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Sprawozdanie z działalności 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

za 2006r. 
 
 
 
 

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 

 

Powierzone zadania Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje poprzez 

następujące Zespoły stanowiące strukturę organizacyjną jednostki: 

 

1. Zespół ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych oraz skierowań do 

Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia. 
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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 

- pracownik socjalny ½  etatu – Szkoła Pracowników Socjalnych 

- specjalista pracy z rodzina 1 etat – wykształcenie wyŜsze pedagogiczne oraz   

   Podyplomowe Studia Pedagogiki Specjalnej w zakresie profilaktyki i resocjalizacji 

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

- kierownik kancelarii i kadr1 etat – wykształcenie wyŜsze prawnicze Administracja 

   Publiczna 

-  konsultant ds. prawnych ½  etatu – wykształcenie wyŜsze prawnicze – Prawo  

   Administracyjne 

  

- pracownik gospodarczy  - umowa zlecenie 

 

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

pedagog, psycholog) 
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NajwaŜniejsze potrzeby Powiatu z zakresu pomocy społecznej  

1. Remont budynku przy ul. Wałowej 30 w Wodzisławiu Śląskim – usytuowanie w nim 

trzech jednostek pomocy społecznej (Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, 

Powiatowego Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego oraz Zakładu Aktywności 

Zawodowej Osób Niepełnosprawnych). 

2. Pozyskanie środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych na utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej Osób 

Niepełnosprawnych. 

3. Kontynuacja remontu Powiatowego Domu Dziecka w Gorzyczkach. 

4. Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Gorzycach. 

5. Pozyskanie środków z programów Unii Europejskiej – adresowanych do osób 

zagroŜonych wykluczeniem społecznym. 

 

PLAN FINANSOWY ZA 2006r. 

Powiatowe  Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl. 
 
Rozdział 852 18 
 
Plan i wykonanie w 2006 roku 
  

Wydatki jednostek 
budŜetowych 

Paragraf klasyfik. 
budŜetowej Plan na. 

2006r.  
w złotych 

Wykonanie 
za 2006r.  
w złotych 

Cel na jaki przeznaczono wydatkowane środki 

1 2 3 4 
4010 294 117 294 116,92 Wynagrodzenia pracowników PCPR 
4040 18 292 18 292,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników PCPR 
4110 52 630 52 610,31 Składki na ubezpieczenia społeczne 
4120 7 510 7 508,78 Składki na Fundusz Pracy 
4170 14 670 14 670,00 Umowy zlecenia 
4210 50 265 50 261,82 Wydatki na zakup m.in. materiałów biurowych, znaczków 

pocztowych ,środków czystości, tuszów i tonerów, 
druków wywiadów środowiskowych oraz podstawowego 
wyposaŜenia. 

4260 7 415 7 414,22 Wydatki związane z mediami-opłaty za gaz, wodę i 
energię. 

4270 61 085 36 237,70 Na mocy uchwały Nr 169/2006 Zarządu Powiatu 
Wodzisławskiego  z dn.13.07.2006r. udzielono 
Dyrektorowi PCPR  w Wodzisławiu Śl. pełnomocnictwa 
do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych 
Powiatu Wodzisławskiego dotyczących nieruchomości 
zabudowanej budynkiem przy ul. Wałowej 30                    
w Wodzisławiu Śl. 
Obejmuje wydatki na -wykonanie projektu remontu 
ogólnobudowlanego budynku przy ul.Wałowej 30, opłaty 
za nadzór inwestorski ( przy realizacji robót budowlanych, 
instalacyjnych, elektrycznych) oraz wykonanie 
dodatkowych prac remontowych. 
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4280 100 100,00 Wydatki na zakup świadczeń zdrowotnych - badania 
wstępne oraz okresowe pracowników. 

4300 34 163 34 089,35 Wydatki na konserwację sprzętu biurowego, centrali 
telefonicznej, systemu alarmowego, na usługi 
telekomunikacyjne, ochronę budynku, szkolenia 
pracowników, wywóz odpadów stałych oraz inne. 

4350 1 703 1 702,75 Wydatki za dostęp do internetu. 
4410 4 570 4 550,07 Wydatki na podróŜe słuŜbowe pracowników. 
4430 1 813 1 813,00 Wydatki na ubezpieczenie majątku PCPR oraz opłata za 

zapytanie o niekaralność pracowników. 
4440 8 609 8 608,02 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. 
4480 1 426 1 425,60 Wydatki na podatek od nieruchomości. 
4610 1 000 723,48 Pokrycie kosztów egzekucji komorniczej dotyczącej 

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

    
Łącznie: 559 368 534 124,02  

 
 

Realizacja zadań przez poszczególne zespoły wchodzące w skład struktury 

organizacyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie: 

 

Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych 
 
 

Na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej w 2006 roku, Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl. otrzymało środki finansowe z Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych w wysokości 2.081,668,00 zł, z czego 

wykorzystano kwotę 1.984.426,00 zł.  Stanowi to 95 % wydatkowania kwoty przyznanej.  

Otrzymane środki finansowe zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu zostały rozdzielone  

w następujący sposób: 

•  dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych: 270.000,00 zł 

•  dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego, przedmioty ortopedyczne i środki  

  pomocnicze: 408.164,00 zł 

•  dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się  

 i technicznych: 424.000,00 zł 

•  dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej: 853.254,00 zł 

•  dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki: 126.250,00 zł 
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Turnusy rehabilitacyjne  
 
 W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl. w 2006 roku na 

zadanie dofinansowania uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym złoŜono 419 wniosków. 

 

 

Łącznie skorzystało z dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym 

325 osób niepełnosprawnych na łączną kwotę 261.030,00 zł.  

 
 

  
 

 

 

Wykorzystano 96,67% w stosunku do kwoty przeznaczonej algorytmem środków na 

w/w zadanie. 

