Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia. 

    Kadra Zespołu: 

- administrator Zespołu 1 etat - wykształcenie wyŜsze oraz specjalizacja z organizacji  

    pomocy społecznej 

- konsultant ds. rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych 1 etat - wykształcenie   

   wyŜsze oraz ukończone szkolenie z języka migowego ( certyfikat) 

- pedagog 1 etat - wykształcenie wyŜsze oraz ukończone szkolenie z języka migowego  

    (certyfikat) 

2. Zespół Pomocy Dziecku i Rodzinie 

   Kadra zespołu: 

-  administrator Zespołu 1 etat - Szkoła Pracowników Socjalnych 

    oraz Studium Pomocy Rodzinie 

-  pracownik socjalny 1 etat - wykształcenie wyŜsze – socjolog, specjalizacja z organizacji   

   pomocy społecznej  

-  pracownik socjalny ½  etatu - Szkoła Pracowników Socjalnych 

-  specjalista pracy z rodziną 1 etat - wykształcenie wyŜsze pedagogiczne 

   oraz Podyplomowe Studia Pedagogiki Specjalnej w zakresie profilaktyki i resocjalizacji 

-  inspektor ds. usamodzielnień 1 etat - wykształcenie wyŜsze – politologia 

   oraz III rok studiów doktoranckich 

3. Zespół Obsługi Administracyjno – Finansowej 

   Kadra Zespołu: 

-  główna księgowa 1 etat - wykształcenie wyŜsze ekonomiczne 

-  referent -  kasjer 1 etat - Szkoła Policealna - Studium Administracji Prawa i Finansów 

   (uzupełnia wykształcenie na kierunku pedagogika, specjalizacja doradztwo zawodowe) 

-  kierownik kancelarii i kadr 1 etat - wykształcenie wyŜsze prawnicze 

   administracja publiczna 

-  konsultant ds. prawnych ½  etatu - wykształcenie wyŜsze prawnicze - prawo  

   administracyjne 

4. Punkt Interwencji Kryzysowej – konsultanci w ramach umów zleceń (prawnik, pedagog,  

   psycholog). 
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Realizacja zadań przez poszczególne zespoły wchodzące w skład struktury 
organizacyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Wodzisławiu Śląskim.  
 

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 2007 roku, 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl. otrzymało środki finansowe                           

z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 2.185,870,00 

zł, z czego wykorzystano kwotę 2.173.348,00 zł.  Zatem wydatkowanie środków Funduszu 

stanowi 99,43 % z kwoty przyznanej.  

Otrzymane środki finansowe zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Nr XIII/149/2007 z dnia  

29 listopada 2007 roku zostały rozdzielone w następujący sposób: 

› dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych: 320.000,00 zł. 

› dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków 

pomocniczych: 350.432,00 zł. 

› dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych: 

508.307,88 zł. 

› dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej: 895.324,00 zł. 

› dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki: 104.461,22 zł. 

 
Turnusy rehabilitacyjne  
 

Do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl. w 2007 roku na zadanie 

dofinansowania uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym złoŜono 455 wniosków (w tym 392 

osoby dorosłe, 63 dzieci i młodzieŜ). Oprócz osób niepełnosprawnych dofinansowanie 

otrzymali równieŜ opiekunowie  tych osób zgodnie ze wskazaniami lekarza. 
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Tabela 1 - Wysokość przyznanych dofinansowań dla poszczególnych grup osób 

 
Łącznie z dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym skorzystało  

537 (z czego 381 osób niepełnosprawnych) na łączną kwotę 319.431,00 zł.  

 

 

 

 

      Rys. 1 Liczba osób ubiegających się o dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie 

 

 

 

Osoby, które otrzymały dofinansowanie Liczba osób Kwota 
dofinansowania 

Dorośli 324 206.504,00 

Opiekunowie osób dorosłych 103 48.144,00 

Dzieci i młodzieŜ 57 40.025,00 

Opiekunowie dzieci i młodzieŜy 53 24.758,00 

Razem 537 319.431,00 
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Wykorzystano 99,82% środków w stosunku do kwoty przeznaczonej algorytmem 

środków na w/w zadanie. 

Dofinansowanie zaopatrzenia dla osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne 
i środki pomocnicze oraz sprzęt rehabilitacyjny 
 

W 2007 r. złoŜono 458 wniosków na dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych 

i środków pomocniczych oraz 28 wniosków na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt 

rehabilitacyjny. Łączna liczba dofinansowanych wniosków na w/w zadanie wyniosła   

448- na kwotę 350.271,00 zł. (z czego dofinansowano 28 wniosków na sprzęt rehabilitacyjny 

na kwotę 31.776,00 zł.). Według algorytmu przeznaczonego na dofinansowanie do w/w 

zadania wykorzystano 99,95% środków przeznaczonych na ten cel. 

 

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób prawnych i jednostek 
organizacyjnych 
  

 W 2007 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. 

 
Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się                      
i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych 
 

W 2007 roku na likwidację barier architektonicznych, technicznych                               

i w komunikowaniu się zostało złoŜonych 169 wniosków na łączną kwotę 872.907,00 zł. 

Dofinansowanych zostało 106 wniosków, 55 zostało rozpatrzonych negatywnie, 8 osób 

zrezygnowało  z ubiegania się o dofinansowanie.   
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Tabela 2 - Dofinansowania wypłacone na likwidację poszczególnych barier 

 
 
Według algorytmu przeznaczonego na dofinansowanie do w/w zadania wykorzystano 99,14% 

środków przeznaczonych 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. 

 

 

Rys. 2 Wydatkowanie środków PFRON w latach  2003 - 2007 na likwidację barier 

 
Likwidacja barier  

Środki 
zgodnie z 

algorytmem 

wypłacono 
dofin. 

(liczba osób) 

Środki 
wypłacone 

(ogółem) 

Środki 
wykorzystane 

Wykorzystanie           
w % 

 
w komunikowaniu    

 
 
 
 
 
 

508.308,00 

57  
 
 
 
 
 
 
503.944,00 

152.434,00 30,25% 

architektonicznych 28 327.076,00 64,90% 

technicznych 21 24.434,00 4,85% 

Razem 106 503.944,00 100% 

Lata 2003 2004 2005 2006 2007 
wydatkowanie 
środków w 

złotych 
21 486 183 809 287 623 400 768 503 944 
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Warsztaty Terapii Zaj ęciowej 
 

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, w 2007 roku przekazano 95% dofinansowania ze środków 

PFRON kosztów działalności warsztatów oraz 5% środków finansowych  

z budŜetu Powiatu Wodzisławskiego dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gorzycach oraz 

Warsztatu Terapii Zajęciowej Św. Hiacynta i Franciszek w Wodzisławiu Śląskim. 

Tabela 3 - Wykorzystanie środków finansowych na działalność warsztatów terapii zajęciowej 

 

Jednocześnie z budŜetu Powiatu Wodzisławskiego dofinansowano (5%) kosztów 

uczestnictwa trzech osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Wodzisławskiego będących 

uczestnikami WTZ w Jastrzębiu Zdroju (706,00 zł)  oraz Rybniku (1.412,00 zł) 

 
 

Sport,  kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych 
 

W 2007 r. na zadanie dotyczące sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób 

niepełnosprawnych wykorzystano kwotę w wysokości 104.385,12 zł. Dofinansowanie 

otrzymały 34 przedsięwzięcia realizowane przez podmioty działające na rzecz osób 

niepełnosprawnych. Łącznie z przekazanego dofinansowania skorzystało 3.818 osób 

niepełnosprawnych. 

Według algorytmu przeznaczonego na w/w zadanie wykorzystano 99,92% środków 

Funduszu. 

Warsztat Środki 
PFRON 
(95%) 

Środki  
wykorzystane 

PFRON 

Środki 
Powiatu 

(5%) 
 

Środki 
wykorzystane 

Powiat 

Procentowe 
wykorzystanie 
środków PFRON 

Warsztat Terapii Zajęciowej 
Gorzyce  
 31 uczestników 

420.834,00 420.828,58 22.149,16 22.143,99 99,99% 

Warsztat  Terapii 
Zajęciowej 
Wodzisław Śląski 
35 uczestników 

474,490,00 474.488,86 24.973,16 24.973,16 99,99% 

Razem 895.324,00 895.317,44 47.122,32 47.117,15 
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Tabela 4 - Organizacje, które w 2007 roku otrzymały dofinansowanie w zakresie w/w zadania 
 
 

Lp. 

 
Nazwa instytucji, które 

otrzymały dofinansowanie 
 

Liczba 
przedsięwzięć 

 
Łączna kwota dofinansowania 

1. 
Polski Związek Niewidomych                  
w Wodzisławiu Śl. 
 

5 20.277,00 zł 

2. 

Fundacja Na Dobro Domu 
Pomocy Społecznej                     
w Gorzycach 
 

6 15.963,04 zł 

3. 

Wojewódzki Ośrodek 
Lecznictwa Odwykowego                 
i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy 
w Gorzycach 
 

6 18.738,00 zł 

4. 
Stowarzyszenie Rodzin i Osób 
Niepełnosprawnych w 
Rydułtowach 

9 32.410,00 zł 

5. 

Dom Pomocy 
Społecznej Zgromadzenia Sióstr 
Opatrzności BoŜej         w 
Wodzisławiu Śl. 
 

2 7.739,10 zł 

6. 
Towarzystwo Przyjaciół Pszowa 
 

2 3.870,00 zł 

7. 
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 
 

2 2.677,98 zł 

8. 
Stowarzyszenie Radlińskie Biuro 
Porad Obywatelskich  
 

1 2.710,00 

 Razem: 
 

32 104.385,12 zł 
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             Suma wydatkowanych środków PFRON na rehabilitację społeczną w latach 2003 – 2007 
 
 

 
                                
 

Rys. 3 Suma wydatkowanych  środków PFRON na rehabilitację społeczną w latach 2003 – 2007 
 

PowyŜszy wykres pokazuje, Ŝe wydatkowane środki PFRON mają tendencję 

wzrostową. Jest to spowodowane coraz większą świadomością osób niepełnosprawnych  

o moŜliwości ubiegania się o dofinansowanie poprzez prowadzoną przez PCPR kampanię 

informacyjną oraz współpracę z organizacjami pozarządowymi, a takŜe sprawną obsługę w/w 

zadań. 

 
Tabela 5 - Wnioski w latach 2006 – 2007 na poszczególne zadania 

Rodzaj zadania 
Liczba złoŜonych wniosków 

2006 2007 

turnusy rehabilitacyjne 
399 455 

sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i 
środki pomocnicze 

425 486 

likwidacja barier architektonicznych, technicznych i 
w komunikowaniu się 

120 168 

sport, kultura, turystyka i rekreacja 
37 38 
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Tabela 6 - Wypłacone dofinansowania na poszczególne zadania w latach 2006-2007 

 

  

Turnusy 
rehabilitacyjne 

 
 
 
 

Sprzęt 
rehabilitacyjny, 

przedmioty 
ortopedyczne i 

środki 
pomocnicze 

 

Likwidacja barier 
architektonicznych, 

technicznych i w 
komunikowaniu się 

 
 

Sport, kultura, 
turystyka i 
rekreacja 

 
 
 

WTZ 
 
 
 
 
 

Suma 
wydatkowanych 

środków 
 
 
 

Dofinansowania w 2006 roku 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. 

 dla liczby wniosków 325 410 96 32 61 924 

 dla liczby osób 460 410 96 2 885 61 3 912 

        

Dofinansowania w 2007 roku 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. 

dla liczby wniosków 381 448 106 34 66 1 035 

dla liczby osób 537 448 106 3 818 66 4 975 



  1 
 

Skierowania do Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia 

 
Domy Pomocy Społecznej     
 
 

Decyzje o umieszczeniu w DPS wydaje się w oparciu o dokumentację złoŜoną 

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl., przez Ośrodek Pomocy 

Społecznej danej gminy, z której osoba jest kierowana.  

W sytuacjach szczególnych (osoba okresowo przebywa w Szpitalu dla Nerwowo            

i Psychicznie Chorych, Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym lub w Zakładzie Pielęgnacyjno- 

Opiekuńczym), pracownicy domu pomocy społecznej dokonują dodatkowej oceny sytuacji 

osoby kierowanej.  

Wydana w tej sprawie opinia jest dołączona do dokumentacji osoby kierowanej. 

Na podstawie przeanalizowanych dokumentów moŜna stwierdzić, Ŝe około 80% osób 

umieszczonych w DPS, to osoby w podeszłym wieku.   

 

Tabela 7-  Umieszczenia w Domach Pomocy Społecznej funkcjonuj ących na terenie Powiatu   
                  Wodzisławskiego w 2007 roku w porównaniu do 2006 roku. 

 
 

Rok 
 

2006 rok 
 

2007 rok 

Liczba 
wydanych 

decyzji 
umieszczających 

44 48 

 
 

 
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 2007 roku  wynosił 2.060,64 zł. 

Liczba miejsc statutowych-  218 

Stan na dzień 31.12.2007 r. – 218 osób z tego: 
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- 128 osób, skierowanych do DPS przed dniem 01.01.2004 r. (tzn. umieszczonych na starych 

zasadach). 

 W 2007 roku wydano 46 decyzji o umieszczeniu w Domu Pomocy Społecznej 

w Gorzycach dla osób z następujących powiatów: 

1. Powiatu Wodzisławskiego - 9 osób, w tym: 

a) Rydułtowy - 2 osoby 

b) Wodzisław Śl. - 3 osoby 

c) Gorzyce - 2 osoby  

d) Pszów - 1 osoba 

e) Marklowice - 1 osoba 

2. Katowice - 2 osoby 

3. Jastrzębie Zdrój - 9 osób  

4. Ruda Śl. - 7 osób 

5. Siemianowice Śląskie - 1 osoba 

6. Tychy - 2 osoby 

8. Gliwice - 1 osoba  

9. Mysłowice - 2 osoby 

10. Zawiercie - 2 osoby 

11. śory - 2 osoby 

12. Wyry - 1 osoba 

13. Suszec - 1 osoba 

14. Bojszowy - 2 osoby 

15. KrzyŜanowice - 2 osoby 

16. Szczecin - 1 osoba 

17. Zbronowice - 1 osoba 

18. Łaziska Górne - 1 osoba 

 

W stosunku do 2006 roku obserwuje się nieznaczny wzrost skierowań do domów pomocy 

społecznej. W większości są to skierowania osób spoza powiatu wodzisławskiego- na ogólną 

liczbę skierowań do DPS Gorzyce niespełna 20% to mieszkańcy naszego powiatu. 

Związane jest to 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. 

 W 2007 r. z pobytu w Domu Pomocy Społecznej w Gorzycach zrezygnowały dwie osoby.  
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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 2007 roku wynosił  1.967,25 zł 

Liczba miejsc statutowych -53 

Stan na dzień 31.12.2007 r. – 53 osób  

W 2007 roku w DPS w Wodzisławiu Śl. umieszczono 2 osoby  

z następujących powiatów: 

1. Wodzisław Śl. 1 osoba 

2. Jastrzębie Zdrój 1 osoba  

 
 

 

Ośrodki wsparcia 

 

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

 

Liczba miejsc statutowych - 25  

Stan na dzień 31.12.2007 r. – 25 osób  

 

Osoby korzystające z usług Ośrodka pochodzą w większości z terenu Powiatu 

Wodzisławskiego. W 2007 roku zaobserwowano duŜą rotację osób korzystających  

z usług Ośrodka.  

Łącznie  34 osoby zostały objęte pomocą oferowaną przez Ośrodek Wsparcia w tym:  

-  13 osób zostało skierowanych do Ośrodka po raz pierwszy, 

-  3 osoby zrezygnowały z pobytu w Ośrodku,  

-  6 osób zakończyło terapię i wróciło do środowiska. 
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Powiatowy Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 

 w Wodzisławiu Śl.  

 

W dniu 1 grudnia 2006 r. w Wodzisławiu Śląskim został otwarty Powiatowy Ośrodek 

Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Ośrodek świadczy usługi: 

a) w zakresie  interwencyjnym: 

-zapewnia schronienie ofiarom przemocy w rodzinie, 

-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 33 osoby w tym 31 męŜczyzn                

i 2 kobiety. 

Pomocą Ośrodka w 2007 roku objęto łącznie 594 osoby: 

1. opieka całodobowa - 49 osób, 

2. konsultacje - 545 osób, 
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• konsultacje prawne - 192 osoby; 

• konsultacje indywidualne psychologiczno-pedagogiczne - 353 osoby.  

 
Zespół pomocy dziecku i rodzinie 

 

Zadania: 

1. Organizowanie rodzinnej opieki zastępczej.  

2. Kierowanie dzieci pozbawionych opieki rodziców naturalnych do placówek opiekuńczo-

wychowawczych.  

3. Koordynacja procesów usamodzielnień pełnoletnich wychowanków opuszczających rodziny 

zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze, domy pomocy społecznej dla dzieci                             

i młodzieŜy niepełnosprawnych 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. 

 

 

Rodzinna Opieka Zastępcza 

 

Rodzina zastępcza to taka rodzina, która zapewnia opiekę i wychowanie dziecku 

pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodziców biologicznych. 

 

W Powiecie Wodzisławskim funkcjonują następujące typy rodzin zastępczych: 

 

• Spokrewnione z dzieckiem, 

• Niespokrewnione z dzieckiem, 

• Zawodowe niespokrewnione z dzieckiem: 

- wielodzietne, 

- o charakterze pogotowia rodzinnego. 
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Rys. 4 Rodziny zastępcze w 2006 r. 

 

 

 

 

 
 
 

Rys. 5 Rodziny zastępcze na koniec 2007 r. 
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Rys. 6 Liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w 2006 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                     Rys. 7 Liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w 2007 r. 
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Rys. 8 Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych w 2006 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Rys. 9 Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych w 2007 r. 
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Rys. 10 Liczba rodzin zastępczych oraz umieszczonych w nich dzieci 

 
 

Rodziny zastępcze finansowane są w pełni ze środków własnych Powiatu, na powyŜsze 

zadanie w 2007 roku Powiat przeznaczył kwotę w wysokości  2.033.269,00 zł, natomiast              

w 2006 roku kwotę 1.955.791,00 zł 

 
 
Skierowania do Powiatowego Domu Dziecka w Gorzyczkach w 2007 roku 
 
 
Powiatowy Dom Dziecka w Gorzyczkach posiada 42 miejsca. 

Ogólna liczba wychowanków przebywających w Powiatowym Domu Dziecka na dzień 

31.12.2007r. wyniosła 35 w tym 32 z powiatu wodzisławskiego, 2 z Miasta Rybnika                                

i 1 wychowanek z Miasta Ruda Śląska. 

 

Tabela 8 - Przedział wiekowy wychowanków w 2007 r. 
 

Wiek wychowanków 
na dzień 31.12.2007r. 

 
Liczba 

wychowanków 
 

4-7 lat 3 
10-12 lat 5 
13-16 lat 19 
17-19 lat 8 

Razem 35 
 
 

Miesięczny średni koszt utrzymania wychowanka w 2007 roku wyniósł 3.607,55 zł 

(w koszt zaliczone były środki na remont). 

Miesięczny średni koszt utrzymania wychowanka w 2006 roku wyniósł 2.658,78 zł. 
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Koszt utrzymania wychowanka  

w Powiatowym Domu Dziecka w Gorzyczkach 
w latach 2006-2007 

 
Rys. 11  Koszt utrzymania wychowanka w Powiatowym Domu Dziecka w Gorzyczkach 

w latach 2006-2007 
 
 
Współpraca z instytucjami –  działającymi na rzecz dziecka i rodziny 
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie poczyniło działania zmierzające do ustalenia 

zasad 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 realizowali postanowienia Sądu dotyczące umieszczenia małoletnich                       

w rodzinach zastępczych zawodowych o charakterze pogotowia rodzinnego oraz                                        

w Powiatowym Domu Dziecka w Gorzyczkach. 

Współpracowano w sprawach rodzin zastępczych i rodziców biologicznych dzieci 

przebywających w rodzinach zastępczych 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 Gorzycach, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną. 

Ponadto w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie działa zespół ds. okresowej oceny 

sytuacji rodzin zastępczych, rodziców biologicznych, dzieci umieszczonych w rodzinach 

zastępczych bądź placówce opiekuńczo-wychowawczej. W skład zespołu wchodzą 

pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowego Ośrodka Adopcyjno-

Opiekuńczego, pedagodzy szkolni, kuratorzy sądowi, pracownicy socjalni ośrodków pomocy 

społecznej, rodziny zastępcze, wychowankowie, a takŜe rodzice naturalni. 
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Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  słuŜą pomocą merytoryczną 

pracownikom socjalnym ośrodków pomocy społecznej, Powiatowemu Ośrodkowi 

Adopcyjno-Opiekuńczemu w Gorzycach, kuratorom Sądu oraz innym jednostkom 

pomocowym, w sprawach z zakresu pomocy dziecku i rodzinie oraz problemu przemocy 

w rodzinie. 

 

Rodzice biologiczni dzieci przebywających w rodzinach zastępczych; 

 

- W 2007 r. nawiązano kontakt z wieloma rodzicami biologicznymi dzieci przebywających  

w rodzinach zastępczych. Przeprowadzano, we współpracy z ośrodkami pomocy 

społecznej oraz pracownikami socjalnymi innych instytucji, wywiady środowiskowe,                  

mające na celu naliczenie odpłatności z tytułu pobytu dziecka w rodzinie zastępczej oraz 

ocenianie moŜliwości powrotu dziecka pod opiekę rodzica biologicznego. Z częścią 

rodziców nie udało się nawiązać kontaktu, ze względu na odmowę współpracy w/w  lub 

niemoŜność ustalenia miejsca przebywania 

- w 2007r. suma wpłat od rodziców biologicznych zobowiązanych do ponoszenia 

odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej wyniosła 14.941,34zł. (słownie: 

czternaście tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden złotych 34/100) 

- pod opiekę rodziców biologicznych w 2007r. powróciło 8 dzieci  

- w rodzinach adopcyjnych w 2007r. umieszczono 10 dzieci 

 

Szkolenia i konsultacje dla rodzin zastępczych 

 

 W 2007 roku odbyło się szkolenie w formie warsztatów dla zawodowych 

niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych wraz z programem diagnostyczno- 

integracyjnym dla dzieci przebywających w tych rodzinach. W ramach warsztatów odbyły się 

cztery spotkania o następujących tematach: 

1. Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu rodzin zastępczych.  

Zakres tematyczny pierwszych warsztatów (zarówno w zagadnieniach teoretycznych, 

jak i w ćwiczeniach praktycznych) stał się doskonałą podwaliną do samodzielnego 

funkcjonowania powstałej w ramach projektu Powiatowego Ośrodka Adopcyjno-

Opiekuńczego w Gorzycach grupy wsparcia dla rodzin zastępczych. 
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2. Opieki nad dzieckiem z zaburzeniami lub nieprawidłowym zachowaniem. 

Uczestniczące w spotkaniu rodziny zostały zapoznane z podstawą teoretyczną takich 

zagadnień jak: FAS, FAE, ADHD, SSAD, a takŜe z ćwiczeniami uczącymi 

opanowywania trudnych zachowań dzieci wynikających z tych zaburzeń. 

3. Rozpoznawanie objawów molestowania i wykorzystywania seksualnego dzieci  

(cześć I i II) 

 

 W tych samych terminach, co warsztaty dla niespokrewnionych z dzieckiem 

zawodowych rodzin zastępczych odbywały się w siedzibie Powiatowego Ośrodka Adopcyjno 

– Opiekuńczego w Gorzycach zajęcia integracyjne dla dzieci. 

 Zajęcia miały charakter integrujący grupę,  szczególny nacisk połoŜono na 

 rozpoznawanie problemów emocjonalnych dzieci.  

 Pedagodzy w ramach prowadzonych zajęć starali się uwraŜliwi ć dzieci na potrzeby 

innych, pokazać jak waŜne jest poczucie tolerancji i równości. KaŜde z zajęć było osadzone 

w tematyce odpowiadającej wydarzeniom wynikającym z kalendarza (wrzesień – zajęcia 

związane z jesienią, koniec października -  Wszystkich Świętych i Halloween, listopad – 

zabawa andrzejkowa, grudzień – przygotowania do Świąt BoŜego Narodzenia). Charakter 

uzupełniający zajęć miały gry i zabawy terapeutyczne: integrujące, podnoszące lub 

wyciszające energię w grupie, budujące wzajemne zaufanie i poczucie bezpieczeństwa                                   

w grupie.  

 
Procesy usamodzielnień 
 

W 2007 r. z usamodzielnienia w trybie art. 88 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej korzystało łącznie 120 osób, co oznacza w stosunku do 2006 r. spadek 

o 35 osób. Spośród ogólnej liczby osiemdziesiąt trzy osoby opuściły rodziny zastępcze, 

dwadzieścia pięć – placówki opiekuńczo-wychowawcze, po dwie – specjalne ośrodki 

szkolno-wychowawcze oraz zakłady poprawcze i schroniska dla nieletnich, zaś osiem – 

młodzieŜowe ośrodki wychowawcze. W stosunku do 2006 r. największy spadek liczby 

usamodzielnianych nastąpił w grupie młodzieŜy opuszczającej młodzieŜowe ośrodki 

wychowawcze i młodzieŜowe ośrodki socjoterapii. Zmniejszenie liczby usamodzielnianych 

wychowanków z jednej strony jest efektem wydłuŜania przez usamodzielnianych pobytu  

w rodzinach oraz placówkach do czasu ukończenia szkół rozpoczętych przez nich przed 

osiągnięciem pełnoletniości (a przez to odroczenie usamodzielnienia) z drugiej zaś – 

prawdopodobnie skutkiem oddziaływania procesów demograficznych. 
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Rys.12 Usamodzielniani wychowankowie 
 

 

W 2007 r. – podobnie jak w roku wcześniejszym – nie było wśród usamodzielnianych 

wychowanków opuszczających domy dla matek z małymi dziećmi i kobiet w ciąŜy, domy 

pomocy społecznej dla dzieci i młodzieŜy niepełnosprawnych intelektualnie. 

 

Z ogólnej liczby usamodzielnianych 63 osoby kontynuowały naukę i pobierały pomoc 

pienięŜną na kontynuowanie nauki. Poziom liczby osób kontynuujących naukę i uzyskujących 

z tego tytułu świadczenia, mimo spadku globalnej liczby usamodzielnianych, wzrósł więc 

z 46% ogółu usamodzielnianych w 2006 r. do 52,5% w 2007 r. 

Znakomitą większość usamodzielnianych korzystających z pomocy pienięŜnej 

na kontynuowanie nauki (43 osoby – ok. 68%) stanowiły osoby opuszczające rodziny 

zastępcze. Wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych w trzynastu przypadkach 

kontynuowali naukę, wychowankowie młodzieŜowych ośrodków wychowawczych 

i młodzieŜowych ośrodków socjoterapii – w pięciu, zaś usamodzielniani ze SOSW - 

w dwóch. 
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Usamodzielniani wychowankowie korzystaj ący z pomocy 
pieni ęŜnej na kontynuowanie nauki w latach:
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Rys. 13 Usamodzielniani wychowankowie korzystający z pomocy pienięŜnej 

 
 
W 2007 r. osiem osób (wzrost o dwie) skorzystało z pomocy pienięŜnej na usamodzielnienie 

– cztery opuszczające rodziny zastępcze, dwie – młodzieŜowe ośrodki wychowawcze, 

i po jednej – specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy i placówkę opiekuńczo – 

wychowawczą typu socjalizacyjnego. Podstawowym przeznaczeniem tej pomocy było 

poprawienie warunków mieszkaniowych usamodzielnianych. 

Pomoc na zagospodarowanie w formie wyprawki rzeczowej odebrało łącznie osiem osób 

(sześć z rodzin zastępczych i po jednej z SOSW i placówki opiekuńczo – wychowawczej typu 

socjalizacyjnego). Dodatkowo 3 osoby (dwie opuszczające placówki opiekuńczo – 

wychowawcze typu socjalizacyjnego i jedna opuszczająca MOW) decyzją administracyjną 

uzyskały prawo do przedmiotowej pomocy jednak realizacja świadczeń ze względu na brak 

współpracy ze strony usamodzielnianych nie doszła w roku sprawozdawczym do skutku. 

Przeciętna wartość świadczenia przyznawanego w 2007 r. wynosiła 2000,00 zł, co stanowi 

40,5% maksymalnej ustawowo dopuszczalnej wysokości pomocy na zagospodarowanie 

w formie rzeczowej. W tym miejscu naleŜy podkreślić, Ŝe wysokość indywidualnie 

przyznawanej pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej jest wynikiem 

indywidualnych potrzeb kaŜdego wychowanka określonych w programie usamodzielnienia 

opracowanym we współpracy z opiekunem usamodzielnienia. Wysokość świadczenia jest 
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kaŜdorazowo weryfikowana przez pracowników socjalnych przeprowadzających rodzinne 

wywiady środowiskowe ich uzasadnionych przypadkach podwyŜszana. Ponadto przepis 

prawa przesądza o tym, iŜ usamodzielniany wychowanek legitymujący się orzeczeniem o 

niepełnosprawności otrzymuje świadczenie w maksymalnej wysokości. W 2007 r. takich osób 

wśród usamodzielnianych Klientów PCPR jednak nie było. 

 

Zmiana struktury świadcze ń z  tytułu usamodzielnienia 
w latach:
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Rys. 14 Zmiana struktury świadczeń z tytułu usamodzielnienia 

 
Łącznie na świadczenia z tytułu usamodzielnienia wydatkowano w 2007 r. z budŜetu powiatu 

kwotę 271.765 zł,. Oznacza to spadek w stosunku do 2006 r. o 4071,00 zł. Wartość jednak 

przeciętnego świadczenia wzrosła z 3245,13 zł w 2006 r. do poziomu 3440,06 zł w 2007 r. 

Wzrost wartości statystycznego świadczenia widoczny jest zwłaszcza w rozdziale 85201 

„Placówki opiekuńczo-wychowawcze”. W 2007 r. wynosiło ono w przeliczeniu na jednego 

świadczeniobiorcę 3575,84 zł. W przypadku usamodzielnianych wychowanków z rodzin 

zastępczych było ono nieco niŜsze i wynosiło 3324,39 zł. 

Zmiana spowodowana jest przede wszystkim większą liczbą świadczeń przyznanych 

w zakresie pomocy pienięŜnej na usamodzielnienie, przede wszystkim w grupie 

usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych, oraz ustawowym wzrostem 

wysokości przedmiotowego świadczenia dla wychowanków opuszczających niespokrewnione 

z dzieckiem rodziny zastępcze.  
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Nakłady na świadczenia z tytułu usamodzielnienia według 
rodzajów świadcze ń w latach:
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Rys. 15  Nakłady na świadczenia z tytułu usamodzielnienia 

 
Poza wsparciem finansowym usamodzielniani zostali objęci pracą socjalną mającą na celu:  

- pomoc w przezwycięŜeniu trudnej sytuacji Ŝyciowej i braku umiejętności w przystosowaniu 

do Ŝycia młodzieŜy opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze – polegająca przede 

wszystkim na poradnictwie w zakresie pomocy społecznej, prawa rodzinnego, cywilnego 

i administracyjnego, świadczeń rodzinnych i dodatków mieszkaniowych, doradztwie, 

motywowaniu do aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy, motywowaniu 

do aktywnej zmiany własnej sytuacji osobistej, uczestnictwie w rozwiązywaniu trudności 

Ŝyciowych związanych z kontynuowaniem nauki, konfliktami rodzinnymi, współpracy 

usamodzielnianych z organami administracji publicznej itp. – łącznie w róŜnym zakresie 

i z róŜną częstotliwością – 120 usamodzielnianych. 

- pomoc w znalezieniu pracy poprzez współpracę z powiatowym urzędem pracy oraz 

konsultacje aktywizujące bezrobotnych usamodzielnianych: - łącznie 25 usamodzielnianych; 

- pomoc w zapewnieniu odpowiednich warunków mieszkaniowych poprzez współpracę 

z samorządami miast i gmin powiatu w celu ułatwienia usamodzielnianym najmu lokali 

mieszkalnych z zasobów tychŜe samorządów, pomoc w wypełnianiu stosownych wniosków 

o najem, konsultowanie sposobów i form pomocy, występowanie do uczelni wyŜszych oraz 
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szkół ponadgimnazjalnych z wnioskami o zabezpieczenie miejsc w domach studentów 

i internatach. 

W zakresie usamodzielnień Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim 

ściśle współpracowało – poza właściwymi placówkami oraz rodzinami zastępczymi – takŜe 

ze szkołami z terenu powiatu oraz uczelniami wyŜszymi. Najintensywniejsza współpraca 

została nawiązana pomiędzy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie a szkołami 

powiatowymi: Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim, 

Zespołem Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim oraz Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-

Wychowawczym w Wodzisławiu Śląskim. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim w realizacji zadań 

związanych z usamodzielnieniami współpracowało ponadto z innymi powiatami lub miastami 

na prawach powiatu, na których terenie przebywali wychowankowie uprzednio zamieszkali 

na terenie powiatu wodzisławskiego bądź teŜ wychowanków zamieszkujących na terenie 

powiatu wodzisławskiego a pochodzących spoza powiatu. 

 

 
Tabela 9 - Sprawozdanie z działalności finansowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
 

Paragraf 
klasyfikacji 
budŜetowej 

Wydatki jednostek budŜetowych 

Cel na jaki przeznaczono wydatkowane środki 

Plan na 2007r.  
Wykonanie  
w 2007r. 

 
1 2 3 4 

3020 543 542,37 Wydatki na świadczenia wynikające z przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy 

4010 324 464 324 356,26 Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników PCPR 
oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2006. 4040 22 357 22 356,66 

4110 61 687 61 673,76 
4120 8 615 8 613,47 
4170 16 385 16 378,00 Umowy zlecenia –m.in.: sprzątaczka, pracownik  

gospodarczy, za przeprowadzenie wizji lokalnych  
w mieszkaniach osób niepełnosprawnych 

4210 26 433 26 432,99 Wydatki na zakup m.in. materiałów biurowych, 
znaczków pocztowych ,środków czystości, druków 
wywiadów środowiskowych oraz podstawowego 
wyposaŜenia. 

4220 2 242 2 231,62 Wydatki stanowiące wkład własny PCPR w realizację 
projektu  „Szkolenie w formie wyjazdowych warsztatów 
dla zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem rodzin 
zastępczych wraz z programem diagnostyczno-
integracyjnym dla dzieci przebywających tych 
rodzinach” w ramach podpisanego porozumienia z 
Ministrem Pracy i Polityki Społecznej 

4260 6 376 6 375,13 Wydatki związane z mediami-opłaty za gaz, wodę 
i energię. 
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4270 989 100 26 962,02 Wydatki na wstępne prace związane z remontem 
budynku przy ul. Wałowej 30 w Wodzisławiu m.in.: 
wydanie opinii kominiarskiej, projekt remontu dachu 
oraz projektu remontu parteru i II piętra.  
Na mocy Uchwały Zarządu Powiatu Wodzisławskiego 
Nr 280/2007 z dn.20.12.2007r zakwalifikowano kwotę 
962 137 zł     do wydatków niewygasających z końcem 
roku 2007 – planowana realizacja do 30.09.2008 r. 

4280 135 135,00 Wydatki na zakup świadczeń zdrowotnych - badania 
wstępne oraz okresowe pracowników. 

4300 17 498 17 204,39 Wydatki na konserwację sprzętu biurowego, centrali 
telefonicznej, systemu alarmowego, ochronę budynku, 
wywóz odpadów stałych oraz inne. 

4350 1 703 1 702,75 Wydatki za dostęp do internetu. 
4370 6 713 6 712,80 Wydatki za rozmowy słuŜbowe pracowników                      

z  telefonu stacjonarnego. 
4410 2 520 2 444,86 Wydatki na podróŜe słuŜbowe pracowników. 
4440 10 410 10 408,84 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. 
4480 1 426 1 425,60 Wydatki na podatek od nieruchomości. 
4610 900 413,03 Pokrycie kosztów egzekucji komorniczej dotyczącej 

tytułów wykonawczych dla rodziców biologicznych, 
którzy uchylają się od ponoszenia odpłatności za pobyt  
ich dzieci w rodzinach zastępczych. 

4700 8 030 8 025,50 Wydatki na szkolenia pracowników PCPR. 
4740 1 995 1 987,77 Zakup papieru do ksera. 
4750 6 808 6 800,62 Wydatki na akcesoria komputerowe, programy(prawny 

Legalis oraz biurowy Office) oraz tuszy i tonerów. 
Łącznie: 1 516 340   553 183,44 

 
 

 

NajwaŜniejsze potrzeby Powiatu z zakresu pomocy społecznej  

1. Ukończenie remontu budynku przy ul. Wałowej 30 w Wodzisławiu Śląskim - 

usytuowanie w nim trzech jednostek organizacyjnych pomocy społecznej 

(Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowego Ośrodka Adopcyjno – 

Opiekuńczego oraz Zakładu Aktywności Zawodowej Osób Niepełnosprawnych). 

2. Kontynuacja remontu Powiatowego Domu Dziecka w Gorzyczkach w celu uzyskania 

standardów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 

19.10.2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo- wychowawczych. 

3. Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Gorzycach. 

4. Pozyskanie środków z programów Unii Europejskiej – w celu realizacji programów 

wsparcia dla grup zagroŜonych wykluczeniem społecznym. 

5. Wzmocnienie kadrowe Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie poprzez 

pozyskiwanie środków finansowych z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

6. Opracowanie Powiatowego Programu Wspierania Osób Niepełnosprawnych na lata 

2009 – 2013. 
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO ŚCI  
POWIATOWYCH JEDNOSTEK 

ORGANIZACYJNYCH  
POMOCY SPOŁECZNEJ 

ZA 2007 ROK 
 

 
I.    Dom Pomocy Społecznej w Gorzycach 
      - dyrektor Ryszard Nawrocki 

 
II.  Powiatowy Dom Dziecka w Gorzyczkach 
      - dyrektor Regina Mazurkiewicz 

 
III. Powiatowy O środek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi  

 w Wodzisławiu Śl.  
 -  kierownik Renata Hernik 
 

IV. Powiatowy Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Gorzycach 
- dyrektor Joanna Kasendra 
 

V.  Powiatowy Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 
w Wodzisławiu Śl.  
- kierownik Celina Uherek – Biernat 
 
 
 
 

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane na zlecenie powiatu: 
 

I.    Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gorzycach  - prowadzone przez Wojewódzki 
      Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Gorzycach  
       - kierownik Jarosław Michalczuk 

 
II.  Warsztaty Terapii Zaj ęciowej w Wodzisławiu Śl. – prowadzone przez Caritas 
      Archidiecezji Katowickiej 
      - dyrektor Andrzej Pałka 

 
III. Dom Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śl. – prowadzony przez Zgromadzenie 

Sióstr Opatrzności BoŜej 
- dyrektor Czesława Kaproń 
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Sprawozdanie z działalności 
Domu Pomocy społecznej w Gorzycach 

 
 
Ogólna charakterystyka 
 

Dom Pomocy Społecznej w Gorzycach jest jednostką organizacyjną pomocy 

społecznej podległą Starostwu Powiatowemu w Wodzisławiu Śl.  Świadczy całodobową 

opiekę osobom starszym 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-9014/63/02. 

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 

nadanej 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 2007 roku koszt utrzymania mieszkańca 

wynosił 2.060,64 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.  

 
 
Działalność merytoryczna 
 
1. Ruch mieszkańców 
    
Dane statystyczne 

Na dzień 31.12.2007 r. w Domu przebywało 218 osób na miejscach statutowych z czego 3 

osoby na umowie cywilno – prawnej - rachunku dochodów własnych w DPS Gorzyce, w tym 

123 kobiety i 95 męŜczyzn.  

Na dzień 31.12.2006 r. w Domu przebywało 217 osób na miejscach statutowych z czego 3 

osoby na umowie cywilno – prawnej - rachunku dochodów własnych w DPS Gorzyce, w tym 

136 kobiet i 81 męŜczyzn. 
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Z formy całodobowej opieki na podstawie umowy cywilno-prawnej na czas określony w 

ciągu 2007 roku skorzystało 22 osoby natomiast w 2006 roku z tej formy  skorzystało 17 

osób. 

 

Mieszkańcy Domu w ujęciu wiekowym: (stan na 31.12.2007 r.)  

ur. do 1932 r. - 101 

ur. od 1933 r. do 1946 r. - 78 

ur. od 1947 r. do 1966 r. - 36 

ur. od 1967 r. do 1988 r. - 3 

 
Mieszkańcy Domu w ujęciu wiekowym: (stan na 31.12.2006 r.)  
ur. do 1932 r. - 119 

ur. od 1933 r. do 1946 r. - 67 

ur. od 1947 r. do 1966 r. - 28 

ur. od 1967 r. do 1988 r. – 3 
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Rys. 1 Podział mieszkańców ze względu na wiek 

 
 
W roku 2007 zwiększyła się ilość osób niepełnosprawnych (13 osób) a zmniejszyła ilość osób 

w podeszłym wieku (12 osób). 

Osoby starsze (65 lat i więcej) – 153, osoby niepełnosprawne – 65 (2007r.) 

Osoby starsze (65 lat i więcej) – 165, osoby niepełnosprawne – 52 (2006r.) 
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Rok 2007 
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Rys. 2 Podział mieszkańców 

                                            
 
 
 
 
 

Tabela 1 -  Zestawienie osób przyjętych do Domu Pomocy Społecznej na tzw. nowych zasadach 
 

 
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 - 35 

 
W ciągu 2007r. odeszło 44 osoby : 

- do innych placówek – 4 
- do rodziny – 5 
- zmarło - 35 

Na dzień 31.12.2007r. liczba osób oczekujących na 

przyjęcie ze skierowaniem - 2 

 

 
W ciągu 2006r. przyjęto 37 osób: 

- na podstawie skierowania wydanego przed 
01.01.04r. - 1 

- na podstawie skierowania wydanego po 
01.01.04r. – 36 

w tym: 
- z powiatu wodzisławskiego – 6 
- z innych powiatów - 31 

 
W ciągu 2006r. odeszło 35 osób : 

- do innych placówek – 1 
- do rodziny – 5 
- zmarło - 29 

Na dzień 31.12.2006r. liczba osób oczekujących na 

przyjęcie ze skierowaniem - 3  

 
 
 

2004 rok 

Ogółem w 2004 roku przyjęto 13 osób, 

 

Z Powiatu Wodzisławskiego przyjęto 2 osoby, 

w tym : 

- MOPS Wodzisław Śl.- 1 osoba 

- OPS Lubomia- 1 osoba 
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2005 rok 

Ogółem w 2005 roku przyjęto 49 osób, 

Z Powiatu Wodzisławskiego przyjęto 11 osób, 

w tym : 

- MOPS Wodzisław Śl.- 4 osoby 

- OPS Lubomia- 3 osoba 

- OPS Gorzyce- 2 osoba 

- OPS Mszana- 1 osoba 

- MOPS Rydułtowy-1 osoba 

 

2006 rok 

Ogółem w 2006 roku przyjęto 38 osób, 

Z Powiatu Wodzisławskiego przyjęto 7 osób, 

w tym : 

- MOPS Wodzisław Śl.- 3 osoby 

- OPS Gorzyce - 2 osoba 

- MOPS Rydułtowy - 2 osoba 

 

2007 rok  

Ogółem w 2007 roku przyjęto 45 osób, 

z Powiatu Wodzisławskiego przyjęto 9 osób, 

w tym : 

MOPS Wodzisław Śl. 2 osoby 

- OPS Gorzyce - 2 osoby 

- OPS Pszów - 1 osoba 

- MOPS Rydułtowy - 2 osoby 

- MOPS Marklowice - 1 osoba 

- OPS Radlin - 1 osoba 

 

Ogółem w okresie od 2004r. do 2007r. przyjęto do DPS Gorzyce 145 osoby z czego 29 osoby 

z Powiatu Wodzisławskiego. 