W 2006 roku brak wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na w/w 

zadnie uzasadnione było tym, iŜ osoby niepełnosprawne rezygnowały  

z przyznanego dofinansowania ze względu na pogorszenie stanu zdrowia oraz wypadki 

losowe uniemoŜliwiające wyjazd. 

 
 
Dofinansowanie zaopatrzenia dla osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne  

i środki pomocnicze oraz sprzęt rehabilitacyjny 

 

W 2006r. złoŜono 402 wnioski na dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych 

 i środków pomocnych oraz 23 wnioski na sprzęt rehabilitacyjny. 

Łączna liczba dofinansowanych wniosków na w/w zadanie wyniosła  410 na kwotę 

353.812,00 zł., z czego na sprzęt rehabilitacyjny dofinansowano 21 wniosków na kwotę 

21.555,00 zł. 

 

Osoby, które 
otrzymały 

dofinansowanie 

Liczba osób Kwota 
dofinansowania 

Dorośli 272 164.686,00 

Opiekunowie osób 
dorosłych 

90 40.097,00 

Dzieci i młodzieŜ 53 35.783,00 

Opiekunowie dzieci i 
młodzieŜy 

45 20.464,00 

Razem 460 261.030,00 
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Według algorytmu przeznaczonego na dofinansowanie do w/w zadania wykorzystano 

86,68% środków przeznaczonych na ten cel. 

 

 

 

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjnych dla osób prawnych 
  i jednostek organizacyjnych 

  

 W bieŜącym roku wpłynął 1 wniosek o dofinansowanie do zakupu sprzętu 

rehabilitacyjnego dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych. Pełnomocnik Rządu ds. 

Osób Niepełnosprawnych w w/w sprawie wydał opinię, iŜ wnioskowany sprzęt nie spełnia 

kryteriów „sprzętu rehabilitacyjnego”.  

W związku z powyŜszym wniosek został odrzucony. 

 
Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i 

technicznych w związku indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych: 
 

 
Likwidacja barier: 

wypłacono 
dofinansowanie 

(liczba osób) 

Środki  
Przyznane 

Środki 
wykorzystane 

Wykorzystanie   
w % 

 
W KOMUNIKOWANIU 
SIĘ 

55 159.365,00 37,59% 

ARCHITEKTONICZNY
CH  

20 220.276,00 51,95% 

TECHNICZNYCH 21 21.127,00 04,98% 

RAZEM 96 

 424.000,00 

400.768,00 94,52% 

 
          W 2006 roku na likwidację barier architektonicznych, technicznych 

i w komunikowaniu się złoŜono 120 wniosków na łączną kwotę 620.231,00 zł. 

Wykorzystane środki finansowane przeznaczone zostały na dofinansowanie: 

przystosowania pomieszczeń dla potrzeb osób niepełnosprawnych, schodołazów, sprzętów 

komputerowych, zmywarki, kuchenek elektrycznych, gazowych, pralek automatycznych,  

wieloczynnościowego robota kuchennego, maszynki do mielenia z opcją szatkowania, bojlera 

elektrycznego zestawu wspomagającego słyszenie, pętli indukcyjnej typu LOOP, wideo 

domofonu, budzika z lampą błyskową, poduszką wibracyjną i sygnałem świetlnym.   
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Wydatkowanie środków PFRON w latach 2000 - 2006 na likwidację barier 
         

 Lata 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

 

 

wydatkowanie 
środków w 

złotych 
    52 392,00        97 840,00                 -           21 486,00         183 809,00          287 623,00           400 768,00     

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W latach 2000 -2002 dostrzegamy spadek wydatkowanych środków na likwidacje barier. W 2002 roku nie przeznaczono Ŝadnych środków 
na to zadanie z uwagi na niski algorytm oraz brak zainteresowania ze strony osób niepełnosprawnych. Jednak od 2003 roku moŜemy 
zaobserwować wzrost wysokości wydatkowanych środków. Dodatkowo naleŜy zwrócić uwagę, Ŝe przełom nastąpił w 2004 roku.  
W latach 2004 – 2006 wydatki środków PFRON na zadanie likwidacja barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się 
wzrastały średnio o 100 000,00 złotych. 
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Warsztaty Terapii Zaj ęciowej 
 

PoniŜsza tabela wskazuje środki finansowe przyznane na bieŜącą działalność 

warsztatów oraz ich rzeczywiste wykorzystanie w 2006 roku. 

 
 Ilość 

uczestników 
Środki przyznane Środki 

wykorzystane 
Wykorzystanie 

w % 

Warsztat Terapii 
Zajęciowej - Gorzyce 

31 420.834,00 zł 420.714,21 99,97% 

Warsztat  Terapii 
Zajęciowej – 
Wodzisław Śląski 

35 432.420,00 zł 432.414,95 99,99 % 

 
 
Od dnia 01.10.2006r. Warsztat Terapii Zajęciowej Św. Hiacynta i Franciszek  

w Wodzisławiu Śląskim zwiększył liczbę uczestników o dodatkowe 5 osób 

niepełnosprawnych.  

Warsztat otrzymał łączną kwotę 25.000,00 zł na dofinansowanie kosztów związanych: 

• z dodatkowym wyposaŜeniem pomieszczeń – 8.232,50 zł. 

• działalnością warsztatu dla dodatkowych uczestników na okres 01.10.2006 

roku do dnia 31.12.2006 roku     -16.767,50 zł. 

 

W 2006 roku na działalność Warsztatu Terapii zajęciowej w Gorzycach oraz   

w Wodzisławiu Śląskim  przeznaczono środki w wysokości 853.254,00 zł,  

z czego wykorzystano kwotę 853.129,16 zł co stanowi  99,98%  środków przeznaczonych na 

ten cel. 