Na dzień 31.12.2007r. w DPS Gorzyce przebywa 218 osób 

z Powiatu Wodzisławskiego 87 osób, 

z poza powiatu 131 osób. 
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Rozmieszczenie ilości zamieszkujących osób z podziałem na segmenty: 

    Segm. „A” - 58  

    Segm. „B” - 49   

    Segm. „C” - 39   

    Segm. „D” - 50 

    Segm. „E” – 22 
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Rys. 3 Rozmieszczenie mieszkańców w segmentach 

 
 

Rok 2006 

 
 

Rys. 4 Stopień sprawności psycho-fizycznej 
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Rok 2007 

 
 
 

Rys. 5 Stopień sprawności psycho-fizycznej 

 
Analizując powyŜsze dane mieszkańców  obserwuje się tendencje obniŜenia sprawności 

psycho-fizycznej. 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, niepełnosprawnie fizyczne, którym nie ma kto zapewnić 

całodobowej opieki, 

- u osób przebywających dłuŜej w naszym Domu na skutek starzenia obserwuje się obniŜenie 

sprawności psycho-fizycznej. 

Biorąc pod uwagę powyŜsze od 1 kwietnia 2007 r.  Dom wprowadził usługę 

ponadstandartową – pielęgniarską.  

 

2. Działalność w zakresie organizacji czasu wolnego mieszkańców. 

W ramach usług wspomagających mieszkańcy mieli zapewniony udział w terapii 

zajęciowej, imprezach kulturalno oświatowych i turystycznych. Na terenie Domu działa pięć 

pracowni 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. Wykonywane są bukiety 

i kompozycje kwiatowe z suchych traw i kwiatów zebranych podczas letnich i jesiennych 

spacerów. W pracowni komputerowej mieszkańcy poznawali tajniki obsługi komputera. 
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Pracownia kulinarna poza swoja stałą działalnością pomaga w przygotowaniach przyjęć 

okolicznościowych dla mieszkańców np. urodzin. KaŜdy uczestnik terapii ma indywidualnie 

dostosowany rodzaj zajęć z uwzględnieniem predyspozycji psychofizycznych. 

Przygotowano dla mieszkańców 201 imprez kulturalno – oświatowych między innymi 

z udziałem dzieci, młodzieŜy oraz zaprzyjaźnionymi z Domem organizacjami. 

Zorganizowano 46 wycieczek (między innymi na Stecówkę, do Wisły, Istebnej, Cieszyna, do 

Tworkowa, Raciborza a takŜe na targ do Wodzisławia Śląskiego i Zabełkowa), 3 wyjazdy do 

teatru oraz 6 wyjazdów na koncerty organizowane przez Domy Kultury i inne placówki 

kulturalne. Miały równieŜ miejsce wyjazdy do Orlowej, Bohumina, Trzyńca w Republice 

Czeskiej. 

  W styczniu 2007 roku rozpoczęło działalność kino domowe. Od tego czasu 

wyświetlono ponad 30 filmów. W niektórych projekcjach wzięli udział zaproszeni goście 

(uczniowie szkół, grupy działające przy róŜnych parafiach). Ponadto w ramach przygotowań 

do nadania naszemu Domowi imienia Jana Pawła II część filmów było tematycznie 

związanych z postacią PapieŜa Polaka. 19 października 2007 roku zorganizowano otwartą 

lekcję historii dla uczniów gimnazjów, której tematem był „Katyń” 

 W 2007 r. postawiono na integrację  mieszkańców z podopiecznymi innych placówek 

pomocy społecznej z terenu powiatu wodzisławskiego.  

Przy współpracy z Fundacją na Dobro Domu Pomocy Społecznej w Gorzycach 

zorganizowano 10 imprez integracyjnych.  

Prace mieszkańców Domu wykonane w ramach terapii zajęciowej były prezentowane 

na wystawach i konkursach: 

- w Wiejskim Domu Kultury w CzyŜowicach 

- Ogólnopolski Konkurs Plastyczny – Sztuka Osób Niepełnosprawnych w Katowicach pt.        

  „Rodzina – refleksje.” 

- w Miejskim Domu Pomocy Społecznej w Rybniku Tematem wystawy był „Dom pomocy –  

  refleksje” 

- w Bibliotece w Kokoszycach – „Sprawne Ręce” 

- w Wiejskim Domu Kultury w Olzie „Wystawa Szopek Betlejemskich” 

- w Wiejskim Domu Kultury w Olzie - „Mój Anioł StróŜ” 

3. Działalność w zakresie aktywizacji ruchowej mieszkańców. 

 
Mieszkańcy są aktywizowani przez zespół aktywizacji ruchowej. 
 
Zabiegi aktywizujące przeprowadzane są zgodnie z załoŜonym planem.  
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Tabela 2 - Zestawienie ilości wykonanych zabiegów w poszczególnych miesiącach 

 
Miesiące 

 
Stoły Sala gimn. + 

 hydroterapia 
Gimn. poranna 
 (ilość osób) 

Sala ćw. stan. Fizykoterapia Magnetoterapia 
Laseroterapia 

Styczeń 174 583 239 432 159 237 

Luty 185 511 246 416 107 153 

Marzec 134 617 274 438 98 134 
Kwiecień 126 349 221 297 76 119 
Maj 93 308 196 301 49 89 
Czerwiec 67 325 143 425 81 109 
Lipiec 123 239 168 268 21 37 
Sierpień 112 296 119 327 37 78 
Wrzesień 127 338 206 348 132 165 
Październik 171 372 211 307 117 179 
Listopad 104 321 195 292 87 109 
Grudzień 68 180 162 160 78 178 

Razem: 1.484 4.439 2.380 4.011 1.042 1.587 
 
 
Tabela 3 - Zestawienie ilości wykonanych zabiegów w 2006 r. 
 

Miesiące Stoły Sala gimn. + 
 hydroterapia 

Gimn. poranna 
 (ilość osób) 

Sala ćw. stan. Fizykoterapia Magnetoterapia 
Laseroterapia 

Styczeń 195 593 196 458 168 226 
Luty 108 514 253 415 104 168 
Marzec 127 642 267 402 119 165 
Kwiecień 91 329 211 262 64 94 
Maj 123 474 233 420 63 159 
Czerwiec 122 604 233 417 95 161 
Lipiec 126 294 252 281 15 199 
Sierpień 91 413 203 337 35 139 
Wrzesień 84 636 206 352 135 95 
Październik 95 348 211 396 46 20 
Listopad 119 303 195 326 99 196 
Grudzień 101 266 162 257 94 188 

Razem: 1.382 5.416 2.622 4.323 1.037 1.810 
 
 
Z powyŜszego wynika, Ŝe w 2007 r. wykonano porównywalną ilość zabiegów w stosunku do 

roku 2006.  

 
 
 
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 przez PFRON: 
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1. Barwna rzeczywistość – konkurs plastyczny – 30.04.07r. (uczestniczyło 40 osób) 

2. Mały Folklor – 13.05.07r. (uczestniczyło 180 osób) 

3. Wycieczka integracyjna w Beskidy – 04.07.07r. (uczestniczyło 60 osób) 

4. Piknik nad rzeką Olzą – 08.08.07r. (uczestniczyło 110 osób) 

5. Zabawa Andrzejkowa z elementami polsko-czeskiej tradycji ludowej – 28.11.07 

(uczestniczyło 180 osób) 

6. IV Opłatkowe Spotkanie dla osób niepełnosprawnych – 21.12.07 (uczestniczyło 

250 osób) 

Na terenie Domu działa Dzienny Ośrodek Wsparcia dla Osób Starszych prowadzony przez 

Fundację. Ośrodek przeznaczony jest dla osób z terenu Powiatu Wodzisławskiego. 

Wspólnie zorganizowano w grudniu świąteczną zbiórkę Ŝywności w ramach prowadzonego 

przez Fundację Banku śywności. 

Fundacja wspólnie z Domem i innymi placówkami pomocy społecznej  była  organizatorem 

V Olimpiady dla Osób Niepełnosprawnych w Wodzisławiu Śl. 

 

Sprawy kadrowe 

Ogółem liczba zatrudnionych osób na dzień 31.12.2007r.- 137, w przeliczeniu na pełne etaty- 

135,25.   

Ogółem liczba zatrudnionych osób na dzień 31.12.2006r.-140, w przeliczeniu na pełne etaty- 

137,50.  

 
Tabela 4 – Zatrudnienie na dzień 31.12.2007 r. 
 

 
Pracownicy wg grup 

 
2007 rok 

 
Ilość osób 

 
2006 rok 

 
Ilość osób 

Kierujący jednostką 
 

2 2 2 2 

Działalność opiekuńczo-socjalna 
 

80,87 82 84,62 87 

Działalność medyczno-rehabilitacyjna 
 

8 8 4 4 

Działalność administracyjna 
 

8,88 9 8,88 9 

Gospodarczy i obsługi 
 

35,5 36 38 38 

 
 
Pracownicy pracujący bezpośrednio na rzecz mieszkańców w: 
 
- 2007-88.87 etatów    
 
- 2006-84,62 etatów 
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Biorąc pod uwagę pogarszający się stan psycho- fizyczny mieszkańców od 01.01.2007 r. 

zlikwidowano etaty sprzątaczek w dziale gospodarczo-technicznym wprowadzając w zamian 

stanowiska pokojowych które zostały  włączone do bezpośredniej opieki nad mieszkańcami. 

Od 01.04.2007 r. zorganizowana została usługa ponadstandardowa-pielęgniarska.  

 W celu podniesienia jakości świadczonych usług opiekuńczych dzięki dobrej 

współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Wodzisławiu Śl. pozyskano w ciągu roku 2007 

20 osób do odbywania staŜu/przygotowania zawodowego. Osoby te zasiliły skład osobowy 

zespołów terapeutyczno-opiekuńczych.  

Wskaźnik zatrudnienia w zespołach terapeutyczno-opiekuńczych w 2007 roku kształtował się 

następująco (zgodnie z Rozporządzeniem MPiPS z dnia 19.10.2005r.) 

� 31 styczeń – 0,454  

� 28 luty – 0,468 

� 31 marzec – 0,473 

� 30 kwiecień – 0,477 

� 31 maj – 0,473 

� 30 czerwiec – 0,479 

� 31 lipiec – 0,461 

� 31 sierpień – 0,485 

� 30 wrzesień – 0,526 

� 31 październik – 0,536 

� 30 listopad – 0,522 

� 31 grudzień – 0,526 

 

Na dzień 31 grudnia 2006 roku wskaźnik ten wynosił – 0,464 

Rozporządzenie MPiPS  określa wskaźnik zatrudnienia w zespołach terapeutyczno-

opiekuńczych dla : 

� DPS dla osób w podeszłym wieku – nie mniej niŜ 0,4 na jednego mieszkańca  

� DPS dla osób niepełnosprawnych fizycznie – nie mniej niŜ 0,5 na jednego mieszkańca  

W szkoleniach podnoszących umiejętności i kwalifikacje zawodowe wzięło udział 167 osób – 

członków zespołów terapeutyczno-opiekuńczych. Kwalifikacje zawodowe podnosi aktualnie 

12 osób. Po ukończeniu szkoły osoby te będą miały tytuł opiekuna kwalifikowanego w domu 

pomocy społecznej.  
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Tabela 5 - Ruch kadr  
 
 

 2007 2006 

Ilość osób, z którymi zawarto umowy o pracę 32 18 
 

Ilość osób, z którymi rozwiązano umowę o pracę 30 23 

Ilość osób, które odeszły na emeryturę/rentę 5 4 

Ilość osób korzystających z urlopu macierzyńskiego 4 6 

Ilość osób korzystających z urlopów 
wychowawczych 

1 1 

Ilość osób korzystających z urlopu bezpłatnego 10 6 

 
 

Ilość osób korzystających ze świadczeń 
rehabilitacyjnych 

1 3 

Ilość osób skierowanych z PUP na staŜ lub 
przygotowanie zawodowe 

20 9 

 
 
Kontrole zewnętrzne 
 
 
W 2007 roku Dom Pomocy Społecznej w Gorzycach kontrolowany był przez : 

1. Śląski Urząd Wojewódzki, Wydział Polityki Społecznej  w dniach 28.05.07-30.05.07 

2. PCPR w Wodzisławiu Śl. w dniach 23.08.07-24.08.07 

3. Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl. w dniach 26.11.07-07.12.07 

4. SANEPID Wodzisław Śl. w dniach : 15.01.07, 19.02.07, 19.03.07, 24.04.07, 21.05.07, 

28.05.07, 22.06.07, 28.06.07, 16.07.07, 31.07.07, 28.08.07, 10.09.07, 13.09.07, 

08.10.07, 22.10.07, 12.11.07, 26.11.07, 10.12.07 

Zalecenia pokontrolne zrealizowano. 

W 2007 roku w stosunku do 2006 roku zwiększyła się liczba kontroli SANEPID 

Wodzisław Śl. co było związane z uŜytkowaniem basenu. 

 
Działalności finansowa 

 
Całoroczny budŜet DPS w roku 2007 otrzymany ze Starostwa Powiatowego, składał się z 

następujących pozycji: 
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Tabela 6- Całoroczny budŜet 
 
Źródło środków  w złotych 
(ostatecznie zatwierdzony plan) 

Rok 2006 Rok 2007 2007/2006 
 
 

Dotacja miesięczna przysługująca na 
mieszkańców 
przyjętych do DPS wg „starych zasad” w skali 
całego roku 

2.495.881,00 2.264.883,00 90,7% 

Odpłatność mieszkańców i gmin kierujących za 
pobyt 

2.466.000,00 2.900.000,00 117.6% 

Dodatkowa jednorazowa dotacja Wojewody 
Śląskiego 

     90.000,00    105.000,00 116,7% 

Pozostałe dochody (zrealizowane w § 0970) 
otrzymane na wydatki 

       3.128,68        -    X 

Środki Starostwa Powiatowego na inwestycje (i 
zakupy środka trwałego w 2006r.) 

   139.978,66      26.840,00 19,2% 

NadwyŜka budŜetowa (tj. zrealizowana ponad 
plan danego roku odpłatność za pobyt w DPS) 

   106.863,00      62.482,00 58,5% 

Dodatkowe środki z budŜetu Starostwa 
Powiatowego  

   104.000,00      20.000,00 19,2% 

Dotacja celowa ŚUW na dodatki dla pracowników 
socjalnych 

         -      15.000,00     X 

RAZEM: 
W tym na wydatki bieŜące danego roku 
wykorzystano: 

5.405.851,33 
5.233.631,14 

5.394.205,00 
5.344.738,18 

99,8% 
102,1% 

 
 
Tabela 7- Wykorzystanie środków na wydatki bieŜące  
 
Lp. Nazwa wydatku Rok 

2006 
Rok 
2007 

> lub < 
w złotych 

1. Wynagrodzenia i pochodne wraz z dodatkowym 
wynagrodzeniem rocznym oraz wynagrodzenia 
bezosobowe w formie umów-zleceń, łącznie: 
 

~66,6% ~68,0% >145.401,01 

2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń 
Socjalnych 
 

~2,1% ~2,1% >    3.175,00 

3. Środki spoŜywcze na wyŜywienie mieszkańców* 
 

~9,6% ~9,1% <  13.199,92 

4. Opłaty za wodę, prąd i gaz 
 

~10,9% ~11,6% >  52.028,51 
 
 

5. DoposaŜenie miejsc istniejących, kuchni i stołówek 
oraz administracji, w tym w 2007 roku to: 
-sprzęt nagłaśniający do sali widowiskowej 
-meble na wymianę do pokoi mieszkańców, 
telewizory 
- sprzęt rehabilitacyjny (aparat do elektroterapii) 

~2,2% ~1,5% <  18.592,82 
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-podkłady ochronne, materace, firany, obrusy itp. 
-wózki do przewozu posiłków, garnki, zastawa 
stołowa, akcesoria kuchenne róŜne 
- komputery (3 szt.), drukarka, sprzęt ogrodniczy 

6. Leki i materiały medyczne (w tym pieluchomajtki) ~1,4% ~1,5% >   6.599,29 
7. Usługi remontowe, konserwacyjne, naprawcze ~1,7% ~0,6% < 60.822,95 
8. Usługi materialne i niematerialne róŜnego typu 

( pocztowe, telefoniczne, wywóz śmieci, fekalia, 
przegląd kominiarski, szkolenia, dojazdy 
specjalistów do gabinetów w DPS, pomiary, 
ekspertyzy, przeglądy gwarancyjne samochodów, 
dezynfekcja i deratyzacja w ramach HACCP, 
całodobowy dozór obiektów, opłata za dozór 
techniczny, usługi bhp, informatyczne i prawne) – 
łącznie 

~3,1% ~2,8%         x 

9. Wszelkie pozostałe wydatki związane ze 
specyfikacją funkcjonowania jednostki i wymogami 
w zakresie spraw zatrudnienia, typu: 
- odzieŜ obuwie robocze, wydatki wynikające z bhp 
- badania okresowe, profilaktyczne pracowników,          
- szczepienia ochronne grupy pracowników 
- środki czystości, piorące 
- paliwo do samochodów, kosiarek, odśnieŜaczy 
- części zamienne, konserwacyjne i do napraw 
róŜnych 
-ubezpieczenia samochodów, 
- podatek od nieruchomości 
- materiały biurowe, nowelizacje oprogramowania 
komputerowego 
- delegacje i inne 

~2,4% ~2,8%        x 

 
 

Środki na wydatki inwestycyjne kwota 26.840,00 zł przeznaczona została na 

wykonanie dokumentacji projektowej, kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikacji 

technicznej do zadania „Termomodernizacja zespołu budynków”. 

 
 Na poprawę standardu usług DPS i potrzeb jego mieszkańców przeznaczono takŜe 

środki pozyskane w ramach rachunku dochodów własnych. 

Z dochodów własnych utworzonych mocą Uchwały Rady Powiatu (usługi róŜne, w tym 

całodobowe pobyty osób na umowie cywilno-prawnej, najmy pomieszczeń i samochodów) -

wydatkowano łącznie, po pokryciu kosztów ich pozyskania kwotę 86.594,71 zł  

(większą o 73,5% w stosunku do roku 2006, w którym wydatkowano 49.906,20 zł) – 

 z przeznaczeniem głównie na: 

- cyklinowanie i malowanie parkietów w części pomieszczeń mieszkalnych i sali  

  rehabilitacyjnej (łącznie w kwocie 22.196,50 zł); 
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- elementy do remontów nie przewidzianych w planie wydatków bieŜących (hydrofornia,  

  oczyszczalnia ścieków); 

- poczęstunek dla mieszkańców podczas róŜnego typu imprez, świąt i spotkań integracyjnych; 

- zrefundowanie części wydatków na szczepionki dla mieszkańców przeciw grypie i pokrycie  

  wydatków na leki pełnopłatne mieszkańcom znajdującym się trudnej sytuacji finansowej; 

- zapłacenie części wydatku za prąd pobierany w okresie iluminacji świątecznej; 

- prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej w pracowni komputerowej; 

- materiały do terapii zajęciowych; 

- materiały do dekoracji kaplicy i grobów zmarłych mieszkańców; 

- prenumeratę czasopism fachowych na 2008r.; 

- koszty delegacji do zaprzyjaźnionych domów w Czechach; 

- wydatki związane z utrzymaniem psa dla celów terapeutycznych; 

- opłata polisy ubezpieczeniowej dla wolontariuszy w DPS; 

- wykonanie aktualizacji audytu energetycznego dla potrzeb termomodernizacji DPS. 

 

Planowane zadania 
 

− Po opuszczeniu pomieszczeń przez  POAO adaptacja pomieszczeń na pokoje hotelowe  

i uruchomienie części hotelowej dla gości Powiatu. 

- Po wykonaniu dokumentacji projektowej i aktualizacji audytu energetycznego,  

      przygotowanie oraz złoŜenie wniosku do WFOŚ i GW w Katowicach na dofinansowanie   

      zadania „Termomodernizacja” 
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Sprawozdanie z działalności  
Powiatowego Domu Dziecka w Gorzyczkach 

 

Ogólna charakterystyka 
 
Powiatowy Dom Dziecka w Gorzyczkach pełni funkcję opieki całkowitej nad 

dzieckiem od 1952 roku. 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. W październiku 

2006 roku oficjalnie uruchomiono takŜe Mieszkania Usamodzielnień w Gorzycach, 

przeznaczonych dla 6 wychowanków.  