 
 

 
Sport, kultura ,rekreacja i turystyka  osób niepełnosprawnych 

 

W 2006r na ten cel wykorzystano kwotę 115.686,43 zł zawierając  

z organizacjami pozarządowymi 32 umowy.  Łącznie z przekazanego dofinansowania 

skorzystało 2.885 osób niepełnosprawnych. 

Według algorytmu przeznaczonego na w/w zadanie wykorzystano 91,63% środków 

Funduszu. 
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Organizacje, które w 2006 roku otrzymały dofinansowanie w zakresie w/w zadania: 
 

Lp. 
Nazwa instytucji, które 

otrzymały 
dofinansowanie 

Ilość imprez 
Łączna kwota 

dofinansowania 

1. 
Polski Związek 
Niewidomych                  

w Wodzisławiu Śl. 
6 17.055,00 zł 

2. 

Fundacja Na Dobro 
Domu Pomocy 

Społecznej                     
w Gorzycach 

7 20.874,91 zł 

3. 

Wojewódzki Ośrodek 
Lecznictwa 

Odwykowego                 
i Zakład Opiekuńczo-

Leczniczy w Gorzycach 

6 25.254,00 zł 

4. 

Stowarzyszenie Rodzin 
i Osób 

Niepełnosprawnych w 
Rydułtowach 

9 30.693,00 zł 

5. 

Dom Pomocy 
Społecznej 

Zgromadzenia Sióstr 
Opatrzności BoŜej         
w Wodzisławiu Śl. 

3 11.159,40zł 

6. 
Towarzystwo Przyjaciół 

Pszowa 
1 10.650,12 

RAZEM: 32 115.686,43 zł 
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Wydatkowanie środków PFRON w latach 2000 - 2006  
         

 Lata 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

 

 

wydatkowanie 
środków w 

złotych 
  726 468,00       818 375,00        665 651,00         863 505,00        1 288 657,00       1 733 972,00        1 984 426,00    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

            PowyŜszy wykres pokazuje, Ŝe wydatki środków PFRON mają tendencję wzrostową. Jest to spowodowane coraz większą 
świadomością osób niepełnosprawnych o moŜliwości ubiegania się o dofinansowanie oraz corocznym zwiększaniem algorytmu przez Śląski 
oddział PFRON 
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Skierowania do Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia 

 
DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 

     
Dom Pomocy Społecznej w  Gorzycach 

 

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w 2006 roku  

wynosił 1 927,08 zł. 

Liczba miejsc statutowych-  218 

Stan na dzień 31.12.2006r – 217 osób z tego: 

- 151 osób, skierowanych do DPS przed dniem 01.01.2004r., z tego 97 osób z   terenu 

Powiatu wodzisławskiego co stanowi około 64 %. 

 

 W 2006 roku wydano 44 decyzje o umieszczeniu w Domu Pomocy Społecznej  

w Gorzycach dla osób z następujących powiatów: 

 

1. z Powiatu Wodzisławskiego 7 osób, w tym: 

a) Rydułtowy 1 osoba 

b) Wodzisław Śl. 4 osoby 

c) Gorzyce 2 osoby  

2. Katowice 7 osób 

3. Jastrzębie Zdrój 8 osób  

4. Ruda Śl. 6 osób 

5. Bytom 3 osoby  

6. Siemianowice śląskie 2 osoby 

7. Tychy 1 osoba 

8. Gliwice 1 osoba  

9. Pszczyna 1 osoba 

10. Dąbrowa Górnicza 1 osoba 

11. Mysłowice 1 osoba 

12. Goczałkowice 1 osoba 

13. Wałbrzych 1 osoba 

14. Tuchów 1 osoba 

15. Racibórz 1 osoba 

16. Tarnowskie Góry 1 osoba 

17. Zawadzkie 1 osoba 
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W stosunku do 2005 roku obserwuje się nieznaczny spadek skierowań do domów pomocy 

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

liczbę skierowań do DPS Gorzyce niespełna 16% to mieszkańcy naszego powiatu. 

 W 2006r z pobytu w Domu zrezygnowało łącznie 6 osób z czego 5 było spoza powiatu 

wodzisławskiego.  

 
Dom Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śl. 

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w 2006 roku  

wynosił  1 801,53 zł. 

Liczba miejsc statutowych -53 

Stan na dzień 31.12.2006r – 53 osób  

W 2006 roku w DPS w Wodzisławiu Śl. nie umieszczono Ŝadnej osoby.  

Podsumowanie DPS 
 

Liczba decyzji wydanych przez PCPR w sprawie umieszczenia w DPS 
 

 
rok 

 
2005 rok 

 
2006 rok 

Liczba 
decyzji  58 44 

Decyzje o umieszczeniu w DPS wydaje się w oparciu o dokumentację zebraną przez 

Ośrodek Pomocy Społecznej 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 DPS 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.   

W większości (98%) gminy miejsca kierowania partycypują w kosztach utrzymania osób 

umieszczonych w DPS. 
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POWIATOWY O ŚRODEK WSPARCIA DLA OSÓB 

Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W WODZISŁAWIU ŚL. 

 

Kwota bazowa będąca podstawą do wyliczenia miesięcznej odpłatności  

za pobyt w Ośrodku w 2005 roku wynosiła 362,00zł. 

 

Liczba miejsc statutowych - 20  

Stan na dzień 31.12.2006r. – 20 osób  

 

Wszystkie osoby korzystające z usług Ośrodka pochodzą z terenu powiatu wodzisławskiego. 

W 2006 roku zaobserwowano bardzo duŜą rotację osób korzystających z usług Ośrodka.  

    Łącznie 40 osób zostało objętych pomocą oferowaną przez Ośrodek Wsparcia.  

W tym: 

•  11 osób zostało skierowanych do Ośrodka po raz pierwszy, 

•   8 osób zrezygnowało z pobytu w Ośrodku,  

•  10 osób zakończyło terapię i wróciło do środowiska. 