 

Tabela 1- Liczba wychowanków na dzień 31.12.2007 r. 

 

Wiek wychowanka Liczba wychowanków 
4 – 6 lat 1 
7 – 13 lat 7 
14 – 16 lat 14 
17 – 18 lat 9 
PowyŜej 18 lat 3 

 
 

Znaczną i przewaŜającą grupę stanowią dzieci w wieku gimnazjalnym i ponad gimnazjalnym. 

Istnieje bardzo duŜy przekrój wiekowy jak i problemowy kierowanych do placówki dzieci- są 

to dzieci wielokrotnie zaniedbane pod względem psychicznym czy fizycznymi, jednakŜe w 

głównej mierze są to dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo, których problemy dzieci 

wielokrotnie ich przerastały. W przypadku niektórych wychowanków niezbędne było więc 

podjecie decyzji o zmianie placówki na resocjalizacyjną.  

 W 2007 roku placówkę opuściło 11 wychowanków: 6 powróciło do rodziny 

naturalnej, 3 zostało umieszczonych w rodzinie zastępczej a 2 wychowanki zostały 

skierowana do MłodzieŜowego Ośrodka Wychowawczego. Usamodzielniło się 

10 wychowanków. 
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Organizacja i przebieg procesu opiekuńczo-wychowawczego w celu zapewnienia 

wychowankom opieki w warunków sprzyjających jego rozwojowi przy równoczesnym 

podnoszeniu jakości  usług w placówce w oparciu o etapowy program dochodzenia do 

standardów. 

 
1. Poprawa infrastruktury placówki 

 

Placówka  w  ramach  moŜliwości  finansowych   podnosi  jakość  swych  usług  w  oparciu 

o Rozporządzenie o placówkach opiekuńczo- wychowawczych z dnia 19 października 2007 r.  

Posiada program rozwoju oraz określone cele i kierunki działania, słuŜące doskonaleniu 

jakości pracy placówki i jakości oferowanych usług.  

W 2007 roku podjęto następujące działania uwzględnione w etapowym planie dochodzenia do 

standardów jako II etap:  

- remont pomieszczeń wewnątrz budynku w Powiatowym Domu Dziecka w Gorzyczkach, 

- przebudowa kotłowni węglowej wraz z zakupem i montaŜem ekologicznego kotła c.o.  

      z podajnikiem, 

- remont i modernizacja pomieszczeń mieszkalnych i uŜytkowych w budynku  

Powiatowego Domu Dziecka w Gorzyczkach 

PowyŜsze zadania realizowane były w oparciu o projekt i obowiązujące przepisy tj. Ustawę  

o zamówieniach publicznych. Dotychczasowy koszt remontu stanowi kwotę:  

500 000 zł – etap I – 2006 r.  

740 000 zł – etap II – 2007 r. 

Środki na ten cel zostały załoŜone w planie na rok 2007. Dodatkowo Powiatowy Dom 

Dziecka został uwzględniony na liście zadań priorytetowych w Wydziale Ochrony 

Środowiska, otrzymując dotacje w wysokości 50 000zł oraz Śląskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w wysokości 41 000,00zł na zakup kotła ekologicznego.  

RównieŜ ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach dochodzenia do standardów 

otrzymaliśmy dotacje w wysokości 298 154,88zł. Środki własne na realizację II etapu – 

remont i modernizacja pomieszczeń mieszkalnych i uŜytkowych w budynku w Powiatowego 

Domu Dziecka w Gorzyczkach wyniosły 300 441,01 zł. 
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2. Dodatkowe działania na rzecz pomocy dziecku i rodzinie przy równoczesnym poszerzeniu   

    funkcji w Domu  Dziecka w Gorzyczkach 

 

1) Mieszkania Usamodzielnień w Syryni 

W mieszkaniach usamodzielnienia dla wychowanków objętych programem usamodzielnienia 

przy Powiatowym Domu Dziecka w Gorzyczkach w 2007 roku przebywało łącznie  

10 wychowanków. Obecnie przebywa w nich sześcioro dzieci. W 2007 roku na wskutek 

pełnego usamodzielnienia się tj. uzyskania samodzielnego mieszkania, mieszkania 

usamodzielnienia opuściły 2 osoby. Pobyt w mieszkaniach pozwala na prawidłowe 

przygotowanie się wychowanków do pełnej samodzielności i prowadzenia odpowiedzialnego 

Ŝycia poza placówką opiekuńczo-wychowawczą. 

2) Hostel dla matki z dzieckiem w sytuacji przemocy 

W 2007 r.do Hostelu przy Powiatowym Domu Dziecka w Gorzyczkach nie kierowano matek  

z dzieckiem w sytuacji przemocy. Matki te, kierowano do nowopowstałego Powiatowego 

Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Wodzisławiu Śl. 

Pomieszczenia te nie są obecnie uŜytkowane, za wyjątkiem pomieszczenia administracyjnego, 

przeznaczonego dla głównej księgowej. 

 

3) Mieszkania Usamodzielnień w Gorzycach: 

Obecnie w placówce przebywa 7 wychowanków, nad którymi całodobowo 

sprawowana jest opieka, brak tam jest jedynie personelu obsługowego i pomocniczego, gdyŜ 

załoŜeniem i ideą placówki jest przygotowywanie wychowanków do samodzielnego Ŝycia. 

Dzięki hojności sponsorów udało się dostosować warunki mieszkaniowe dzieci do 

obowiązujących standardów. 

Liczba osób korzystających w 2007 roku: 9 wychowanków. 

 

3.Realizowanie celów i zadań zawartych w regulaminie oraz innych aktach prawnych przy    

   uwzględnieniu 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 angaŜowała aktywnie cały personel do tworzenia i modyfikowania programu rozwoju 

placówki. Kadra pedagogiczna i socjalna realizowała swe zadania w ramach przyjętego planu, 

które uwzględniono w pozostałych obszarach. Obowiązki i kompetencje kadry opiekuńczo-

wychowawczej pozwalają na sprawne zarządzanie i kierowanie placówką. W placówce 
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prowadzona jest dokumentacja procesu opiekuńczo-wychowawczego, w oparciu o 

obowiązujące przepisy prawne w tym m.in.: karta pobytu dziecka, 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 oraz inne wspomagające w procesie 

wychowawczym. 

Pracownicy merytoryczni utrzymują regularny kontakt z instytucjami wspomagającymi 

proces rozwoju dziecka, szkołami oraz rodzinami i osobami zaprzyjaźnionymi z dziećmi. 

Ponadto sporządzana jest dokumentacja z posiedzeń Zespołu Pedagogicznego i Zespołu do 

spraw okresowej oceny sytuacji dziecka w placówce. Dodatkowo w celu usprawnienia działań 

zmierzających do przygotowania dzieci do wejścia w dorosłe Ŝycie funkcjonuje Zespół  

d.s. Usamodzielnień. 

 

 

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry pedagogicznej oraz administracji i obsługi 
 
Pracownicy pedagogiczni oraz administracji i obsługi uczestniczyli w szkoleniach 

organizowanych zarówno wewnątrz placówki jak i na zewnątrz. Szkolenia obejmowały grupę 

pracowników pedagogicznych, psychologa, administrację i obsługę. Były to m.in.:  

-szkolenia organizowane przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w 

Wodzisławiu Śląskim: „Kształtowanie postaw dzieci i młodzieŜy- związane z nim problemy”, 

„Przegląd technik przyspieszonego uczenia się w szkole i w domu”, „Kształcenie specjalne w 

systemie zintegrowanym w szkole masowej” 

-szkolenie organizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu 

Śląskim: ”Pracownik socjalny wobec problemu dziecka wykorzystywanego seksualnie” 

-szkolenie organizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu 

Śląskim oraz Powiatowym Ośrodkiem Adopcyjno- Opiekuńczym: FAS, 

-szkolenie organizowane przez Regionalny Ośrodek Metodyczno- Edukacyjny Metis  

w Katowicach: „Rola dorosłych w edukacji seksualnej dzieci i młodzieŜy”, 

-szkolenie organizowane przez Powiatowy Ośrodek Szkolenia Nauczycieli w Wodzisławiu 

Śląskim: „Asertywność i umiejętności interpersonalne w pracy pedagoga szkolnego, 

psychologa, logopedy szkolnego” oraz „O przemocy wśród uczniów- mobingu” 

Pracownicy administracji uczestniczyli w szkoleniach: 
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-szkolenia organizowane przez Centrum Kształcenia APROBA: „Zakładowy Fundusz 

Świadczeń Socjalnych”, 

-szkolenie organizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Kształcenia Ustawicznego  

w Wodzisławiu Śląskim: : „E- wyprawka”: 

-szkolenia organizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Gorzycach: „Ochrona danych 

osobowych” 

Na bieŜąco organizowane są teŜ szkolenia z zakresu BHP oraz szkolenia wewnętrzne 

prowadzone przez dyrektora placówki dotyczące obowiązujących przepisów z zakresu 

pomocy społecznej i dotyczącej funkcjonowania placówki opiekuńczo-wychowawczej w tym 

systemie.  

 

 

Zapewnienie standardów wychowania i opieki sprzyjających rozwojowi wychowanka 

 

1. Świadczenie usług w ramach standardów obowiązujących w placówkach opiekuńczo-

wychowawczych: 

a) wyŜywienie w placówce jest dostosowane do potrzeb rozwojowych wychowanków,  

b) podstawowe produkty Ŝywnościowe oraz napoje są dostępne w placówce przez całą dobę, 

c) wychowankowie są wyposaŜeni 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, ustala ją dyrektor placówki. 

 

2. Placówka zapewnia wychowankom dostęp do edukacji oraz kultury: 

W trakcie roku szkolnego placówka zapewniała dostęp do nauki, która w zaleŜności od 

potrzeb indywidualnych odbywała się: 

- w szkołach powszechnych podstawowych i gimnazjalnych poza placówką na terenie  

   powiatu wodzisławskiego: 14 wychowanków 

- w szkołach powszechnych ponadgimnazjalnych poza placówką na terenie powiatu  

  wodzisławskiego: 7 wychowanków 

- w systemie nauczania zintegrowanego: 0 wychowanków 
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- w systemie nauczania indywidualnego na terenie placówki: 0 wychowanków 

- w systemie kształcenia specjalnego z dojazdem do placówki: 9 wychowanków 

- w systemie kształcenia specjalnego z pobytem w internatach i bursach: 3 wychowanków 

Ponadto w okresie roku sprawozdawczego 1 dziecko uczęszczało do przedszkola. 

 

3. Organizacja zajęć dydaktyczno-wychowawczych, które stanowią uzupełnienie pracy   

   dydaktycznej szkoły: 

- 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 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 biorą udział na terenie placówki w zajęciach informatycznych, mających za  

zadanie pokazać im moŜliwości i zasobów z korzystania z systemu komputerowego. W celu  

 podniesienia jakości usług podjęto działania pozyskania sponsorów, które zaowocowały  

uruchomieniem sekcji komputerowej. W miesiącu grudniu 2007r. 12 wychowanków  

uzyskało certyfikat ukończenia szkolenia organizowanego przez Powiatowe Centrum  

Pomocy Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim w zakresie obsługi   

komputerów. 

 

4.   Organizacja zajęć profilaktycznych i kompensacyjnych; przeciwdziałanie zjawiskom    

niedostosowania społecznego oraz propagowanie zdrowego i bezpiecznego stylu Ŝycia 

 

Pomoc psychologiczną zapewniał na bieŜąco psycholog zatrudniony w placówce do 

31.08.2007 r., który na bieŜąco współpracował z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną, 

zawsze słuŜył pomocą i wsparciem dla dzieci. Obecnie wychowankowie korzystają z porad 

w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Wodzisławiu Śl. i Jastrzębiu oraz korzystają z 

pomocy psychologa w Rydułtowach. 
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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, np.: Kolacja Wigilijna, Urodziny, Dzień Matki, 

Dzień Dziecka i wiele innych uroczystości, na które zapraszani są rodzice dziecka jak 

równieŜ inne bliskie osoby. Odwiedzały nas równieŜ dzieci z róŜnych szkół, które chciały 

nawiązać kontakt z naszymi wychowankami, poprzez organizowanie róŜnego rodzaju 

występów, konkursów. Kontakty te zaowocowały tym, iŜ nasi wychowankowie takŜe 

odwiedzali swoich kolegów i koleŜanki, uczestniczyli we wspólnie organizowanych 

zabawach, akademiach na terenie zaprzyjaźnionych szkół. 

W związku z coraz częstszymi problemami wynikającymi z niedostosowania się 

wychowanków duŜą uwagę zwrócono na działania kompensacyjne i psychoedukacyjne.  

 

 

Celem tych zajęć 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 itp. 

- pokojowego rozwiązywania problemów i sytuacji konfliktowych poprzez: organizowanie 

   zajęć z wykorzystaniem filmów w zakresie nałogów, wykorzystywania seksualnego, 

   szacunku do Ŝycia poczętego, HIV, chorób wenerycznych itp. oraz udostępniania lektur  

   o tematyce profilaktycznej. 

Działania te wspierali przedstawiciele instytucji i organizacji działających na rzecz rozwoju 

dziecka mające na celu ochronę i dbałość o bezpieczeństwo społeczeństwa np. 

przedstawiciele Policji, StraŜy Granicznej, Ochotniczej StraŜy PoŜarnej, Poradni K, Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej itp. 

 

5. Uczenie planowania i organizowania codziennych zajęć stosownie do wieku szkolnego 

oraz uczenie organizowania czasu wolnego w tym uczestniczenia w zajęciach kulturalnych, 

rekreacyjnych i sportowych i poszanowania tradycji, ciągłości kulturowej.  
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Tabela 2 - Udział dzieci w imprezach 

 

Lp. Data Rodzaj imprezy 
Liczba 

mieszkańców 
uczestniczących 

Kto uczestniczył ze środowiska 
lokalnego 

1. 10.01.2007 r. 

Kolędowanie 
wspólnie z uczniami 
I LO z Wodzisławia 
ŚL 

20osób 
Odwiedziny Duszpasterskie 
Księdza Wikarego 

2. 12.01.2007 
Spotkanie z 
młodzieŜą PCK z 
Jastrzębia Zdr. 

25 osób 
MłodzieŜ z  koła PCK z Jastrzębia 
Zdr. - 

3. 21.01.2007r. 
Dzień Babci i 
Dziadka 

8 osób 
Wychowankowie Domu Dziecka 
oraz zaproszone babcie 

4. 29.01.2007r. -  
Sanatorium 
Goczałkowice 

3 osoby  -------------------- 

5. 
17.01.2007-
25.01.2007 

Ferie Zimowe 
Zakopane 
 

15 osób -------------------- 

6. 20.02.2007r. 
Lodowisko 
Pszów 

5 osób 
Dzieci pracowników KWK 
“ANNA” 

7. 20.02.2007r. Ferie zimowe- 
FIG LORAJ 

3 osoby -------------------- 

9. 06.02.2007r. Wyjście na basen 10 osób 
 koleŜanki i koledzy 
wychowanków 

10. 12.02.2007r. 
Wyjazd do MOK w 
Wodzisławiu Śl. 
Teatr Tańca 

12osób 
 koleŜanki i koledzy 
wychowanków 

11. 06.02.2007r. Wyjście na basen 10 osób -------------------- 

12. 28.02.2002r. 
Urodziny 
wychowanków 
urodzonych w lutym 

28 osób 

 koleŜanki, koledzy 
oraz najbliŜsza rodzina 
solenizantów 
 wychowawcy ze szkół, do 
których uczęszczają 
wychowankowie 

13. 05.03.3007r. 
Spotkanie z 
iluzjonistą 

13 osób 
koleŜanki i koledzy 
wychowanków 

14. 08.03.2007r. Wyjazd na basen 5 osób 
-------------------- 

 

15. 12.03.2007r 

„Palmy świąteczne” 
zajęcia w DPS 
Gorzyce 
 

4 osoby 
-------------------- 
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Lp. Data Rodzaj imprezy 
Liczba 

mieszkańców 
uczestniczących 

Kto uczestniczył ze środowiska 
lokalnego 

16. 30.03.2007r. 

Urodziny 
wychowanków 
urodzonych w 
marcu 

28 osób 

koleŜanki, koledzy 
oraz najbliŜsza rodzina 
solenizantów 
wychowawcy ze szkół, do których 
uczęszczają wychowankowie 

17. 
06.04.2007r – 
14.04.2007r. 

Wyjazd dzieci do 
Rycerki 

13 osób --------------------- 

18. 
Kwiecień 

2007r. 

Urodziny 
wychowanków 
urodzonych w 
kwietniu 

20 osób 
koleŜanki i koledzy 
wychowanków 

19. 21.05. 2007r. Biesiada Olzańska 10 osób 
koleŜanki i koledzy 
wychowanków, uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Olzie 

20. 26.05.2006r 
Spotkanie z okazji 
Dnia Matki i Ojca 
 

13 
Rodzice biologiczni i krewni 
wychowanków 

21. Maj 2007r. 
Urodziny 
wychowanków 
urodzonych w maju 

14 osób 
koleŜanki i koledzy 
wychowanków 

22. 01.06.2007r. 
Rozgrywki sportowe 
na boisku, ognisko 

19 osób 
Rodziny zaprzyjaźnione , 
koleŜanki, koledzy spoza placówki 

23. 08.06.2007r. 
Wycieczka do 
Warszawy 

3 osoby ------------------ 

24. 
 

09.06.2007r. 

Wyjazd dzieci na 
basen w 
Pawłowicach 

2 osoby ------------------ 

25. 18.06.2007r 
Wycieczka do 
Wieliczki 

5 osób                                                                                                                       ------------------ 

26. 
Czerwiec 

2007r. 

Urodziny 
wychowanków 
urodzonych w 
czerwcu 

11 osób 
koleŜanki i koledzy 
wychowanków 

27. 05.07.2007r. 

Wycieczka do 
Wytwórni Filmów 
Animowanych w 
Bielsku- Białej 

5 osób ------------- 

28. 12.07.2007r. 

Wycieczka do 
Ustronia(Aquapark, 
wejście na Równicę) 
  

8 osób ------------- 
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Lp. Data Rodzaj imprezy 
Liczba 

mieszkańców 
uczestniczących 

Kto uczestniczył ze środowiska 
lokalnego 

29. 14.07.2007r. 
Wyjazd na 
kąpielisko „Balaton” 

6 osób ------------- 

30. 
16.07.2007r.- 
30.07.2007r. 

Obóz Harcerski 
Jeleśnia- Gajka 

2 osoby ------------- 

31. 
14.07.2007r.- 
27.07.2007r. 

Wyjazd do Kotliny 
Kłodzkiej 

3 osoby ------------- 

32. 
23.07.2007r.- 
08.08.2007r. 

Kolonie we 
Władysławowie 

10 osób ------------- 

33. 
24.07.2007r.- 
26.07.2007r. 

Wycieczka do 
Szczyrku 

8 osób ------------- 

34. 
Lipiec  
2007r. 

Urodziny 
wychowanków 
urodzonych w lipcu 

6 osób 
koleŜanki i koledzy 
wychowanków 

35. 31.07.2007r.  

Zajęcia 
pozalekcyjne 
organizowane przez 
SOSW w 
Wodzisławiu  

5 osób 
Uczniowie SOSW i szkół z 
Wodzisławia Śl.,  

36. 
02.08.2007r.- 
15.08.2007r. 

Kolonie w Poddąbiu 8 osób ------------- 

37. 
Sierpień 
2007r. 

Urodziny 
wychowanków 
urodzonych w 
sierpniu 

13 osób 

 
koleŜanki i koledzy 
wychowanków 
 
 
 

38. 01.09.2007r. 

Uroczyste 
rozpoczęcie roku 
szkolnego- 
Gry i zabawy, 
ognisko, grill 

17 osób 
koleŜanki i koledzy 
wychowanków 

39. 
Wrzesień 

2007r. 

Urodziny 
wychowanków 
urodzonych we 
wrześniu 

20 osób 
koleŜanki i koledzy 
wychowanków 

40. 14.10.2007r. 
Spotkanie z okazji 
Dnia Nauczyciela-
występy dzieci 

14 osób 
koleŜanki i koledzy 
wychowanków, zaproszeni 
pracownicy 

41. 28.10.2007r. 
Wyjście do Kina 
„Ratatuj się kto 
moŜe” 

7 osób 
koleŜanki i koledzy 
wychowanków 
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Lp. Data Rodzaj imprezy 
Liczba 

mieszkańców 
uczestniczących 

Kto uczestniczył ze środowiska 
lokalnego 

42. 
Październik 

2007r.  

Urodziny 
wychowanków 
urodzonych w 
październiku 

14 osób 
koleŜanki i koledzy 
wychowanków 

43. 01.11.2007r. 
Wyjście na groby- 
zapalenie zniczy na 
grobach 

10 osób 
 koleŜanki i koledzy 
wychowanków 

44. 31.11.2007r. 
Dyskoteka 
Andrzejkowa 

28 osób 
Harcerze z Radlina, zaproszeni 
koledzy  

45. 
Listopad 
2007r.  

Urodziny 
wychowanków 
urodzonych w 
listopadzie 

22 osoby 
koleŜanki i koledzy 
wychowanków 

46. 06.12.2007r. 
Spotkanie z 
Mikołajem 

15 osób 

dzieci z przedszkoli, szkół 
podstawowych, delegacja 
pracowników NSZZ  
„ Solidarność” KWK „Borynia”, 
dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 
18 z Szerokiej,  
 

47. 
18.12.2007r. 
22.12.2007r. 