 

 

POWIATOWY SPECJALISTYCZNY O ŚRODEK WSPARCIA DLA OFIAR 

PRZEMOCY W RODZINIE W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM. 

 

 Liczba całodobowych miejsc statutowych – 14  

Stan na 31.12.2006r. – 3 osoby  

 

W listopadzie 2006r. w Wodzisławiu Śląskim został otwarty Powiatowy Specjalistyczny 

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. 
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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.  

 

Zespół pomocy dziecku i rodzinie 

 

 W 2006 roku w ramach Zespołu realizowane były następujące zadania: 

1. Organizowanie rodzinnej opieki zastępczej poprzez: 

a) podejmowanie działań zmierzających do wytypowania rodzin bądź osób 

    do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, 

b) przyjmowanie wniosków małŜeństw lub osób o ustanowienie ich rodziną  

    zastępczą w tym rodziną zastępczą zawodową, 

c) badanie warunków umoŜliwiających kwalifikowanie rodzin lub osób 

    do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, rodzinnego pogotowia opiekuńczego, 

d) przygotowanie  niezbędnej dokumentacji w celu wydania decyzji określającej 

    wysokość miesięcznej pomocy pienięŜnej na częściowe pokrycie kosztów 

    utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, 

e) prowadzenie niezbędnej dokumentacji określającej wysokość wynagrodzenia  

    dla rodzin zastępczych zawodowych pełniących zadania pogotowia  

    rodzinnego, 
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f) przygotowywanie niezbędnej dokumentacji w celu zawierania przez Starostę  

    umów powierzania dzieci rodzinom zastępczym zawodowym, 

g) przygotowywanie niezbędnej dokumentacji w celu ustalenia odpłatności  

    rodziców naturalnych za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej, 

h) współpraca z Powiatowym Ośrodkiem Adopcyjnym w zakresie organizacji  

    szkoleń dla kandydatów na rodziny zastępcze i adopcyjne, 

i)  przygotowywanie niezbędnej dokumentacji w celu przyznania specjalnych   

    świadczeń pienięŜnych i rzeczowych dla wychowanków opuszczających  

    rodziny zastępcze, 

j) współpraca z Sądem Opiekuńczym w zakresie organizacji rodzinnej opieki  

    zastępczej, 

k) prowadzenie rejestru rodzin zastępczych, 

l) okresowe wizytowanie rodzin zastępczych w celu badania stopnia    

    wywiązywania się tych rodzin z pełnionej funkcji, 

ł)  praca socjalna z rodziną zastępczą i biologiczną dzieci umieszczonych w  

    rodzinach zastępczych, 

m) rzetelne i naleŜyte przeprowadzenie wywiadów środowiskowych, 

n) okresowe sporządzanie sprawozdań finansowych i merytorycznych, 

 

2. Kierowanie dzieci pozbawionych opieki rodziców naturalnych do  

    placówek opiekuńczo-wychowawczych poprzez: 

a) przygotowanie niezbędnej dokumentacji w celu skierowania do  

    odpowiedniego typu placówki opiekuńczo-wychowawczej, 

b) przygotowanie  niezbędnej dokumentacji w celu ustalenia odpłatności    

    rodziców biologicznych za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo- 

    wychowawczej, 

c) współpraca z personelem Domu Dziecka w Gorzyczkach oraz pracownikami  

    innych placówek opiekuńczo-wychowawczych, 

d) współpraca z wydziałami rodzinnymi sądów, kuratorami, sądami oraz  

    pracownikami socjalnymi ośrodków pomocy społecznej, 

3. Koordynacja procesów usamodzielnień pełnoletnich wychowanków opuszczających rodziny  

    zastępcze oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze. 

4. Opracowywanie oraz realizacja programów pomocy dziecku i rodzinie.  

5. Przygotowywanie okresowych sprawozdań finansowych i merytorycznych. 
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Do zadań zespołu w zakresie pracy socjalnej wykonanych w 2006r. naleŜy zaliczyć:  

- zbieranie danych o klientach i środowiskach objętych opieką przez nawiązywanie 

bezpośrednich kontaktów, oraz uzyskiwanie informacji od instytucji zainteresowanych  

- diagnozowanie sytuacji rodzin zastępczych, wychowanków rodzin zastępczych, rodziców 

biologicznych dzieci  

- przyjmowanie interesantów, udzielania porad socjalnych 

- porady w zakresie wykonywanej opieki udzielane rodzinom zastępczym 

- pomoc w nawiązywaniu kontaktu rodzin zastępczych oraz rodziców biologicznych z 

instytucjami specjalistycznymi (min. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Zakłady 

Opieki Zdrowotnej, Poradnie Leczenia UzaleŜnień) 

- intensyfikację pracy socjalnej skierowanej do rodziców biologicznych dzieci 

interwencyjnie umieszczonych w rodzinach zastępczych zawodowych  

o charakterze pogotowia rodzinnego 

- kontynuowanie długofalowej pracy socjalnej skierowanej do rodzin ze sprzęŜonymi 

problemami socjalnymi  

 

 

Rodzinna opieka zastępcza     Stan na dzień: 31.12.2006r. 

 

Rodzaj rodzin 
Liczba 

rodzin 

Liczba dzieci 

przebywających na 

dzień 31.12.2006r 

Liczba dzieci 

umieszczonych              

w 2006r. 

Spokrewnione 108 124 24 

Niespokrewnione 28 52 17 

Zawodowe wielodzietne 2 12 2 

Zawodowe o charakterze 

pogotowia rodzinnego 
4 7 7 

Razem: 142 195 50 

 

 

FINANSOWANIE RODZIN ZAST ĘPCZYCH W ROKU 2006 

Rodziny zastępcze finansowane są w pełni ze środków własnych Powiatu,             

 na powyŜsze zadanie w 2006 roku Powiat przeznaczył kwotę w wysokości 1.955.791,00zł 
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Umieszczenia wychowanków w Powiatowym Domu Dziecka w Gorzyczkach  

oraz usamodzielniający się wychowankowie. 