Wystawa prac 
wychowanków 
Domu Dziecka w 
Wodzisławskim 
Centrum Kultury 
„Jarmark 
BoŜonarodzeniowy” 

15 osób 

Koledzy i koleŜanki z Gorzyczek i 
szkół do których uczęszczają 
dzieci, przedstawiciele 
zaprzyjaźnionych instytucji oraz 
organu prowadzącego , rodziny 
zaprzyjaźnione 
 
 

48. 24.12.2007r. Kolacja Wigilijna 20 osób 
Pracownicy Domu Dziecka, 
rodziny wychowanków, 
zaproszeniu goście,  

49. 
Grudzień 

2007r. 

Urodziny 
wychowanków 
urodzonych w 
grudniu 

20 osób 
 koleŜanki i koledzy 
wychowanków 

 
Wychowankowie brali takŜe udział w wycieczkach, imprezach kulturalnych, wyjazdach do 

kina organizowanych przez szkoły, do których uczęszczają.. Dzięki hojności pozyskanych 

sponsorów dzieci korzystały regularnie z bezpłatnych wejść na pływalnie i lodowisko. 
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Podczas wakacji letnich 5 wychowanków uczestniczyło w zajęciach pozalekcyjnych 

organizowanych przez SOSW w Wodzisławiu Śl. 

 

6.  Kształtowanie nawyków i zachowań prozdrowotnych:  

Zapewniono opiekę medyczną wychowankom poprzez współpracę z Poradnią 

Specjalistyczną, opiekę pielęgniarki zatrudnionej w Domu Dziecka. 

Prowadzono pogadanki na temat nawyków higienicznych, udzielenia pierwszej pomocy, jak 

naleŜy zachować się na drodze. Na bieŜąco instruowano jak się naleŜy zachować się w razie 

jakiejkolwiek  awarii, jak bezpiecznie korzystać z kąpieli i wypoczynku nad wodą i w górach. 

Bardzo pomocna w prowadzeniu takich rozmów była Powiatowa Komenda Policji  

i współpracujący od wielu lat z naszą placówką nadkomisarz Pan Bogdan Polak. 

Organizowane były równieŜ występy róŜnych teatrów chcących wystąpić dla naszych dzieci. 

Przedstawienia te często miały cel edukacyjny np.: jakie są skutki zaŜywania narkotyków, 

naduŜywania alkoholu  

i wiele innych ciekawych tematów, które bardzo interesowały naszych wychowanków. 

Przygotowanie wychowanków do podejmowania odpowiedzialności za własne 

postępowanie oraz uczenie samodzielności w Ŝyciu codziennym 

 
1. Czuwanie nad prawidłowym przebiegiem procesu usamodzielnienia wychowanków. 

 

Szczególną uwagę i nacisk połoŜono na  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, mające na celu przygotowanie wychowanków do pełnienia ról 

społecznych 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami a zwłaszcza Rozporządzeniem Ministra 

Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2004 r., w sprawie udzielenia pomocy na 

usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie, zwanego dalej 

„rozporządzeniem w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie” (Dz. U. nr 6, poz. 45) 

Zespół usamodzielnień działający w placówce przy ścisłej współpracy PCPR podejmował 
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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.: “W przyszłości chcę być dobrym rodzicem”- 

przygotowanie do odpowiedzialnego rodzicielstwa, „Razem”- program przeciwdziałania 

przemocy rówieśniczej, „Uczymy się jak udzielać pomocy przed medycznej”. Dodatkowo  

dzieci uczestniczą w projekcjach filmów edukacyjnych np. „Dzieci rodzące dzieci, 

”MałŜeństwo doskonałe”, „Wychowanie seksualne”, „Przemoc i agresja”, „Dzieci 

maltretowane i molestowane”, które 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 uczeni są systematycznie w kwestiach załatwiania spraw 

urzędowych tj. pisania pism, prawidłowego uzupełniania druków urzędowych – działania 

mają na celu „oswojenie” ze sprawami urzędowymi. 

Zgodnie z załoŜeniami opiekunowie usamodzielnień, wychowawcy oraz wychowankowie 

ściśle współpracowali 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 organizowanych na terenie Powiatowego 

Urzędu Pracy w Wodzisławiu Śl. W razie potrzeby są takŜe w kontakcie z OPS- ami, Policją 

czy Sądem bądź środowiskiem kuratorów.  

W 2007 roku usamodzielniło się 10 wychowanków 

 

Współpraca z instytucjami, organizacjami i osobami prywatnymi działaj ącymi 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 osobistych kontaktów z dzieckiem. Placówka uzgadnia istotne 

decyzje dotyczące wychowanków z jego rodzicami lub prawnymi opiekunami. a takŜe 
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współpracuje z róŜnymi instytucjami, by utrzymać więzi wychowanków ze środowiskiem tj. 

OPS-y, PCPR-y, parafiami Kościoła Katolickiego i jednostkami organizacyjnymi innych 

kościołów i związków wyznaniowych właściwymi ze względu na miejsce zamieszkania oraz 

deklarowaną przynaleŜnością wyznaniową rodziców.  

 Ponadto przy ścisłej współpracy z Zespołem pomocy dziecku i rodzinie 

funkcjonującym przy PCPR w Wodzisławiu Śląskim oraz Powiatowym Ośrodkiem 

Adopcyjno- Opiekuńczym podejmowano działań zmierzających do znalezienia 

wychowankom bezpiecznego środowiska rodzinnego w rodzinie zaprzyjaźnionej, zastępczej 

lub adopcyjnej oraz propagowanie idei rodzin adopcyjnych oraz tworzenie i wspieranie ruchu 

zastępczego rodzicielstwa. 

W związku z koniecznością podnoszenia standardu usług placówki i przyjętym planem 

rozwoju podjęto szereg dodatkowych działań zmierzających do pozyskiwania dodatkowych 

środków. 

W 2007 roku udało się pozyskać dodatkowo m.in.: środki na zakup dodatkowego 

wyposaŜenia do Domu Dziecka w Gorzyczkach, Mieszkań Usamodzielnienia w Syryni i 

Mieszkań Usamodzielnienia w Gorzycach ,odzieŜy dla dzieci, zabawek środki na organizację 

imprez t.j Wielkanoc, mikołajki, BoŜe Narodzenie czy środki na organizacje wypoczynku 

letniego, zimowego i wielkanocnego dla dzieci.  

Było to moŜliwe między innymi dzięki sponsorom naszej placówki którymi są:  PPG  ROW 

JAS w Jastrzębiu Zdroju, Skok Stefczyka z Bielska Białej, WyŜsza Szkoła Humanistyczno -

Ekonomiczna w Łodzi, Zarząd MZZZG KWK Rydułtowy -Anna w Pszowie, Państwo Muzia z 

Raciborza, Firma Iglokrak z Wodzisławia Śląskiego, Pan Kośmider z Raciborza, Pan 

Michalski z Wodzisławia Śląskiego, KWK Borynia, PKO BP, Związki Zawodowe JAS-MOS, 

Bank Spółdzielczy , RAFAKO, DOMINAT Kuligowski, Hurtownia Drobiu w Turzy, 

Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o., Jastrzębska Spółka Węglowa, Foto Kieca w 

Wodzisławiu Śląskim, ANTRACYT przy KWK Zofiówka. 

Z dodatkowych środków realizowano dodatkowe potrzeby wychowanków.  

Warto zaznaczyć, iŜ dyrektor placówki oraz pracownicy kładą wciąŜ nacisk na 

współprace z potencjalnymi „sponsorami”, uznając to zadanie za priorytetowe. Podjęte 

zostaną takŜe kroki w kierunku próby pozyskiwania środków unijnych. 

W 2007r. pod patronatem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie 

zrealizowano program www.zlow_wyprawke_w_sieci/legalnie  

Pieniądze z programu zostały przeznaczone na: 

- uruchomienie strony Internetowej PDDzG, 
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- zakup zestawów komputerowych dla wychowanków, 

- utworzenie sali komputerowej, 

- opłacenie uczestnictwa w warsztatach edukacji obywatelskiej, 

- opłacenie kursów komputerowych dla wychowanków. 

 

Działalności finansowa 

 

Tabela 3 - Informacja o wydatkach 

Paragraf Przeznaczenie wydatków Plan Wykonanie 
§ 4130 Ubezpieczenie zdrowotne wychowanków 17.049,00 16.102,80 

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 
pedagogicznych, administracji i obsługi 791.000,00 783.270,42 

§ 4110 Składki ubezpieczenie społeczne -ZUS 149.000,00 147.728,30 
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 20.850,00 20.850,00 
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13-tka 55.202,00 55.201,20 

§ 3020 
Dodatek mieszkaniowy i wiejski dla 
pracowników pedagogicznych, ekwiwalent 
odzieŜowy pracowników 

42.520,00 42.519,30 

§ 3110 Kieszonkowe dla wychowanków PDDzG 7.336,00 7.335,50 
§ 4170 Umowa zlecenie 13.500,00 13.500,00 

§ 4210 Opał, paliwo, odzieŜ, art. biurowe, środki 
czystości, materiały na remonty bieŜące 64.656,00 58.047,22 

§ 4220 śywność dla wychowanków 74.799,00 62.766,12 
§ 4230 Lekarstwa dla wychowanków 8.705,00 8.705,00 
§ 4240 Podręczniki szkolne, zeszyty, przybory 1.493,00 1.492,63 
§ 4260 Energia, woda, gaz, Media Syrynia, Media DPS 40.000,00 34.090,67 
§ 4280 Badania okresowe pracowników PDDzG 1.329,00 1.329,00 

§ 4300 

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

75.092,00 65.536,75 

§ 4410 Delegacje krajowe pracowników 4.200,00 4.199,94 
§ 4430 Ubezpieczenie samochodu PZU 2.853,00 2.852,02 
§ 4440 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 46.720,00 46.720,00 

§ 4270 
Remont-wymiana wewnętrznej instalacji c.o.  
i instalacji wodno-kanalizacyjnej, remont 
sanitariatów 

598.848,00 598.595,89 

§ 6050 Inwestycje- budowa lokalnej oczyszczalni 
ścieków 90.977,00 90.976,54 

§ 4350 Opłata za Internet 658,00 657,58 
§4360 Opłata telefon komórkowy 454,00 453,12 
§4370 Opłata telefon stacjonarny 10.717,00 10.716,24 
§4700 Szkolenie pracowników PDDZ 1.493,00 1.493,00 
§4740 Zakup materiałów papierniczych do drukarek 844,00 844,00 
§4750 Zakup licencji i programu komp. 1.832,00 1.832,00 
§ 4440 ZFŚS – emeryci 9.300,00 00 

Ogółem wydatki w roku 2007 2.131.427,00 2.087.115,24 
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Sprawozdanie z działalności 

Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi 
 w Wodzisławiu Śląskim  

 
Ogólna charakterystyka 

 
 W 2007 r. Powiatowy Ośrodek Wsparcia świadczył usługi dla 33 osób z czego 2 

osoby podjęły zatrudnienie. Na dzień 31 grudnia 2007 r. Ośrodek dysponował  25 miejscami. 

Decyzją Wojewody Śląskiego otrzymano zgodę na rozszerzenie działalności poprzez 

uruchomienie dodatkowych 5 miejsc. W związku z tym Ośrodek otrzymał dodatkowe środki 

finansowe w wysokości 34 200,00 zł.  Wykorzystano je na zorganizowanie pracowni 

gospodarstwa domowego, doposaŜenie oraz bieŜącą działalność. 

 Powiatowy Ośrodek Wsparcia zajmuje budynek wolnostojący zlokalizowany na 

obrzeŜach miasta. Powierzchnia uŜytkowa budynku wynosi 400 m2.  Powierzchnia otoczenia 

budynku wynosi 3.300 m2. Zagospodarowana jest częściowo rekreacyjnie (kwiaty, krzewy 

ozdobne), a w części gospodarczo (warzywa, drzewa, krzewy owocowe). 

Na dzień 31.12.2007 r. w Ośrodku Wsparcia zatrudnionych było 8 osób na 7 etatach: 

kierownik, psycholog, 3 terapeutów, 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.  

 

Działania edukacyjne na szczeblu lokalnym 

 
 Powiatowy Ośrodek Wsparcia systematycznie współpracuje z placówkami 

oświatowymi działającymi na terenie powiatu. W 2007 roku w naszej jednostce hospitację 

odbyli słuchacze Policealnej Szkoły Województwa Śląskiego, Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Pszowie oraz Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim. 

Około 70-osobowa grupa słuchaczy została zapoznana z działalnością Ośrodka oraz formami 

terapii poprzez udział w zajęciach prowadzonych przez personel terapeutyczny.  

 W ramach Dni Promocji Zdrowia zorganizowano w Zespole Poradni 

Specjalistycznych w Wodzisławiu Śl. stoisko informacyjne przedstawiające zakres 

działalności Ośrodka oraz wystawę prac wykonanych w pracowni artystycznej. 
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 Z okazji szóstej rocznicy działalności Ośrodka zorganizowano „Dni Otwarte”.   W 

„Dniach Otwartych” udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych, instytucji 

pomocowych, organizacji pozarządowych, placówek kulturalno – oświatowych, rodziny i 

absolwenci oraz uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Wodzisławiu Śl. W ostatnim 

kwartale 2007 roku w związku z realizacją projektu „Nasz Portret” przeprowadzono 

kampanię edukacyjną wśród młodzieŜy ponadgimnazialnej oraz studentów WyŜszej Szkoły 

Humanistyczno – Ekonomicznej. W kampanii wzięło udział około 200 osób. Edukacji 

towarzyszyła równieŜ akcja informacyjna promująca działalność Ośrodka . W ramach tej 

akcji wydano „Poradnik dla osób doświadczonych kryzysem psychicznym oraz ich bliskich” 

oraz zorganizowano w bibliotece i w świetlicy PZN  wystawy prac klientów Ośrodka. 

 

Integracja ze środowiskiem lokalnym 

 

W lutym po raz piąty 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. 

 W 2007 roku z okazji Świąt Wielkanocnych oraz Świąt BoŜego Narodzenia 

zorganizowano w wodzisławskim Muzeum wystawy prac wykonanych w pracowni 

artystycznej Ośrodka. Otwarciu wystawy towarzyszyło zaprezentowanie przez klientów 

Ośrodka programu artystycznego. Wystawy zorganizowano równieŜ na Rynku oraz w 

Zespole Poradni Specjalistycznych z okazji Dni Promocji Zdrowia oraz Dni Wodzisławia Śl. 

  Klienci Ośrodka brali udział w XVI 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 Krakowa  w całości finansowaną ze 

środków finansowych pozyskanych dzięki organizowaniu kiermasz 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. 
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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 2007 roku w związku z realizacja projektu „Nasz Portret” 

rozszerzono ofertę dla rodzin o grupę edukacyjno – terapeutyczną. W zajęciach udział wzięli 

członkowie rodzin klientów oraz absolwentów Ośrodka.  Uczestnikom zajęć przekazano  

wiedzę z zakresu  funkcjonowania rodziny z problemem choroby psychicznej. 

Zaproponowano moŜliwości konstruktywnego radzenia sobie z chorobą psychiczną. Grupa ta 

wymaga dalszego długotrwałego i stopniowego oddziaływania ze względu na moŜliwości 

percepcji, emocjonalnej gotowości i otwartości jej uczestników. Praca z powyŜszą grupą 

pokazała, Ŝe konieczne jest dozowanie przekazywanej wiedzy. Uczestnicy zainteresowani są 

dalszą współpracą. 

 

Formy terapii 

 
      W Ośrodku prowadzi się następujące formy terapii: 

- trening umiejętności samoobsługowych i zaradności Ŝyciowej: 

- trening higieniczny, trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych,  trening    

  budŜetowy, trening techniczny, ergoterapia. 

- trening umiejętności społecznych i interpersonalnych: 

- trening komunikacji, grupa dyskusyjna, trening menedŜerski, zebranie społeczności 

- trening umiejętności spędzania wolnego czasu: 

- zabawo terapia, zajęcia kulturalno-oświatowe, sport, turystyka, rekreacja. 

Terapia zajęciowa: 

- zajęcia teatralne, zajęcia w pracowni artystycznej. 

Poradnictwo psychologiczne i socjalne: 

- psychoterapia indywidualna, praca z rodziną. 

Psychoterapia grupowa: 

- biblioterapia, muzykoterapia, psychodrama, relaksacja, psychorysunek, wizualizacja 

Psychoedukacja: 

- konsultacje lekarskie, edukacja dotycząca choroby. 
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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 niektórych ze społeczności będących wielokrotnie hospitalizowanych zdecydowanie 

wydłuŜyły się okresy między kolejnymi hospitalizacjami. 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. 

 
 
Tabela 1 - Działalności finansowa 

 
§ Plan 

2007 rok 
Wykonanie 

2007 rok 
% Cel wydatkowania 

4010 143 803 143 745,74 99,96 Wynagrodzenia brutto pracowników  w 2007 
roku 

4040 10 965 10 965,00 100 Wypłata nagrody rocznej za 2006 r. 
4110 29 768 29 652,76 99,61 Ubezpieczenia społeczne od wypłaconych 

wynagrodzeń w 2007 roku 
4120 4 039 4 022,68 

 
99,60 Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń w 

2007 roku 
4170 15 540 15 539,99 100 Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i 

umowy zlecenia (umowy zlecenia - usługi 
gospodarczo-konserwatorskie, odśnieŜanie i 
sprzątanie terenu, sprzątanie piwnic,  

4210 28 636 28 486,54 85,51 Zakup artykułów biurowych, materiałów do 
terapii, środków czystości oraz wyposaŜenia   

4220 5 380 5 347,87 99,40 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 
 

4260 9 564 9 562,64 99,99 Opłaty za zuŜycie gazu (ogrzewanie budynku 
gazem ziemnym), energii, wody 
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§ Plan 
2007 rok 

Wykonanie 
2007 rok 

% Cel wydatkowania 

4270 22 900 22 900 100 Remont schodów zewnętrzych, instalacji wodno  
– kanalizacyjnej, wentylacji, malowanie 
sufitów, ścian, płytkowanie, wymiana okien 

4280 5 081 5 081 100 Usługi psychiatryczne dla klientów ośrodka, 
badania okresowe pracowników 

4300 11 144 11 141,69 99,99 Opłata za dozór techniczny dźwigu i jego 
konserwacja, konserwacja centrali telefonicznej, 
opłaty za przeglądy techniczne dotyczące 
instalacji i sprzętu PPOś, usługi BHP 

4350 745 744,21 99,89 Zakup usług dostępu do sieci Internet 
4360 520 502,42 96,62 Opłaty  z tytułu usług telekomunikacyjnych 

telefonii komórkowej 
4370 3 186 3 184,58 99,96 Opłaty  z tytułu usług telekomunikacyjnych 

telefonii stacjonarnej 
4410 1 602 1 595,48 99,59 PodróŜe słuŜbowe pracowników – opłaty za 

przejazd w czasie trwania podróŜy słuŜbowej, 
ryczałt za uŜywanie prywatnego samochodu do 
celów słuŜbowych 

4430 2 136 2 136 100 Opłata polisy ubezpieczeniowej dotyczącej 
ubezpieczenia NW klientów Powiatowego 
Ośrodka Wsparcia oraz odpowiedzialności 
cywilnej z tytułu pracy z osobami z 
zaburzeniami psychicznymi, ubezpieczenie 
mienia ośrodka 

4440 5 552 5 551,74 99,99 Przekazanie środków na konto ZFŚS 
4480 2 139 2 138,40 99,97 Opłata za I kwartał  2007 r. podatku od 

nieruchomości 
4510 519 518,59 99,92 Opłata marszałkowska za wyłączenie z gruntów 

rolnych 
4700 1 005 1005 100 Szkolenie pracownika na temat funkcjonowania 

ZFŚS 
4740 260 260 100 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 

drukarskiego i urządzeń kserograficznych 
4750 746 745,81 99,97 Zakup akcesoriów komputerowych 

Razem 305 230 304 828,16 99.87  
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Sprawozdanie z działalności   
Powiatowego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego 

w Gorzycach 
 

              
Ogólna charakterystyka  
 

Powiatowy Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Gorzycach 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 

adopcyjno-opiekuńczych pod nr PS.I.90193/196/05. Organizacja pracy w Ośrodku oparta jest 

o Statut Powiatowego Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego w Gorzycach zatwierdzony 

Uchwałą Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 22.06.2006 r., Nr XLVII/569/2006 oraz 

Regulamin Organizacyjny zatwierdzony Uchwałą Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z dnia 

05.07.2005 r., Nr 135/2005. 