 

Ogólna liczba wychowanków w Powiatowym Domu Dziecka na 31.12.2006r. wyniosła 42 

 

W tym 35 wychowanków z Powiatu Wodzisławskiego. 

 

 

 

Wiek wychowanka na 31.12.2006r. 

 

Liczba wychowanków 

 

5 lat 1 

6 lat 1 

9 lat 3 

11 lat 2 

12 lat 2 

13 lat 5 

14 lat 5 

15 lat 5 

16 lat 4 

17 lat 12 

18 lat 2 

Razem 42 

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

 

Spośród 12 wychowanków, którzy w 2007 roku osiągną pełnoletności lub starszych 

przewiduje się usamodzielnienie 8 wychowanków. 

 

Planowany miesięczny średni koszt utrzymania wychowanka w Powiatowym Domu Dziecka 

w Gorzyczkach w roku 2007r. wyniesie 3.607,55 zł – związane jest to z kosztami remontu 

placówki w związku z dochodzeniem do standardów. 
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Usamodzielnienia 

 

W 2006 r. z usamodzielnienia w trybie art. 88 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej korzystało łącznie 155 osób. Dziewięćdziesiąt z nich opuściło rodziny zastępcze, 

trzydzieści dwie – placówki opiekuńczo-wychowawcze, siedem – specjalne ośrodki szkolno-

wychowawcze, dwadzieścia jeden – młodzieŜowe ośrodki wychowawcze, zaś pięć – zakłady 

poprawcze. 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 czy schroniska dla nieletnich. 

 

Z tej liczby 71 osób kontynuowało naukę i pobierało pomoc pienięŜną na kontynuowanie 

nauki, z czego znakomitą większość (48 osób) stanowiły osoby opuszczające rodziny 

zastępcze. Wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych w jedenastu 

przypadkach kontynuowali naukę, w przypadku wychowanków MOW w dziesięciu 

przypadkach, zaś w przypadku wychowanków SOSW – w dwóch. 

 

W 2006 r. sześć osób skorzystało z pomocy pienięŜnej na usamodzielnienie – trzy 

opuszczające rodziny zastępcze, dwie – młodzieŜowe ośrodki wychowawcze, zaś jedna – 

specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy. Podstawowym przeznaczeniem tej pomocy było 

poprawienie warunków mieszkaniowych usamodzielnianych. 

 

Pomoc na zagospodarowanie w formie wyprawki rzeczowej odebrało łącznie osiem osób 

(trzy z rodzin zastępczych, dwie z placówek opiekuńczo-wychowawczych i po jednej 

z SOSW, MOW i zakładu poprawczego). 

 

Łącznie na świadczenia z tytułu usamodzielnienia wydatkowano w 2006 r. z budŜetu powiatu 

kwotę 275.836 zł, z czego kwotę 172.050 zł w rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze”, zaś 

kwotę 103.786 zł w rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze”. 

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

- pomoc w przezwycięŜeniu trudnej sytuacji Ŝyciowej; 

- pomoc w  przezwycięŜeniu braku umiejętności w przystosowaniu do Ŝycia młodzieŜy 

opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze; 

- pomoc w znalezieniu pracy poprzez współpracę z powiatowym urzędem pracy; 
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- 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. 

 

Osoby usamodzielniane korzystały ponadto z poradnictwa w zakresie pomocy społecznej, 

prawa rodzinnego, cywilnego i administracyjnego, świadczeń rodzinnych i dodatków 

mieszkaniowych. 

 

W zakresie usamodzielnień Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim 

ściśle współpracowało – poza właściwymi placówkami oraz rodzinami zastępczymi – takŜe 

ze szkołami z terenu powiatu i okolicznych. Najintensywniejsza współpraca została 

nawiązana pomiędzy Centrum oraz 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. 

 

Biorąc pod uwagę pojawiające się trudności w zachowaniu przez usamodzielnianych i ich 

opiekunów wymogów formalnych wskazanych w art.88 – 90 ustawy o Pomocy społecznej,  

a takŜe aktach wykonawczych do niej, w 2006 r. przeprowadzono szkolenie z zakresu 

regulacji prawnych dot. usamodzielnień dla wychowanków rodzin zastępczych urodzonych  

w latach 1988 – 1989 r. W cyklu szkoleń wzięli udział takŜe rodzice zastępczy. 

 

Współpraca Zespołu z instytucjami – Sąd, ośrodki pomocy społecznej: 

 

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. Pracownik socjalny PCPR, wspólnie z kuratorami realizował postanowienia 
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Sądu dotyczące umieszczenia małoletnich w rodzinach zastępczych zawodowych  

o charakterze pogotowia rodzinnego oraz Powiatowym Domu Dziecka w Gorzyczkach. 

Prowadzono współpracę, w sprawach rodzin zastępczych i rodziców biologicznych 

dzieci przebywających w rodzinach zastępczych z Ośrodkami Pomocy Społecznej 

funkcjonującymi na terenie gmin powiatu wodzisławskiego, co skutkuje wspólnym 

stanowiskiem PCPR oraz OPS w wielu sprawach opiekuńczych. Pracownik socjalny wspólnie 

z pracownikami OPS przeprowadzał wywiady środowiskowe oraz asystował w interwencjach 

rodzinnych gdzie było zagroŜone zdrowie dzieci. Nasza jednostka kontynuuje współpracę ze 

szkołami, do których uczęszczają dzieci przebywające w rodzinach zastępczych. 