W 2007 r. w Powiatowym Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym w Gorzycach 

zatrudnionych było 6 osób na 5,75 etatu. Na dzień 31.12.2007 r. kadrę jednostki stanowili: 

 
 
Tabela 1 - Kadra jednostki 
 

Stanowisko 
Ilo ść 
osób 

Wymiar 
czasu pracy 

Posiadane kwalifikacje 

psycholog 1 0,75 etatu 

Wykształcenie wyŜsze kierunkowe 
Podyplomowe Kwalifikacyjne Studia Pedagogiczne oraz 
Podyplomowe Kwalifikacyjne Studia z zakresu „Szkolny doradca 
zawodowy”  

pedagog 3 1 + 1 + 1etat 

Wykształcenie wyŜsze pedagogiczne 
Studia podyplomowe: Oligofrenopedagogika  
Studia podyplomowe: Organizacja i Zarządzanie w Placówkach 
Opiekuńczych i Pomocy Społecznej  
Wykształcenie wyŜsze pedagogiczne 
Wykształcenie wyŜsze pedagogiczne 

główna 
księgowa 

1 0,5 etatu 
Wykształcenie wyŜsze ekonomiczne 

dyrektor 1 1 etat 

Wykształcenie wyŜsze pedagogiczne 
Studia podyplomowe: Organizacja i Zarządzanie w Placówkach 
Opiekuńczych i Pomocy Społecznej oraz  
Studia Podyplomowe: Socjoterapia i terapia pedagogiczna  

RAZEM: 6      5,75 etatu 
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Działalność merytoryczna  

 
Działalność Powiatowego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Gorzycach oparta 

była o plan pracy opracowany na 2007 rok. Praca merytoryczna Ośrodka koncentrowała się 

na realizacji następujących celów i zadań: 

 

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 Starostwie Powiatowym. Ponadto podstawowe 

informacje o Ośrodku umieszczone zostały na stronach internetowych zajmujących się 

tematyką adopcji i opieki nad dziećmi. W wyniku prowadzonych działań informacyjnych, w 

2007 roku pozyskaliśmy 40 rodzin na szkolenie, w tym: 

• 13 kandydatów na rodziny zastępcze  

• 27 kandydatów na rodziny adopcyjne,  

 
          Pozyskani kandydaci na rodziny zastępcze i adopcyjne w 2007 r. 

 
Rys. 1 Pozyskani kandydaci na rodziny zastępcze i adopcyjne w 2007 r. 
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Ośrodek przejął równieŜ dokumentację 1 rodziny adopcyjnej wcześniej przeszkolonej 

w innym Ośrodku, która zgłosiła gotowość przejęcia opieki nad dziećmi z naszego powiatu. 

Rodzina ta została poddana badaniom psychologiczno-pedagogicznym oraz został u niej 

przeprowadzony wywiad środowiskowy 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 2007 

roku było 56. 

W Ośrodku na bieŜąco trwa przyjmowanie zgłoszeń osób zainteresowanych rodzinną 

opieką zastępczą i adopcją. Otrzymujemy wiele telefonów z zapytaniem o proces adopcyjny 

oraz warunki jakie naleŜy spełnić, by zostać rodziną zastępczą. Do końca grudnia 2007 r. 

dokumentację na kolejne szkolenia złoŜyło 25 rodzin/kandydatów, w tym:  

• 4 kandydatów na rodziny zastępcze spokrewnione 

• 21 kandydatów na rodziny adopcyjne, 

•  3  kandydatów na rodziny zastępcze niespokrewnione z dzieckiem  

W/w osoby zostaną przeszkolone w 2008 r. 

 
 

Gromadzenie informacji o dzieciach, które mogą być przysposobione. 
 

Ośrodek pozyskuje, przyjmuje i gromadzi informacje o dzieciach, które mogą być 

przysposobione. Informacje o dzieciach pozyskiwane są dzięki współpracy Ośrodka z: 

jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, sądami opiekuńczymi i ich organami 

pomocniczymi, zakładami opieki zdrowotnej, ośrodkami adopcyjno-opiekuńczymi, 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 2007 r. do Powiatowego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Gorzycach 

zgłoszonych zostało 1107 dzieci. 

Tabela 2 - Zgłoszenia dzieci do Ośrodka 
 

Instytucja zgłaszająca Liczba dzieci 

Wojewódzki Bank Danych 1098 
OAO Wałbrzych 4 
PCPR Rybnik 2 
Dom Małego Dziecka Jawor 2 
Dom Dziecka Rybnik 1 
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W przypadku dzieci pochodzących z terenu powiatu wodzisławskiego 

przebywających w rodzinach zastępczych, 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 psychologiczno-pedagogiczną sporządza się na podstawie 

przeprowadzonych badań przy uŜyciu standaryzowanych testów.  

W 2007 r. zakwalifikowanych do adopcji przez naszą jednostkę było 17 dzieci. 

W 2007 r. za pośrednictwem naszej jednostki zakończono 12 procesów  adopcyjnych, w tym: 

• 9 adopcji jednego dziecka (wiek dzieci: 3 miesiące, 4 miesiące, 6 miesięcy, 1 rok, 

 3 lata, 4 lata,  6 lat, 7 lat)  

• 3 adopcje rodzeństwa (w kaŜdym przypadku dwoje dzieci, 1 rodzeństwo: 3 lata            

i 5  lat; 2 rodzeństwo: 1 rok i 2 lata; 3 rodzeństwo: 3 lata i 5 lat) 

W przypadku 5 przysposobień (3 adopcje jednego dziecka i 2 adopcje rodzeństwa) 

procedura została rozpoczęta, a finalizowana będzie w 2008 roku.   

 

6 lat 1 rok 6 miesięcy

Dwoje dzieci 3 letnich 4 miesiące 3 miesiące

4 lata 7 lat 2 lata i 1 rok

Dwoje rodzeństwa w wieku 3 i 5 lat

Ilość adopcji przeprowadzonych za po średnictwem o środka w 2007 r.

Rodzeństwo 2 lata i 1 rok

Dwa rodzeństwa w
wieku 3 i 5 lat

Dziecko 6 lat

Dziecko 1 rok

Dziecko 6 miesięcyDwoje dzieci 
3 letnich

Dziecko
4 miesiące

Dziecko
3 miesiące

Dziecko 4 lata

Dziecko 7 lat

 
 
 

 
Rys. 2 Ilość adopcji przeprowadzonych za pośrednictwem ośrodka w 2007 r. 
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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 przez 

pracowników ośrodka (druk wywiadu stanowi opracowanie własne). Taka wizyta pozwala 

równieŜ na spotkanie z osobami wspólnie zamieszkującymi z kandydatami. W 2007 r. w 

Powiatowym Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym w Gorzycach przeprowadzono diagnozę 

psychologiczno-pedagogiczną: 

• 21 rodzin adopcyjnych 

• 5 rodzin zastępczych. 

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 5 kandydatów na rodziny 

zastępcze. 

 
 
 
Szkolenie i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość przysposobienia dziecka oraz 

kandydatów zgłaszających gotowość pełnienia funkcji rodziny zastępczej albo 

prowadzenia placówki rodzinnej oraz przygotowanie członków ich rodzin do przyjęcia 

dziecka. 

 
Szkolenie kandydatów jest częścią procesu kwalifikującego rodziny zastępcze i 

adopcyjne. 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 2007 r. w Powiatowym Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym w 

Gorzycach odbyły się 4 szkolenia, w tym 1 rozpoczęło się w roku 2007, a kontynuowane jest 
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w roku obecnym. Wszystkie prowadzone były zgodnie z programem „Rodzina” przez 

licencjonowanych trenerów w/w Programu. Odbyło się 1 szkolenie mieszane trwające 40 

godzin szkoleniowych, w których brali udział kandydaci na rodziny zastępcze  

(5 rodzin) i kandydaci na rodziny adopcyjne (3 rodziny). W sumie  zostało przeszkolonych 16 

osób. Odbyły się równieŜ 2 szkolenia przeznaczone dla kandydatów na rodziny adopcyjne, 

które trwały  24 godziny szkoleniowe. W szkoleniach tych brało udział łącznie 18 rodzin 

adopcyjnych (36 osób). W toku jest 1 szkolenie (40-godzinne) dla kandydatów na rodziny 

zastępcze, w którym uczestniczy 7 rodzin (13 osób). 

 
Liczba rodzin/osób – kandydatów na rodziny adopcyjne i zastępcze, które 

            ukończyły szkolenie w 2007 roku. 
 
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
LICZBA SZKOLE Ń 
 

Rys. 3 Liczba rodzin/osób, które ukończyły szkolenie w 2007 roku. 
 
 
SZKOLENIA  
 
 
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 
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Pomocy Dziecku i Rodzinie) oraz trenerów PRIDE. Komisja podejmuje decyzje w sprawie 

kwalifikacji kandydatów na rodziny adopcyjne i rodziny zastępcze.  

Posiedzenia Komisji są protokołowane.  W 2007 r. odbyły się 4 Komisje,  na których podjęto 

35 decyzji w sprawach rodzin adopcyjnych (30 decyzji) i zastępczych (5 decyzji), w tym:  

• 29 decyzji pozytywnych 

• 2 decyzje pozytywne z zastrzeŜeniem 

• 1 decyzja negatywna 

• 3 decyzje odraczające, w tym: 

- 2 odroczenia zakończone decyzją pozytywną 

- 1 odroczenie długoterminowe 
 

W grudniu 2005 r. Powiatowy Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Gorzycach 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 2007 r. szkolenie trenerskie uprawniające do 

organizowania szkoleń dla kandydatów na rodziny adopcyjne  

i zastępcze ukończyło kolejnych dwóch pracowników. Obecnie (stan na 31.12.2007 r.) 

uprawnienia trenerskie posiada 3 pracowników Ośrodka.  

 

Wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych stwierdzaj ących ukończenie szkolenia przez 

kandydatów zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub 

adopcyjnej.   

 
Zaświadczenia kwalifikacyjne wydawane są na podstawie decyzji Komisji 

Kwalifikacyjnej. W 2007 r. wystawiono 66 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 2007 r. z takiej moŜliwości 

skorzystało 19 rodzin . 
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Dobór właściwej ze względu na potrzeby dziecka rodziny adopcyjnej, zastępczej lub 

placówki rodzinnej.   

 
Podstawą działań Powiatowego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Gorzycach jest 

idea wspierania naturalnego prawa dziecka do godnego Ŝycia i wychowania w rodzinie. Stąd, 

po wyjaśnieniu sytuacji prawnej dziecka dokonywany jest wybór odpowiedniej rodziny dla 

dziecka, uwzględniający jego potrzeby i moŜliwości rodziny.  

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 

organizowane są na terenie Ośrodka lub 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 2007 r. decyzjami Komisji Kwalifikacyjnej 17 dzieci zostało zakwalifikowanych 

do adopcji.  Ponadto Komisja podjęła 20 decyzji odnośnie umieszczenia dzieci w rodzinie 

adopcyjnej lub zastępczej.  

Dzieci, dla których nie udało się pozyskać rodziny na terenie właściwym dla Ośrodka, 

zgłaszane są do Wojewódzkiego Banku Danych o Dzieciach, prowadzonego przez Publiczny 

Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Sosnowcu, gdzie zgłoszono w 2007 r. 6 dzieci, celem 

poszukiwania odpowiedniego środowiska rodzinnego na terenie województwa a następnie 

kraju, lub do innych ośrodków adopcyjno-opiekuńczych.  

 

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 
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jest więc formalnym usynowieniem, nie wymagającym odbycia szkolenia rodzin. Takich 

opinii w 2007 r. zostało sporządzonych 5. 

 

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.  

 
W 2007 r. Ośrodek kontynuował  współpracę z Sądem Rejonowym w Wodzisławiu 

Śląskim. W listopadzie odbyło się spotkanie pracowników Ośrodka z Prezesem Wydziału 

Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim – Panią sędzią Leokadią 

Pluta. Na spotkaniu zostały uzgodnione szczegóły współpracy pomiędzy Sądem, a naszym 

Ośrodkiem. (między innymi uzgodniono, iŜ w przypadku rodziców biologicznych zgodę na 

kontakt wydaje dyrektor jednostki. Dotyczy to równieŜ  dziadków, o ile nie istnieje konflikt 

pomiędzy rodzicami dziecka, a jego dziadkami. W przypadku pozostałych krewnych zgodę na 

kontakt wydaje Sąd Rodzinny. 

Ponadto Ośrodek utrzymuje stały kontakt telefoniczny 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 rozmowie z Prezesem Sądu ustalono, Ŝe Sąd nie będzie przesyłał 

specjalnych pism o sporządzenie opinii psychologicznej w sprawach adopcji 

wewnątrzrodzinnych, gdyŜ wiąŜe się to z koniecznością zwoływania kolejnego posiedzenia. 

W związku z tym osobom, którym potrzebna jest opinia ośrodka adopcyjnego w sprawie 

więzi, zgłaszać się  będą do Ośrodka z wezwaniem Sądu i na podstawie tego wezwania 

wydawana będzie opinia.  

W przypadku występowania okoliczności uzasadniających wszczęcie stosownego 

postępowania, Powiatowy Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Gorzycach 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 
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wychowawczego. W 2007 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. 

 

Udzielanie pomocy w przygotowaniu wniosków o przysposobienie lub ustanowienie 

rodziny zastępczej i zgromadzeniu niezbędnych dokumentów. 

Pracownicy Ośrodka przygotowują następujące wnioski do Sądu dla kandydatów:  

• o przysposobienie 

• o ustanowienie rodziny zastępczej 

• o 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 2007 r. za pośrednictwem Powiatowego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w   

Gorzycach do sądów opiekuńczych wpłynęły następujące wnioski: 

Tabela 3 – Rodzaj i ilość wniosków złoŜonych w Sądach 

 
 

Rodzaj wniosku Sąd Rejonowy Ilo ść wniosków 

o przysposobienie 

Wodzisław Śl. 10 

Gliwice 1 

Rybnik 1 

Tychy 1 

Sosnowiec 1 

Kłodzko 1 

Wałbrzych 2 

Jawor 1 

o ustalenie styczności osobistej 
kandydatów z dzieckiem 

Wodzisław Śl. 9 

Gliwice 1 

Rybnik 1 

Tychy 1 

Sosnowiec 1 

Kłodzko 1 

Wałbrzych 2 

Jawor 1 

o ustanowienie rodziny zastępczej Wodzisław Śl. 9 
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                         Ilość wniosków skierowanych do sądów w 2007 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Rys. 4 Ilość wniosków skierowanych do sądu w 2007 r. 
 
 

Wsparcie rodzin adopcyjnych, zastępczych, placówek rodzinnych oraz rodzin 

naturalnych, udzielane na wniosek tych rodzin i osób. 

 
W ramach realizacji projektu: Kampania informacyjna i promocyjna na rzecz 

rodzicielstwa zastępczego zorganizowanego w formie pikniku rodzinnego wraz z programem 

szkoleniowym dla niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych (dofinansowanego 

przez Ministerstwo Pracy  i Polityki Społecznej)  utworzono grupę wsparcia dla zawodowych 

niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych. Wsparcie to jest bardzo waŜne w 

funkcjonowaniu takich rodzin, gdyŜ rodzicielstwo zastępcze wymaga 24 godzinnego 

zaangaŜowania. W ramach grupy wsparcia uczestniczące w niej rodziny mogą wymieniać 

wzajemnie doświadczenia, udzielać sobie wzajemnego wsparcia i porad, a takŜe korzystać z 

porad ze strony specjalistów. W grupie wsparcia uczestniczy 8 rodzin. 

Wsparcie takie pozwala w bardzo duŜej mierze zapobiegać wypalaniu zawodowemu rodzin 

zastępczych.  

Grupa wsparcia spotkała się dwukrotnie ze specjalistą z zakresu prawa, który wyjaśniał 

wątpliwości i odpowiadał na pytania dotyczące funkcjonowania rodzin zastępczych oraz 

przepisów związanych z odpowiedzialnością za dziecko i opieką nad dzieckiem. Dla grupy tej 

zorganizowano takŜe odczyty specjalistów, na których w sposób praktyczny wskazywano na 

działania zapobiegające wypaleniu zawodowemu rodzin zastępczych. 

Integracji środowiska rodzin zastępczych słuŜą  organizowane przez Ośrodek 

spotkania i imprezy rekreacyjne.  

18

17

9

wniosek o przysposobienie

wniosek o ustalenie styczno ści osobistej kandydatów z 
dzieckiem

wniosek o ustanowienie rodziny zast ępczej
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W dniu 30 czerwca 2007 r. pracownicy Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego w 

Gorzycach zorganizowali pierwszy piknik dla niespokrewnionych z dzieckiem rodzin 

zastępczych z powiatu wodzisławskiego (w  pikniku uczestniczyło 10  rodzin).   

W 2007 r. pracownicy Ośrodka we współpracy ze Stowarzyszeniem „Pokochaj mnie” 

po raz trzeci zorganizowali akcję „Magia Świąt” skierowaną do rodzin zastępczych 

niespokrewnionych z dzieckiem z terenu Powiatu Wodzisławskiego, która obejmowała 

organizację spotkania opłatkowego dzieci przebywających w rodzinnej opiece zastępczej, 

rodziców zastępczych oraz ich dzieci biologicznych. Głównym celem naszej akcji była 

integracja środowiska zastępczego, a takŜe rozwijanie u dzieci pochodzących z rodzin 

zaniedbanych i niewydolnych wychowawczo poczucia własnej wartości, umoŜliwienie im 

przeŜycia magicznego nastroju Świąt BoŜego Narodzenia. Akcja objęła 33 rodziny zastępcze 

z terenu powiatu wodzisławskiego, spośród których 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 68 dzieci z rodzin zastępczych (50 dzieci w opiece zastępczej i 18 dzieci 

biologicznych opiekunów zastępczych). Dla wszystkich przygotowano paczki świąteczne.  

 

Wsparcie dzieci umieszczonych w rodzinach adopcyjnych, zastępczych, placówkach 

opiekuńczo-wychowawczych, udzielane na wniosek tych rodzin. 

 
Powiatowy Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Gorzycach zapewnia rodzinom 

adopcyjnym i zastępczym a takŜe dzieciom przebywającym w tych rodzinach pomoc 

psychologiczno-pedagogiczną, poradnictwo i terapię, w tym terapię rodzinną, terapię dzieci i 

młodzieŜy, pomoc w rozwiązywaniu problemów wynikających z wychowania poza rodzina 

naturalną i sprawowania opieki nad dzieckiem. W 2007 r. pracownicy Ośrodka udzielali 

pomocy i wsparcia 52 rodzinom, w tym: 

 

• 9 rodzinom adopcyjnym 

• 27 rodzinom zastępczym spokrewnionym i niespokrewnionym z dzieckiem 

• 16 rodzinom naturalnym oraz 78 dzieciom przebywającym w opiece zastępczej 

W Ośrodku udzielana jest równieŜ pomoc kobietom w ciąŜy znajdującym się w 

trudnej sytuacji Ŝyciowej i stojących przez dylematem przekazania dziecka do 

przysposobienia. Osoby takie mogą uzyskać poradnictwo i wsparcie psychologiczne.  
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Do zadań Ośrodka naleŜy równieŜ organizacja spotkań dzieci przebywających w rodzinnych 

formach opieki zastępczej z rodzinami naturalnymi. Spotkania te organizowane są w 

Powiatowym Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym w Gorzycach, na podstawie zgody dyrektora 

Ośrodka. Pomiędzy rodziną zastępczą, pracownikami Ośrodka a rodziną naturalną 

sporządzane jest uzgodnienie dot. zasad spotkań, które podpisują wszystkie strony - kontrakt. 

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 2007 r. na terenie Ośrodka organizowane były następujące spotkania dzieci z ich 

naturalnymi rodzinami, jak równieŜ z rodzicami adopcyjnymi: 

 

 

Tabela 4 – Spotkania dzieci z naturalnymi rodzinami i rodzinami adopcyjnymi 

 
 

Miejsce pobytu 
dziecka 

Spotkania z rodzicami 
biologicznymi 

Spotkania z 
rodzeństwem, 
wujostwem, dziadkami 

Spotkania z rodzicami 
adopcyjnymi 

Ilość 
wypisanych 
kontraktów 

Ilość dzieci Ilość 
wypisanych 
kontraktów 

Ilość dzieci Ilość spotkań 
zapoznawczych  
z dzieckiem 

Ilość dzieci 

Rodziny zastępcze 
zawodowe o 
charakterze pogotowia 

10 11 5 5 6 7 

Rodziny zastępcze 
zawodowe 
wielodzietne 

7 11 2 2 - - 

Rodziny zastępcze 
niespokrewnione 

3 4 - - 2 3 

Domy dziecka - - - - 6 7 
RAZEM: 20 26 7 7 14 17 

  
 
 
 Ponadto na terenie naszej jednostki odbywa się jedno spotkanie wyznaczone przez Sąd, 

gdzie rodzice biologiczni są po rozwodzie (dziecko mieszka z matką, a na terenie naszego 

Ośrodka spotyka się z ojcem). 
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Prowadzenie działań upowszechniających tworzenie rodzin adopcyjnych, zastępczych    

i placówek rodzinnych. 

 
Powiatowy Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Gorzycach kontynuował współpracę z: 

• jednostkami samorządu terytorialnego (PCPR, Powiatowy Dom Dziecka w Gorzyczkach, 

OPS/MOPS z terenu Powiatu oraz jednostki pomocowe spoza terenu Powiatu) 

• sądami opiekuńczymi i ich organami pomocniczymi (Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śl., 

Sąd Rejonowy w Rybniku, Sąd Rejonowy w Raciborzu, kuratorzy rodzinni zawodowi, 

Komenda Powiatowa i Miejska Policji w Wodzisławiu Śl.)  

• instytucjami oświatowymi (szkoły, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna) 

• zakładami opieki zdrowotnej (Szpitale Miejskie 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 oraz  z ośrodkami zajmującymi się adopcją zagraniczną. 

Współpraca ta stała się podstawą do wspólnego podejmowania działań promujących rodzinną 

opiekę zastępczą, w wielu spośród w/w instytucji zostały umieszczone plakaty promujące 

rodzinną opiekę zastępczą oraz ulotki dot. pracy Ośrodka.  