Z polecenia Sądu składane są sprawozdania dotyczące sytuacji wszystkich rodziców 

naturalnych i moŜliwości powrotu pod ich opiekę dzieci przebywających w rodzinach 

zastępczych na terenie powiatu wodzisławskiego. ZłoŜono równieŜ sprawozdania dot. sytuacji 

rodzin zastępczych oraz wychowanków zgodnie z §8 pkt. 2 rozporządzenia ministra polityki 

społecznej w sprawie rodzin zastępczych z dnia 18.10.2004r.  

Pracownicy zespołu przeprowadzili szkolenie dla pracowników socjalnych Ośrodków 

Pomocy Społecznej funkcjonujących na terenie powiatu wodzisławskiego nt. „Opiniowanie 

kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej”, czego efektem jest zmiana nastawienia 

pracowników socjalnych OPS do opiniowania wniosków rodzin o pełnienie funkcji rodzin 

zastępczych.  

Podjęto współpracę z nowo powstałą jednostką – Powiatowym Specjalistycznym 

Ośrodkiem Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim. W/w 

jednostka wspomaga Zespół w pracy specjalistycznej z dziećmi, rodzinami oraz rodzicami 

biologicznymi dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.  

Praca z rodzicami biologicznymi dzieci przebywających w rodzinach zastępczych  

z problemem choroby psychicznej jest  wspierana przez Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla 

Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Wodzisławiu Śląskim.  

W grudniu 2006r, odbyło się spotkanie robocze z Dyrektorem oraz pracownikami 

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wodzisławiu Śląskim, mające na celu omówienie 

moŜliwości poszerzenia współpracy z naszą jednostką. Ustalono, iŜ ze strony PPP zostanie 

oddelegowany pracownik do współpracy z PCPR.    

Zespół Pomocy dziecku i rodzinie realizował swe zadania we współpracy  

z Powiatowym Ośrodkiem Adopcyjno-Opiekuńczym w Gorzycach. Pracownicy zespołu 

przeprowadzili dwa szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej dot. 

uregulowań prawnych, współpracy rodzin z PCPR oraz sytuacji które mogą zaistnieć podczas 

pełnienia przez rodzinę funkcji rodziny zastępczej.  
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Pracownicy Centrum słuŜą pomocą merytoryczną pracownikom socjalnym OPS, 

POA-O 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 2006r. nawiązano kontakt z rodzicami biologicznymi dzieci przebywających  

w rodzinach zastępczych. Przeprowadzano, we współpracy z ośrodkami pomocy 

społecznej oraz pracownikami socjalnymi innych instytucji, wywiady środowiskowe  

z w/w mające na celu ocenę moŜliwości powrotu dziecka pod opiekę rodzica 

biologicznego oraz naliczenie odpłatności z tytułu pobytu dziecka w rodzinie zastępczej. 

Z wieloma rodzicami nie udało się nawiązać kontaktu, ze względu na odmowę w/w 

udziału w postępowaniu lub niemoŜności ustalenia miejsca przebywania 

- w 2006r. suma wpłat od rodziców biologicznych zobowiązanych do ponoszenia 

odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej wyniosła 15.853,03zł. (słownie: 

piętnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy złote 03/100) 

- w 2006r. wydano 277 decyzji administracyjnych względem rodziców biologicznych 

dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, z czego 12 zobowiązywało rodziców do 

ponoszenia odpłatności z tegoŜ tytułu 

- w 2006r. wykonano 31 wywiadów zleconych przez inne jednostki pomocy społecznej. 

- w 2006r. wysłano 107 sprawozdań do Sądu dotyczących kontaktów dzieci umieszczonych 

w rodzinach zastępczych z rodzicami biologicznymi. 

- w 2006r. powołano Zespół ds. okresowej oceny sytuacji w rodzinach zastępczych.  

- pod opiekę rodziców biologicznych w 2006r. powróciło 8 dzieci  

- w rodzinach adopcyjnych w 2006r. umieszczono 11 dzieci 

 

 Wykaz potrzeb w pracy Zespołu na 2007 rok 

 

- Pozyskanie kandydatów na pełnienie funkcji zawodowej niespokrewnionej      

 z dzieckiem rodziny zastępczej specjalistycznej. 

- Pozyskanie kandydatów na pełnienie funkcji zawodowej niespokrewnionej        

 z dzieckiem rodziny zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego. 

- Przeprowadzenie szkolenia dla rodzin zawodowych w zakresie  przemocy         

 i molestowania seksualnego wobec dzieci .  
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-  Wśród najpilniejszych potrzeb w zakresie usamodzielnień naleŜy wymienić przede 

       wszystkim uruchomienie na terenie powiatu mieszkań chronionych 

      dla usamodzielnianych wychowanków – przede wszystkim placówek opiekuńczo- 

       wychowawczych. Pomocną w tej kwestii moŜe okazać się ustawa   z dnia 8 grudnia  

       2006 r., o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, 

       noclegowni i domów dla bezdomnych  (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2006 r., Nr 251,  

       poz. 1844) 

Działalność Punktu Interwencji Kryzysowej  
 

 Punkt Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 

świadczy specjalistyczne usługi w zakresie: porad psychologicznych, pedagogicznych oraz 

prawnych. Zakres usług adresowany jest do osób, które doświadczają kryzysów Ŝyciowych 

 i jest uzaleŜniony od indywidualnych potrzeb klientów. W  Punkcie w roku 2006 dyŜurowali 

psycholog, pedagog,  prawnik oraz nadkomisarz w Punkcie Pomocy Ofiarom Przestępstw. 

 PoniŜej przedstawiono statystykę porad psychologiczno- pedagogicznych oraz 

prawnych ze względu na rodzaj zgłaszanego problemu.  

 

Tabela 1. Porady psychologiczno - pedagogiczne 

 

Rodzaj problemu 

Porady psychologiczno - 

pedagogiczne 

Przemoc w rodzinie 42 

Problemy małŜeńskie 23 

Problemy rodzinne 17 

UzaleŜnienie / współuzaleŜnienie 14 

Rozstanie z partnerem 8 

Problemy związane z wiekiem adolescencji 9 

Problemy psychiatryczno- psychologiczne (depresja, zab. 

jedzenia, syt. utraty, stres) 

18 

Problemy wieku dziecięcego (zab. zachowania, trudności w 

nauce, zanieczyszczanie) 

15 

Problemy egzystencjalne 12 

Problemy socjalno-bytowe 3 

Problemy w pracy 6 
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Dzieci przebywające w rodzinie zastępczej 6 

Wykorzystywanie seksualne 5 

Razem: 178 

 

Tabela 2. Porady prawne 

Rodzaj problemu Porady prawne Punkt Pomocy Ofiarom 

Przestępstw 

Rozwód, separacja, alimenty 105  

Uregulowanie widzeń z dziećmi 7  

Problemy socjalno - bytowe 13  

Problemy w pracy 7  

Problemy z uzyskaniem renty 3  

Podział majątku 14 1 

Eksmisja 11 1 

Przemoc w rodzinie 19 8 

UzaleŜnienie/ współuzaleŜnienie 11 2 

Pytania dot. Rodzin Zastępczych 8  

Ograniczenie praw rodzicielskich 12  

Ubezwłasnowolnienie 3  

Inne 47  

Razem: 260 12 

 

Spotkania psychologa i prawnika z klientami są jednorazowe lub odbywają się 

wielokrotnie. Jest to uzaleŜnione od rodzaju problemu oraz potrzeby zgłaszającego się do 

Punktu Interwencji Kryzysowej. W bardzo wielu sprawach pełniący dyŜur kieruje klienta do 

specjalistycznej jednostki. 
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Sprawozdania z działalności merytorycznej 
 i finansowej w 2006r.  

powiatowych jednostek organizacyjnych  
pomocy społecznej 

 

 

I .     Dom Pomocy Społecznej w Gorzycach 

       –dyrektor Ryszard Paweł Nawrocki 

II.     Powiatowy Dom Dziecka w Gorzyczkach 

        – dyrektor Regina Turyczek 

III.  Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi   

        – kierownik Renata Hernik 

IV.  Powiatowy Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Gorzycach  

       – p. o dyrektor Joanna Orbik 

V.   Powiatowy Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy  

       w Rodzinie 

     –  p. o  kierownik Celina Uherek – Biernat 

 

 

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane na zlecenie powiatu: 

 

I.    Warsztaty Terapii Zaj ęciowej  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 Śląskim prowadzony przez  

        Zgromadzenie Sióstr Opatrzności BoŜej  - dyrektor Czesława Kaproń. 
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Sprawozdanie z działalności merytorycznej i finansowej 

Domu Pomocy Społecznej w Gorzycach 
 

 

      
 

W zakresie spraw finansowych 
 
1. BudŜet roku 2006. 

 

Całoroczny budŜet Domu w roku 2006 przeznaczony na wydatki składał się  

z następujących pozycji: 

a) Dotacja miesięczna przysługująca na mieszkańców skierowanych przed dniem 

01.01.2004r. w  skali całego roku             2.945.881,00 zł 

b) Odpłatność mieszkańców i gmin kierujących za pobyt          2.466.000,00 zł 

c) Dodatkowa jednorazowa dotacja Wojewody Śląskiego         90.000,00 zł 

d) Pozostałe dochody (zrealizowane w par. 0970) na wydatki                        3.128,68 zł  

e) Środki Starostwa Powiatowego na inwestycje  

    i zakupy środka trwałego                            139.978,65 zł 

f) NadwyŜka budŜetowa za 2005r.  

    (zrealizowana ponad plan odpłatność za pobyt w Domu)                             106.863,00 zł 

g)  Dodatkowe środki z budŜetu Powiatu Wodzisławskiego 

    (Uchwała ZPW nr 282 i 284 z 20.11.06r. i 299 z 23.11.06r.)                      104.000,00 zł. 

                                                                                                                

________________  

                                                                            Razem:          5.405.851,33 zł. 

 

Na wydatki inwestycyjne i zakup środka trwałego przeznaczono kwotę 162.549,71 zł. 

 

2. Rachunek dochodów własnych. 

 

Na poprawę standardu usług Domu i potrzeb jego mieszkańców przeznaczono takŜe środki 

pozyskane w ramach Rachunku dochodów własnych (po pokryciu kosztów ich uzyskania). 
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a) Z dochodów własnych utworzonych przez dyrektora (spadki, zapisy, darowizny, opłaty za   

    dokumentację przetargową, odszkodowania …) wydatkowano kwotę 14.471,70 zł. Z tego: 

 - 7.869,00 zł uzyskane z tytułu zapisu spadkowego na rzecz Domu przeznaczono na zakup 

    wanny do masaŜu kończyn dolnych na potrzeby rehabilitacji; 

 - 5.101,96 zł  - powiatowe spotkanie z piosenką religijną (całość wydatku pokryto z darowizn 

    celowych); 

 - pozostałe 1.500,74 zł to wydatki na rotor do kończyn dolnych dla rehabilitacji, poczęstunek 

    na zabawie dla mieszkańców, leki w części prawnie płatnej przez mieszkańca (darowizna  

    celowa), materiały biurowe, kwiaty do kaplicy. 

 

b) Z dochodów własnych utworzonych mocą Uchwały Rady Powiatu (usługi róŜne, najmy 

     pomieszczeń i samochodów) wydatkowano łącznie, po pokryciu kosztów ich pozyskania  

     kwotę 49.906,20 zł z przeznaczeniem między innymi na: 

-  zrefundowanie części wydatków na szczepionki dla mieszkańców p. grypie i pokrycie  

     wydatków na leki pełnopłatne mieszkańcom znajdującym się trudnej sytuacji finansowej 

-    usunięcie awarii kanalizacji deszczowej 

-    materiały do terapii zajęciowych 

-    odnowienie parkietów na segm. B 

-    prace instalacyjne w zakresie podłączeń telefonów w pokojach mieszkańców 

-    wydanie gazetki „Informator Domu” 

-    wykonanie audytu energetycznego dla potrzeb termomodernizacji Domu. 