W ramach programu z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną ,,Kampania 

informacyjna i promocyjna na rzecz rodzicielstwa zastępczego w formie pikniku rodzinnego 

wraz z programem szkoleniowym dla niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych’’ 

(dofinansowanego przez Ministerstwo Pracy  i Polityki Społecznej)  zostały opracowane i 

wydane dwie wersje plakatów promujących ideę rodzicielstwa zastępczego:  o treści „Tysiące 

dzieci takich jak ja potrzebują miłości – zostań rodziną zastępczą” oraz o treści „To właśnie 

Ty moŜesz sprawić, by moje Ŝycie nabrało barw”.  

W 2007 r. pracownicy Ośrodka opracowali projekt graficzny ulotek promujących 

działalność naszej jednostki. W ramach środków własnych wydane zostały 3 rodzaje ulotek: 

• ulotka skierowana do rodziców biologicznych - „PomoŜemy Tobie i Twojemu dziecku” 

• ulotka skierowana do kobiet oczekujących dziecka, borykających się z dylematem 

oddania dziecka do adopcji - „Wybierz najlepszą z dróg 

• ulotka skierowana do funkcjonujących rodzin zastępczych - „MoŜesz dać dziecku radość” 

      Ponadto w ramach programu z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną dotowanego z   

      Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej została wydana: 
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• ulotka skierowana do osób zainteresowanych rodzicielstwem zastępczym – „PomóŜ im – 

śpiące serca czas obudzić” 

oraz 

• broszura pod nazwą „Zostań rodziną zastępczą” . Jest to krótki informator dla wszystkich 

zainteresowanych rodzicielstwem zastępczym zawierający podstawowe informacje 

dotyczące rodzicielstwa zastępczego oraz warunki jakie winni spełniać kandydaci na 

rodziców zastępczych. 

Ukoronowaniem organizacyjnym i medialnym kampanii informacyjnej było 

zorganizowanie przez POA-O w Gorzycach I Powiatowego Pikniku Rodzinnego.  Powiatowy 

Piknik Rodzinny pod hasłem "Chcę być kochany, chcę być taki silny w przyszłości - 

potrzebuję tylko ... czyjejś miłości", który odbył się w dniu 26.10.2007 roku w sali 

widowiskowej Wodzisławskiego Centrum Kultury w Wodzisławiu Śląskim. Występy 

znanych w regionie zespołów artystycznych, konkursy rodzinne, gry, zabawy i loteria 

fantowa stworzyły wspaniałą atmosferę nadając odświętny charakter tej imprezie. W trakcie 

imprezy pracownicy ośrodka udzielali informacji oraz wyjaśniali wątpliwości związane          

z adopcją i rodzicielstwem zastępczym, rozdano wiele ulotek i folderów o tematyce związanej 

z rodzicielstwem zastępczym. Impreza cieszyła się bardzo duŜym zainteresowaniem wśród 

uczestniczących w niej mieszkańców miasta. Dzięki tym działaniom zrealizowano dwa 

istotne cele: integrację juŜ funkcjonujących w powiecie rodzin zastępczych wraz                      

z pokazaniem ich misji i szlachetnego dorobku oraz pozyskanie nowych kandydatów na 

rodziny zastępcze (10 rodzin). 

W ramach projektu zorganizowane zostały równieŜ szkolenia z zakresu Alkoholowego 

Zespołu Płodowego (FAS). W szkoleniach prowadzonych przez specjalistę z zakresu opieki 

nad dzieckiem i rodziną uczestniczyło w sumie 30 osób. Byli to pracownicy jednostek 

pomocy społecznej z terenu powiatu (Powiatowego Domu Dziecka w Gorzyczkach, 

Powiatowego Specjalistycznego Ośrodka dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz Ośrodków 

Pomocy Społecznej), a takŜe przedstawiciele zawodowych rodzin zastępczych 

funkcjonujących w naszym powiecie.  

 

  W porównaniu z rokiem 2006 udało się przeprowadzić więcej procedur adopcyjnych, 

przy jednoczesnym spadku liczby rodzin oczekujących. W 2006 r. zostało przeprowadzonych  

13 takich procedur, zaś w roku 2007 procedur było 18, z czego 12 jest zakończonych,              

5 w toku, zaś w przypadku jednej adopcji wniosek rodziny został wycofany. Z uwagi na 
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bardzo duŜą liczbę rodzin adopcyjnych oczekujących na dziecko (w I kwartale 2007 r.  ok. 40 

rodzin) podjęto decyzję o ograniczeniu liczby szkoleń dla kandydatów na rodziców 

adopcyjnych.  

 Dzięki prowadzonej w 2007 roku akcji informacyjnej pozyskano więcej niŜ w 2006 

roku kandydatów chętnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej – w 2006 r. było ich 9, w 

roku 2007 takich rodzin było 13.  

 Ośrodek w realizacji swoich zdań jest ukierunkowany na szeroko rozumianą pomoc i 

wsparcie dla rodzin biologicznych, zastępczych, adopcyjnych, a przede wszystkim dzieci 

przebywających w tych rodzinach. Dzięki pracy pedagogów i psychologów znacznie wzrosła 

liczba udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej. 

 
Tabela 5- Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielona rodzinom 
 

 2006 r. 2007 r. 

rodziny adopcyjne 4 9 

rodziny zastępcze 20 27 

rodziny naturalne 12 16 

dzieci przebywające  
w opiece zastępczej 31 78 

    
 Ośrodek prowadzi stała współpracę z rodzinami biologicznymi zainteresowanymi 

kontaktami z dziećmi. W związku z uzgodnieniami z prezesem Sadu rodzicom biologicznym 

pragnącym kontaktu z dzieckiem znacznie ułatwiono procedurę ubiegania się o organizację 

spotkania – rodzice bezpośrednio w Ośrodku adopcyjnym składają prośbę o organizację 

spotkań do Dyrektora jednostki. Spotkania są uzgadniane w miarę moŜliwości w terminie 14 

dni od złoŜonego wniosku. Na pierwszym spotkaniu pomiędzy rodzicami, rodziną zastępczą, 

w której przebywa dziecko, a Ośrodkiem Adopcyjno-Opiekuńczym zawarty zostaje kontrakt 

– uzgodnienie warunków spotkań. 

W 2006 r. zostało zawartych 18 takich kontraktów, zaś w roku 2007 było ich 27. 

 

 W 2007 r. pracownicy Ośrodka kontynuowali działalność wspierającą rodziny 

zastępcze w celu zapobiegania wypaleniu zawodowemu rodzin funkcjonujących na terenie 

naszego powiatu. Poza organizowaną od trzech lat akcją „Magia Świąt” zostały zrealizowane 

dwie imprezy integracyjne dla rodzin zastępczych (Piknik Rodzinny i Piknik promujący ideę 
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rodzicielstwa zastępczego). W pierwszym organizowanym w czerwcu  brało udział 10, a w 

drugim październikowym pikniku 12 rodzin, które stale współpracują z naszą jednostką. 

 Ponadto we wrześniu w ramach programu z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną 

dotowanego z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej została utworzona grupa wsparcia.  

 
Tabela 6- Działalności finansowa 

 
BudŜet  roczny jednostki Wykorzystanie  budŜetu Zwrot niewykorzystanych  

Środków 
L % L % L % 

240 650 100 239 737,23 99,62 912,77 0,38 
 

 
 
 
§ 

PODZIAŁ  ŚRODKÓW  
PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW  

W  STOSUNKU DO CAŁOŚCI BUDZETU   
L % 

Wynagrodzenie i pochodne  dla pracowników oraz osób niezatrudnionych na umowę o pracę 
4010 Wynagrodzenia  pracowników 118 640,78 49,30 
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 843,50 3,26 
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 22 496,58 9,35 
4120 Składki na fundusz pracy 3 295,54 1,37 
4170 Wynagrodzenie z tyt. umowy zlecenia 13 014 5,41 

Innego typu wydatki materialne i niematerialne  
4210 Materiały i wyposaŜenie 25 989,97 10,80 
4240 Pomoce dydaktyczne 2 792,38 1,16 
4280 Badania lekarskie pracowników 263 0,11 
4300 Usługi róŜne- opłaty  pocztowe, pralnicze  itp 9 161,06 3,81 
4350 Internet 939,47 0,39 
4370 Telefon stacjonarny 4 674,83 1,94 
4400 Opłata za czynsz 10 371,64 4,31 
4410 Delegacje 2 362,60 0,98 
4430 RóŜne opłaty i składki 70 0,03 
4440 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3 837,97 1,59 
4700 Szkolenia pracowników 2 849 1,18 
4740 Papier do drukarki 1 011,71 0,42 
4750 Zakup programów komputerowych 10 123,23 4,21 

suma 239 737,23 99,62 
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Sprawozdanie z działalności Powiatowego Specjalistycznego Ośrodka  
Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 

w Wodzisławiu Śląskim 
 

Ogólna charakterystyka  

 
Powiatowy   Specjalistyczny    Ośrodek    Wsparcia   dla   Ofiar   Przemocy   

w Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim jest jednostką budŜetową Powiatu Wodzisławskiego, 

realizującą zadania z zakresu administracji rządowej, finansowane z budŜetu państwa.  

Ośrodek świadczy usługi na rzecz ofiar przemocy w rodzinie. 

Ośrodek został utworzony na podstawie  Uchwały Nr L/623/2006 Rady Powiatu 

Wodzisławskiego z dnia 26 października 2006 r.  Organizacja pracy w Ośrodku oparta jest o 

Statut stanowiący załącznik do w/w Uchwały oraz Regulamin Organizacyjny zatwierdzony 

Uchwałą Nr 87/2007 Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z dnia 23 maja 2007r.  Dlatego teŜ 

2007 rok jest pierwszym, w całości  przepracowanym  rokiem. 

W 2007r. w Powiatowym Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w 

Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim zatrudnionych było 9 osób na 7,8 etatu na następujących 

stanowiskach: 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). Pracownicy zatrudnieni w Specjalistycznym Ośrodku    

posiadają   kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005r. 

w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach 

organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego. Realizowano takŜe umowy staŜowe.  

Ośrodek świadczy usługi przez całą dobę, a osoby w nim zatrudnione pracują w 

trójzmianowym systemie czasu pracy. StaŜyści odbywający staŜ absolwencki lub 

przygotowanie zawodowe w placówce stanowią dopełnienie koniecznej obsady.  

Konsultant-koordynator ds. terapii prowadzi oddziaływania korekcyjno-edukacyjne 

dla osób stosujących przemoc w ramach 50% swojego czasu pracy w pomieszczeniach  

mieszczących  się na osiedlu XXX-lecia 60 w Wodzisławiu Śląskim, pozostałą część 

wypracowuje na dyŜurach w głównej siedzibie PSOW. 
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 Oprócz osób zatrudnionych w ramach umowy o pracę, zadania Ośrodka realizowane 

były równieŜ przez konsultantów - prawnika i psychologa zatrudnionych w oparciu o umowy 

zlecenie.  

Działalność merytoryczna 

 
Powiatowy    Specjalistyczny    Ośrodek    Wsparcia    dla   Ofiar Przemocy  w  

Rodzinie  w  Wodzisławiu Śląskim  w  2007r.  realizował  zadania  wynikające  z  ustawy   z  

dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,  ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu 

przemocy   w    rodzinie   a  takŜe   innych  ustaw  oraz   rozporządzenia  Ministra  Pracy  

i Polityki Społecznej z dnia 6 lipca 2006r. w sprawie standardu podstawowych usług 

świadczonych   przez  specjalistyczne  ośrodki  wsparcia  dla ofiar przemocy w rodzinie,  

a takŜe szczegółowych kierunków prowadzenia  oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych. 

 

Cele statutowe Ośrodka to: 

1.  w zakresie  interwencyjnym: 

a) zapewnienie schronienia ofiarom przemocy  w rodzinie, bez skierowania 

    i bez względu  na  dochód  na  okres  do  3  miesięcy  z  moŜliwością   przedłuŜenia  

    w  przypadkach   uzasadnionych  sytuacją  ofiary  przemocy  w  rodzinie, 

b) ochronę ofiar przemocy w rodzinie  przed osobą stosującą przemoc w rodzinie, 

c) udzielanie natychmiastowej pomocy psychologicznej, medycznej i wsparcia, 

d) rozpoznanie sytuacji ofiary przemocy w rodzinie  i opracowanie planu pomocy, 

e) wspieranie w przezwycięŜaniu sytuacji kryzysowej związanej z występowaniem  

    przemocy w rodzinie, 

 

2. w zakresie potrzeb bytowych: 

a) zapewnienie całodobowego  okresowego pobytu, 

b) zapewnienie pomieszczeń do noclegu, 

c) zapewnienie wspólnego pomieszczenia do pobytu dziennego, 

d) zapewnienie miejsca zabaw dla dzieci, 

e) zapewnienie pomieszczenia do nauki, 

f) zapewnienie ogólnodostępnych łazienek, wyposaŜonych w sposób umoŜliwiający 

    korzystanie zarówno przez osoby dorosłe, jak i dzieci, 

g) zapewnienie ogólnodostępnej kuchni, 

h) zapewnienie pomieszczenia do prania i suszenia, 
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i) zapewnienie wyŜywienia, odzieŜy i obuwia, 

j) zapewnienie środków higieny osobistej i środków czystości, 

3. w zakresie terapeutyczno-wspomagającym: 

a) opracowanie diagnozy rodziny i indywidualnego planu pomocy ofierze przemocy 

    w rodzinie uwzględniającego: potrzeby, cele, metody i czas  pomocy, 

b) udzielanie poradnictwa: 

   - medycznego, 

   - psychologicznego, 

   - prawnego, 

   - socjalnego, 

c) prowadzenie grup wsparcia i grup terapeutycznych dla ofiar przemocy w rodzinie, 

d) prowadzenie terapii indywidualnej ukierunkowanej na wsparcie ofiary  przemocy 

     w rodzinie oraz nabycie umiejętności ochrony przed osobą stosującą przemoc w rodzinie, 

e) zapewnienie dostępu do pomocy medycznej, 

f) przeprowadzenie diagnozy sytuacji dzieci i udzielanie im wsparcia psychologicznego oraz   

   specjalistycznej pomocy socjoterapeutycznej i terapeutycznej, 

g) udzielania konsultacji wychowawczych, 

 

4. w zakresie pracy ze sprawcą przemocy w rodzinie: 

a) opracowanie planu pracy ze sprawcą przemocy w rodzinie, 

b) prowadzenie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób  stosujących przemoc 

    w rodzinie, 

 

 

Pobyty stacjonarne: 

 
Ośrodek  posiada 14 miejsc  całodobowych.  
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Tabela 1- Zestawienie liczby osób objętych całodobową pomocą Ośrodka. 

Liczba osób, które w okresie od 01.01-31.12.2007r. 
skorzystały  ze schronienia w Ośrodku 

Liczba osób, którym 
odmówiono umieszczenia  

w Ośrodku 

Liczba osób  

dorosłych 

Liczba dzieci W tym łączna liczba 
osób (dorosłych i 

dzieci), które 
przebywały w 
Ośrodku do 3 

miesięcy 

W tym łączna liczba 
osób (dorosłych i 
dzieci), którym 

przedłuŜono pobyt w 
Ośrodku wraz z 

informacj ą ilu miesięcy 
dotyczyło przedłuŜenie 

Łączna 
liczba osób 

Przyczyny odmów 

 

24 

 

 

 

 

 

 

25 

 

46 

 

3 

(1 osoba dorosła,  
2 dzieci; termin 
pobytu w Ośrodku 
przedłuŜono o 2 
miesiące.  
Taki termin 
przedłuŜenia 
uzasadniony był 
oczekiwaniem klientki 
na samodzielne 
mieszkanie) 

 

12 

(4 osoby 
dorosłe, 
8 dzieci) 

 

W uzasadnieniu osoby 
te jako przyczynę 
uzyskania schronienia  
w Ośrodku podawały 
złą sytuację lokalową. 
W trakcie konsultacji 
nie sygnalizowały 
widocznych zjawisk 
przemocy. 

 

Tabela 2 - Średnie miesięczne  wykorzystanie miejsc w Powiatowym Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia   
dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 

 

Miesiąc Średnie miesięczne wykorzystanie miejsc  
w Ośrodku 

styczeń 4,52 

luty 6,11 

marzec 7,87 

kwiecień 6,80 

maj 6,79 

czerwiec 5,90 

lipiec 1,87 

sierpień 3,13 



 87

wrzesień 5,20 

październik 8,23 

listopad 11,04 

grudzień 5,00 
 

Konsultacje psychologiczno- pedagogiczne 

 
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. Ogółem w 2007 roku udzielono 353  

konsultacji psychologicznych. 

 

Konsultacje prawne 

 
Konsultacje  prawne dotyczyły wyłącznie kwestii związanych z przemocą w rodzinie.  

Ogółem od 1 stycznia 2007r. do końca roku  udzielono 192 indywidualnych porad prawnych. 

 

Prowadzenie grup wsparcia i  grup terapeutycznych dla ofiar przemocy w rodzinie. 

 
W 2007r. w Ośrodku prowadzona była praca z ofiarami przemocy w grupie 

terapeutycznej oraz w grupie wsparcia.  

Zajęcia  w  grupie   terapeutycznej  odbywały  się  w  poniedziałki,  według  programu 

grupy terapeutycznej dla ofiar przemocy w rodzinie.  

W 2007 r. w spotkaniach w/w grupy  udział  wzięło  łącznie 27 kobiet dotkniętych przemocą 

ze strony  partnerów. 

Zajęcia grupy wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy w rodzinie odbywały 

się w czwartki. W 2007 r. w spotkaniach w/w/ grupy uczestniczyło łącznie 376 kobiet, co daje 

średnio ok. 9 osób na grupie. 

 

 

 



 88

Prowadzenie terapii indywidualnej ukierunkowanej na wsparcie ofiar przemocy 

w rodzinie oraz nabycie umiejętności ochrony przed osobą stosującą przemoc 

w rodzinie. 

 
W terapii indywidualnej w 2007 roku uczestniczyły zarówno osoby zamieszkujące na 

terenie Ośrodka, jak i osoby z zewnątrz korzystające wyłącznie z tej formy pomocy. Łącznie 

w ubiegłym roku terapią indywidualną objęto 11 osób.  

Uprawnienia do prowadzenia indywidualnej terapii posiada jeden z pracowników etatowych 

oraz konsultant- psycholog. 

 

Oddziaływania  korekcyjno- edukacyjne. 

 
W 2007 r. przeprowadzono 285 konsultacji indywidualnych wynikających                          

z oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych. Liczba klientów objętych konsultacjami wynosiła 

33 osoby.  Z tej liczby 7 utrzymało kontakt na poziomie dwóch lub jednej konsultacji.       

Pozostałe   osoby kontynuowały systematycznie uczestnictwo w oddziaływaniach. Zawarto 7 

kontraktów,  z czego  2 osoby zakończyły realizację kontraktu zgodnie z przyjętymi 

załoŜeniami. Indywidualnym Planem Pracy objęto 14 osób, z czego 2 zakończyły 

uczestnictwo w programie,   natomiast  6 osób   kontynuuje  udział, 6  objęto  monitoringiem. 

W stosunku do 17 klientów przeprowadzono monitoring, którego celem było wyjaśnienie 

aktualnej sytuacji klienta oraz zdiagnozowanie przyczyn zaprzestania udziału w programie. 

Klienci objęci oddziaływaniami podejmują uczestnictwo w programie dobrowolnie, tylko 2 z 

ogólnej liczby uczestników posiada postanowienia prokuratorskie, 6 klientów wystąpiło o 

przedłuŜenie uczestnictwa w programie. 

 

Działania Monitoruj ące 

 
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 2007 roku w ramach monitoringu przeprowadzono 12 rozmów. 
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Procedura „NIEBIESKA KARTA” 

 
W 2007 roku Ośrodek otrzymał 139 kserokopii „Niebieskiej Karty”.  

W ramach udzielania stosownej pomocy wysłaliśmy do wszystkich osób pokrzywdzonych 

informację o działalności naszego Ośrodka oraz zaprosiliśmy je do współpracy.  

W  130  przypadkach   osobami  pokrzywdzonymi  były kobiety, natomiast  w  9 

 przypadkach męŜczyźni. 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 prawidłowego stworzenia diagnozy 

środowiska oraz moŜe pomóc ofierze w procesie ujawnienia „problemu”. 

 

W Ośrodku funkcjonuje takŜe Punkt Pomocy Ofiarom Przestępstw,  w którym dyŜur pełni 

nadkomisarz Policji Bogdan Polak.  

 

Współpraca Ośrodka z instytucjami zajmującymi się przeciwdziałaniem przemocy         

w rodzinie.  

 
Ośrodek szeroko współpracuje z instytucjami działającymi w sferze pomocy 

społecznej takimi jak: miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra 

pomocy rodzinie, a takŜe Kościołem, Powiatową Komendą Policji w Wodzisławiu Śląskim, 

Sądem (Wydziałem Karnym i Rodzinnym) Zespołem Kuratorskiej SłuŜby Sądowej, szkołami  

oraz Wojewódzkim Ośrodkiem Lecznictwa   Odwykowego   w   Gorzycach   oraz  wieloma 

innymi środowiskami w zaleŜności od potrzeb. Współpraca ta opierała się głównie na 

spotkaniach szkoleniowych organizowanych    przez    Ośrodek,    mających   przede 

wszystkim    na    celu   zapoznanie z tematyką dotyczącą przemocy, wymianie doświadczeń, 

przedstawianiu zasad funkcjonowania placówki  oraz prezentacji jej oferty. 

W 2007 roku przeprowadzono następujące szkolenia i spotkania  według wymienionych 

poniŜej programów: 

1) „Moje spotkania z przemocą”  - program edukacyjny, skierowany do instytucji  

      zajmujących   się     leczeniem    odwykowym    (realizacja: grudzień 2007 r.), 

2)  „Przeciwdziałanie przemocy   w grupach rówieśniczych”- program zajęć warsztatowych          

      o charakterze profilaktyczno-informacyjnym, dla II  i  III klas gimnazjalnych   powiatu    

      wodzisławskiego (realizacja: listopad, grudzień  2007 r.), 
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3) „Alkohol – przemoc… konsekwencje” - współdziałanie słuŜb terenowych w powiecie  

      wodzisławskim . Zajęcia odbyły się w październiku 2007r.  i były adresowane dla   

      przedstawicieli lokalnych  komisji  rozwiązywania problemów alkoholowych z terenu  

       powiatu wodzisławskiego. 

4) Podsumowanie    działalności     Powiatowego    Specjalistycznego    Ośrodka Wsparcia   

     dla   Ofiar   Przemocy   w   Rodzinie   oraz   omówienie   przyszłej współpracy   pomiędzy 

     instytucjami.    Spotkanie  w  którym  udział wzięli: przedstawiciele  sądu karnego, 

     rodzinnego,   prokuratury,   kuratorzy, przedstawiciele  Powiatowego  Centrum  Pomocy 

     Rodzinie  w  Wodzisławiu Śląskim  –  odbyło się w październiku 2007 r. 

5)   Debata  dotycząca  przemocy  emocjonalnej – odbyła się w lipcu 2007 r.  w Powiatowym   

      Specjalistycznym  Ośrodku  Wsparcia  dla  Ofiar Przemocy w Rodzinie. 

6)   „Przemoc w rodzinie, co powinniśmy wiedzieć i gdzie szukać pomocy” - szkolenie dla 

       Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego, odbyło się w marcu 2007 r.  

 

Ponadto w  terminie  od  stycznia  do  marca 2007 r.  odbyły   się   liczne spotkania z  

przedstawicielami   innych   instytucji,    z    którymi   Ośrodek współpracuje między innymi z 

kuratorami zawodowymi i społecznymi, pedagogami szkolnymi, katechetami, pracownikami 

ośrodków pomocy społecznej z powiatu wodzisławskiego oraz policjantami z Komendy 

Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śląskim, na których przedstawiono zadania  oraz  

dokonano  prezentacji   placówki.  

Ośrodek  opracował takŜe plakat oraz dwa rodzaje ulotek, w których przedstawiona jest  

nasza oferta. Są one rozpowszechniane przez Ośrodek oraz placówki z którymi 

współpracujemy. 

 

Działalność finansowa 

 
Corocznie wysokość budŜetu placówki warunkowana jest decyzją Wojewody Śląskiego 

określającą wysokość środków finansowych przeznaczonych na działalność bieŜącą oraz 

działalność pozostałą Ośrodka. 
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Tabela 3- Działalność finansowa 

 

 

BudŜet  roczny jednostki 

 

Wykorzystanie  budŜetu 

 

 
Zwrot  

niewykorzystanych  
środków 

Działalność 
bieŜąca 

 
Rozdział 85203  

Ośrodki 
wsparcia 

Działania 
korekcyjno-
edukacyjne 

Rozdział 85295  
Pozostała 

działalność 

Działalność 
bieŜąca 

 
Rozdział 85203  

Ośrodki 
wsparcia 

Działania 
korekcyjno-
edukacyjne 

Rozdział 85295  
Pozostała 

działalność 

Działalność 
bieŜąca 

 
Rozdział 85203  

Ośrodki 
wsparcia 

Działania 
korekcyjno-
edukacyjne 

Rozdział 85295  
Pozostała 

działalność 
 

324.768,00 zł 
 

44.220,00 zł 
 

322.657,56 zł 
 

40.925,50 zł 
 

 
2.110,44 zł 

 
3.294,50 zł 

 

Miesięczny    budŜet    Ośrodka  przeznaczony    na    działalność    bieŜącą    

stanowiący 25.000,00 zł nie pokrywa w pełni potrzeb. Główne  braki dotyczą moŜliwości 

zwiększenia zatrudnienia. Biorąc pod uwagę wachlarz obowiązków wynikający ze standardu 

świadczonych usług oraz nieprzewidywalności większości wydatków związanych 

bezpośrednio z liczbą klientów przebywających na terenie placówki, tak niewielka kwota 

znacznie utrudnia planowanie wydatków. Środki przeznaczone na działalność pozostałą 

przeznaczone są wyłącznie na pokrywanie kosztów związanych z realizacją programu 

korekcyjno- edukacyjnego. Wysokość środków na ten cel wyniosła 44.220,00 zł, z czego 

kwotę dotacji  w wysokości 22.500,00 zł  Ośrodek otrzymał w listopadzie 2007 roku. 
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Sprawozdanie z działalności  
Warsztatu Terapii Zaj ęciowej w Gorzycach  

 
 
 W 2007 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 5 kobiet i 26 męŜczyzn,  

W trakcie roku, w oparciu o opracowane programy terapii, systematycznie organizowano 

zajęcia terapeutyczne (indywidualne i grupowe) ze szczególnym zwróceniem uwagi na 

rehabilitację zawodową. 

KaŜdy uczestnik zajęć miał 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 2008. 

 

Zajęcia organizowane były w następujących pracowniach terapeutycznych: 

1. gospodarstwa domowego 

2. ceramicznej 

3. ekspresji artystycznej 

4. rękodzieła artystycznego 

5. majsterkowicza nr 1 

6. majsterkowicza nr 2 

 

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. 

Nastąpiła dalsza integracja uczestników zajęć ze środowiskiem lokalnym. Uczestnicy uczyli 

się zaradności Ŝyciowej w lokalnym środowisku. Kształtowano umiejętności interpersonalne, 

w komunikowaniu się. Kładziono nacisk na współpracę w grupie.  
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Kształtowano zdolności i nawyki niezbędne do samodzielnego wykonywania czynności Ŝycia 

codziennego i prostych prac uŜytecznych.  

Podjęto dalsze działania celem przygotowania części uczestników do podjęcia zatrudnienia. 

Cztery osoby wzięły udział w tygodniowych warsztatach z doradztwa zawodowego 

zorganizowanych w Wiśle i Szczyrku. 

Odbyło się spotkanie w ZDZ w Rybniku z potencjalnym pracodawcą. 

Kontynuowaliśmy dalszą współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy. Dokonano kolejnych 

rejestracji w biurze pracy. 

Utrzymany był na bieŜąco kontakt z opiekunami i rodzicami podopiecznych. Zorganizowano 

w grudniu tradycyjne juŜ spotkanie z rodzicami i opiekunami podopiecznych. 

WyjeŜdŜano na wycieczki ( po najbliŜszej okolicy a takŜe na trzydniowa do Zakopanego), 

organizowano treningi sportowe, zawody rekreacyjno – sportowe. Realizowano 

systematycznie tygodniowy plan zajęć w ramach którego wzięto udział w 11 róŜnych 

zorganizowanych zawodach oraz na imprezach kulturalnych. Aktywnie braliśmy udział w 

organizacji i przeprowadzeniu koncertu bluesowego dla środowiska osób niepełnosprawnych 

oraz V Powiatowej Olimpiady dla Osób Niepełnosprawnych bardzo dynamicznie rozwinęła 

się działalność naszej grupy kabaretowej. Uczestnicy tej grupy zajęli czołowe wyróŜnienia na 

szczeblu powiatu, województwa i wyróŜnienie na szczeblu  Polski Południowej. 

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.  

 

Zajęcia w ramach indywidualizacji procesu terapeutycznego organizowane były w kole 

hodowców, indywidualnych i grupowych zajęciach z psychologiem, rehabilitantem. 

Po zmianie personalnej w pracowni majsterkowicza 1, rozpoczęto codzienne zajęcia z 

komputerami, które zostały zestawione w jednej pracowni – połączone w sieć. 

 
 
 
 
 
Tabela 1- WaŜne wydarzenia w 2007 roku 

 

Data Miejsce wyjazdu Cel wyjazdu 
09.01.2007 r. Wodzisław Śl. - MCK Przegląd jasełek 
01.02.2007 r. Wisła Wyjazd na narty 
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07.02.2007 r. CzyŜowice V Karnawałowy Bal Maskowy 
08.02.2007 r. Wisła  Wyjazd na narty 
08.03.2007 r. Wisła Kubalonka VI Regionalny Mityng Narciarstwa Biegowego 
13.03.2007 r. Wisła Wyjazd na basen 
30.03.2007 r. Radlin Regionalny Mityng w Pływaniu 
10.04.2007 r. Katowice Ogólnopolski Konkurs Recytatorski 

23.04.2007 r. Ruda Śl. VI Turniej Piłki NoŜnej 

10.04.2007 r.  
21.04.2007 r. 

Wisła Malinka Warsztaty z doradztwa zawodowego (B. 
Kwaśnica, P. Przewoźny)  

1705.2007 r. 
18.05.2007 r. 

Katowice X Regionalny Mitng Lekkoatletyczny Olimpiad 
Specjalnych 

01.06.2007 r. Wodzisław Śl. V Powiatowa Olimpiada Osób 
Niepełnosprawnych 

06.06.2007 r. CzyŜowice I Powiatowy Festiwal Piosenki Osób 
Niepełnosprawnych 

18.06.2006 r. 
29.06.2007 r. 

Szczyrk Warsztaty i sesje doradztwa zawodowego 
( A. Kucza, M. Błaszczyk) 

20.06.2007 r. 
22.06.2007 r. 

Zakopane Wycieczka 

14.06.2007 r. Gorzyce XIII Międzyośrodkowa Spartakiada Przyjaźni 
14.09.2007 r. CzyŜowice Blues dla niepełnosprawnych 

05.10.2007 r. Chybie Potyczki sportowe 

10.10.2007 r. Olza Otwarcie wystawy pokonkursowej pt.„Mój 
Anioł StróŜ” 

11.10.2007 r. Rydułtowy Konkurs twórczości artystycznej osób 
niepełnosprawnych 

22.10.2007 r. Ruda Śląska Regionalny Mityng Olimpiad Specjalnych w 
piłce noŜnej 

20.11.2007 r. Radlin Przegląd Teatralnych Zespołów MłodzieŜy 
Szkół Ponadgimnazjalnych oraz MłodzieŜowych 
Zespołów Teatralnych Powiatu 
Wodzisławskiego 

29.11.2007 r. WDK - CzyŜowice Zabawa Andrzejkowa 
29.11.2007 r. Pszów Koncert z okazji Międzynarodowego Dnia Osób 

Niepełnosprawnych „Razem weselej” 
30.11.2007 r. Rybnik Regionalny Mityng w pływaniu 
14.12.2007 r. Gorzyce Spotkanie rodzinne 
21.12.2007 r. Gorzyce Wigilia 
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Tabela 2- Działalność finansowa 
 

Lp. Rodzaj kosztów PLAN 2007 wykonanie  
I kwartał 

wykonanie 
II kwartał 

wykonanie 
III kwartał  

wykonanie 
IV kwartał  

SUMA I- IV 
kwartał 

1 wynagrodzenia 
pracowników, naleŜnych 
składek, odpisów na FŚS 

298105,26 77950,50 66264,52 70330,90 0,00 214545,92 

2 materiały, energia, usługi 
materialne 
i niematerialne 

38000,00 2915,04 20770,84 1184,57 0,00 24870,45 

3 dowóz uczestników  i jazda 
zgodnie z programem 
warsztatu 

50000,00 11889,39 12976,23 9550,09 0,00 34415,71 

4 szkolenie pracowników 1000,00 0,00 744,00 0,00 0,00 744,00 

5 ubezpieczenie uczestników 
warsztatu 

1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 ubezpieczenie mienia 
warsztatu 

1500,00 0,00 1057,00 0,00 0,00 1057,00 

7 wycieczki dla uczestników 
warsztatu 

5000,00 0,00 5721,99 0,00 0,00 5721,99 

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

20000,00 5020,76 3269,61 4494,41 0,00 12784,78 

9  trening ekonomiczny 27280,00 7311,00 7387,00 4974,00 0,00 19672,00 

10 dodatkowe wyposaŜenie, 
wymiana zuŜytego 
wyposaŜenia warsztatu 

1097,90 250,00 30,78 55,00  335,78 

 SUMA 442983,16 105336,69 118221,97 90588,97 0,00 314147,63 
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Sprawozdanie z działalności merytorycznej i finansowej  
Warsztat Terapii Zaj ęciowej Św. Hiacynta i Franciszek   

w Wodzisławiu Śląskim 
 

  
WTZ Św. Hiacynta i Franciszek działa od 14 czerwca 2004 r. Zajęcia z zakresu 

rehabilitacji społecznej i zawodowej dla osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem 

niepełnosprawności były prowadzone w 2007 roku dla 35 uczestników z terenu Powiatu 

Wodzisławskiego.  

Uczestnicy w większości (30 osób) dowoŜeni są na miejsce zajęć przez samochód 

będący w posiadaniu WTZ. Samochód dowozi uczestników z gmin: Wodzisław Śl., Mszana, 

Godów, Gorzyce, Marklowice, Radlin, Rydułtowy, Pszów. 

 

Praca codzienna przebiega w siedmiu pracowniach tematycznych : 

- ceramicznej 

- informatycznej 

- ekspresji muzycznej 

- plastyczno – introligatorskiej 

- techniczno - stolarskiej  

- gospodarstwa domowego 

- tkacko – krawieckiej 

 

Najczęstszymi metodami pracy w WTZ związanymi z rehabilitacją zawodową i 

leczniczą 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.  

- aromaterapia z elementami relaksacji; 

- 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; 
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- psychoedukacja oraz spotkania grupowe z psychologiem; 

- indywidualna terapia psychologiczna; 

- trening budŜetowy; 

- trening higieniczny; 

- wycieczki i wyjazdy integracyjne; 

- zajęcia rehabilitacyjno – ruchowe na podstawie orzeczeń lekarskich – poprzez róŜnego 

rodzaju zabiegi z fizjoterapii, masaŜe a takŜe regularne wyjazdy na odpowiednio 

przystosowany basen; 

- spotkania indywidualne i grupowe z rodzicami; 

- praktyki zawodowe realizowane na miejscu w WTZ bądź w formie wyjazdów do 

róŜnych miejsc; 

- szkolenia z zakresu poszukiwania zatrudnienia realizowane podczas róŜnych 

projektów zewnętrznych; 

- kiermasze prac wykonanych z udziałem uczestników odbywające się w pobliskim 

terenie z których dochód przeznaczany jest na rehabilitację społeczną. 

 

Realizując zadania z zakresu rehabilitacji społecznej w roku 2007 uczestnicy mieli 

okazję do licznych wyjazdów i spotkań integracyjnych takich jak: 

 

- udział w V Olimpiadzie Osób Niepełnosprawnych Wodzisław Śl.  MOSiR (której WTZ był   

  współorganizatorem) 

- występ na Przeglądzie jasełek w Rybniku 

- kolonie integracyjno – usamodzielniające (sześć dni) w Ustroniu Nierodzimiu (podczas nich  

  wycieczki do: Bielska – Białej, Istebnej i Koniakowa, Skoczowa na kręgielnię, spotkanie z  

  WTZ Chybie podczas olimpiady kolonijnej; a zakończone Festiwalem Osób   

   Niepełnosprawnych w Tychach)  

- Olimpiada Radości w Rudzie Śląskiej 

- III Prezentacje WTZ Woj. Śląskiego w Łazach połączone z występem uczestników oraz  

  wycieczką do zamku w Ogrodzieńcu 

- koncert Mirosława Szołtyska wraz z grupą „Wesołe TRIO” w DPS Gorzyce 

- organizacja uroczystości patronalnej ośrodka z okazji 13  maja (wspomnienie Św. Hiacynty  

  i Franciszka) – dni otwarte z udziałem zaproszonych gości  

- festiwal Rydułtowy, Pszów  

- udział uczestników w Konkursie Fotograficznym organizowanym przez WTZ Chybie 
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- zawody w bowlingu Skoczów marzec 2007 r. oraz Ruda Śl. – CR Plaza grudzień 2007 r.  

- uczestnictwo w uroczystości z okazji 10 - lecia WTZ Rybnik w MDK w Rybniku 

- koncert Blues dla Niepełnosprawnych w CzyŜowicach 

- Festiwal Twórczości Osób Niepełnosprawnych w CzyŜowicach  

- olimpiada dla osób  niepełnosprawnych (eliminacje i finały) w Suszcu 

- piesza pielgrzymka uczestników WTZ do Turzy Śl. 

- odwiedziny stadniny koni do hipoterapii w Rydułtowach 

- Zakręcona Spartakiada Chybie 

- wycieczka jesienna uczestników do Karpacza (3 dniowa) 

- zabawa andrzejkowa CzyŜowice 

- wigilia DPS Gorzyce 

- Wyjazdy do Multikina w Zabrzu oraz Ciemna City w Rybniku 

- udział w kinie integracyjnym organizowanym w DPS 

- spotkanie ze Św. Mikołajem w WTZ czyli uczniami ZST którzy odwiedzili osoby  

  niepełnosprawne 

- organizacja wigilii dla rodziców w WTZ 

- liczne spotkania z uczestnikami innych ośrodków zajmujących się osobami  

  niepełnosprawnymi (WTZ Rybnik, WTZ Gorzyce, WTZ Knurów) 

- udział w obchodach 750 - lecia miasta Wodzisławia Śl. poprzez wystawianie swoich prac  

  podczas świątecznego kiermaszu na rynku miasta 

 

Warsztat prowadzi dokumentację związaną z rehabilitacją Uczestników( tzw. indywidualne 

programy rehabilitacji) a jej postępy oceniane są co 6 miesięcy w formie pisemnej i 

przechowywane w dokumentacji poszczególnych osób. Indywidualne programy rehabilitacji 

tworzone są co roku dla kaŜdego uczestnika a po trzech latach powinna być dokonana ocena 

kompleksowa postępów co miało miejsce dla większości uczestników w 2007 r. Dokonana 

ocena kompleksowa określiła część uczestników jako gotowych do podjęcia zatrudnienia na 

chronionym lub otwartym rynku pracy lecz ze względu na brak ofert korzystają oni z w 

dalszym ciągu z terapii. Ocena kompleksowa dla kilku uczestników określiła negatywne 

postępy rehabilitacji i negatywne rokowania co do moŜliwości podjęcia zatrudnienia a to 

powinno skutkować przeniesieniem do ośrodka wsparcia. Ze względu na brak moŜliwości 

przeniesienia (nie ma takiego miejsca w powiecie) uczestnicy ci w dalszym ciągu korzystają z 

terapii w WTZ. 
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W roku 2007 Powiat Wodzisławski przeznaczył na działalność WTZ kwotę 

499 463,16 zł a w tym: 

- koszty finansowania działalności WTZ ze środków PFRON:    474 490,00 zł (95%) 

- koszty finansowania działalności WTZ ze środków Starostwa Powiatowego:     

                                 24. 973,16 zł (  5%) 

 

Tabela 1- Koszt działalności WTZ w Wodzisławiu Śl. w 2007 r. 
 

 
Na podstawie § 6 pkt. 2 umową nr 1/2007 z dnia 10.04.2007 r. o finansowaniu WTZ 

Św. Hiacynta i Franciszek w Wodzisławiu Śl. zawartej pomiędzy Powiatem Wodzisławskim  

a Caritas Archidiecezji Katowickiej istnieje moŜliwość przeniesienia pomiędzy 

poszczególnymi pozycjami preliminarza w granicach 30% wartości poszczególnych pozycji z 

zastrzeŜeniem, Ŝe nie wpłynie to na wysokość łącznej kwoty kosztów działalności WTZ. 

  
Kwota finansowana ze Starostwa Powiatowego została wykorzystana w całości  

a niewykorzystana kwota - środki PFRON – w kwocie: 245,85 zł została zwrócona. 

 

 

Lp. Rodzaj kosztów 
Kwota 

wykorzystana 
Plan 2007 r. 

 
Koszty działalności 499 217,31 499 463,16 

1. Wynagrodzenia pracowników 348 868,66 349 000,00 

2. Materiały, usługi, energia 35 269,28 35 000,00 

3. 
Dowóz uczestników na zajęcia, 
utrzymanie samochodu 

33 444,78 35 000,00 

4. Szkolenia pracowników 1 474,01 4 000,00 

5. 
Ubezpieczenie uczestników 
warsztatu 

1 249,00 1 240,00 

6. Ubezpieczenie mienia 198,00 1 000,00 

7. Wycieczki dla uczestników 12 835,19 10 000,00 

8. 
Materiały do terapii na 
poszczególne pracownie 

34 984,88 32 973,16 

9. 
Trening ekonomiczny dla 
uczestników 

19 250,00 19 250,00 

10. 
DoposaŜenie WTZ (utworzenie 
nowej pracowni) 

11 643,51 12 000,00 
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Dodatkowe środki uzyskane przez WTZ: 

- darowizny pienięŜne od osób prywatnych i firm: 1 583,34 zł 

- środki przeznaczone przez Caritas Archidiecezji Katowickiej  na kolonie integracyjno-  

  usamodzielniające : 1 000,00 zł 

- pomoc Ŝywnościowa z europejskiego programu PEAD o wartości szacunkowej: 

  13.199,39 zł 

- kwota uzyskana ze sprzedaŜy prac uczestników: 3. 392,00 zł  
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