    

 W zakresie spraw merytorycznych. 

 

1. Ruch mieszkańców 

    Dane statystyczne 

 

a) Na dzień 31.12.2006r. w Domu przebywało 217 osób na miejscach statutowych, 3 osoby 

na umowie cywilno – prawnej - rachunku dochodów własnych w DPS Gorzyce, w tym 136 

kobiet i 81 męŜczyzn.  

Liczba osób ubezwłasnowolnionych - 3 

Z formy całodobowej opieki na podstawie umowy cywilno-prawnej na czas określony w 

ciągu roku skorzystało 17 osób 
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Mieszkańcy Domu w ujęciu wiekowym: (stan na 31.12.2006r.)  

 

ur. do 1932r. - 119 

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

                                     ur. od 1947r. do 1966 - 28 

                                     ur. od 1967r. do 1988– 3 

 

 

 

ur. do 

1932r. 

ur. od 1933r. do 

1946r. 

ur. od 1947r. do 

1966r. 

ur. od 1967r. do 

1988r. 

ur. od 

1989 - 

Kobiety 97 30 9 0 0 

MęŜczyźni 22 37 19 3 0 
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ur. od
1989 -

Podział mieszka ńców ze wzgl ędu na wiek

Kobiety

MęŜczyźni

 

 

Osoby w podeszłym wieku – 165 

Osoby niepełnosprawne fizycznie – 52 
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Podział mieszka ńców  

24% 

76% 

Osoby niepełnosprawne 
fizycznie 
 Osoby w podeszłym wieku 

 

 

Osoby przebywające w Domu na podstawie skierowania wydanego przed 01.01.04r. – 151 

Osoby przebywające w Domu na podstawie skierowania wydanego po 01.01.04r. – 66 

 

70%

30%

Decyzje wydane przed 01.01.04

Decyzje wydane po 01.01.04

 

 

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 
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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  

 

b) Rozmieszczenie ilości zamieszkujących osób z podziałem na segmenty: 

    Segm. „A” - 60  

    Segm. „B” - 48   

    Segm. „C” - 38   

    Segm. „D” - 48 

    Segm. „E” - 23  
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c) Stopień sprawności psycho - fizycznej mieszkańców z podziałem na segmenty: 

 

 

Sprawno ść mieszka ńców segm. "A"

42%

17%

34%

7%

os. poruszające się
samodzielnie

za pomocą sprzętu
ortoped.

na wózkach inwalidzkich

nie opuszczających
łóŜek

 

 

 

 

Sprawno ść mieszka ńców segm. "B"

39%

17%

38%

6%

os. poruszające się
samodzielnie

za pomocą sprzętu
ortoped.

na wózkach inwalidzkich

nie opuszczających
łóŜek

 

 

 

 

 



 31 

 

Sprawno ść mieszka ńców segm. "C"

18%

18%

49%

15%

os. poruszające się
samodzielnie

za pomocą sprzętu
ortoped.

na wózkach inwalidzkich

nie opuszczających
łóŜek

 

 

Sprawno ść mieszka ńców segm. "D"

44%

12%

44%

0%

os. poruszające się
samodzielnie

za pomocą sprzętu
ortoped.

na wózkach inwalidzkich

nie opuszczających
łóŜek
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Sprawno ść mieszka ńców segm. "E"

48%

0%
43%

9%

os. poruszające się
samodzielnie

za pomocą sprzętu
ortoped.

na wózkach inwalidzkich

nie opuszczających
łóŜek

 

 

 

 

d) Stopień sprawności psycho - fizycznej mieszkańców DPS ogółem: 

 

    

Stopie ń sprawn. psycho-fizycznej 
mieszka ńców  DPS Gorzyce

38%

14%

42%

6%

os. poruszające się
samodzielnie

za pomocą sprzętu
ortoped.

na w ózkach
inw alidzkich

nie opuszczających
łóŜek
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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. W pracowni komputerowej 

mieszkańcy poznawali tajniki obsługi komputera. W pracowni kulinarnej wspólnie z terapeutą 

przechodzili trening kulinarny. KaŜdy uczestnik terapii ma indywidualnie dostosowany rodzaj 

zajęć z uwzględnieniem predyspozycji psychofizycznych. 

 W 2006 roku zorganizowano dla mieszkańców 127 imprez kulturalno – oświatowych 

z udziałem dzieci, młodzieŜy i innych zaprzyjaźnionych z Domem organizacji. 

Zorganizowano 31 wycieczek (między innymi na Stecówkę, do Wisły, Cieszyna, na Górę 

Chełm,  do Roszkowa, Raciborza),  4 wyjazdy do teatru.  

 

 Kontynuowano współpracę z domami pomocy w Republice Czeskiej. W ramach 

współpracy mieszkańcy Domu wzięli udział w wystawach i koncertach. 

Dnia 24 maja 2006r. kabaret „Wicio” wystąpił na XII Festiwalu Artystycznym Domów 

Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej i zdobył wyróŜnienie. Dnia 31 sierpnia 2006r. 

reprezentacja mieszkańców Domu wzięła udział w Spartakiadzie Seniorów w Trzyńcu  

w Republice Czeskiej i zdobyła puchar przechodnia dla najlepszej druŜyny, puchar dla 

najlepszego zawodnika, puchar mistrza konkurencji.  

Prace mieszkańców Domu wykonane w ramach terapii zajęciowej były prezentowane 

na wystawach: 

- w muzeum w Wodzisławiu Śl. – „Sprawne Ręce”, od maja do sierpnia 

- w bibliotece w Kokoszycach – od sierpnia do października. 

 

Mieszkańcy wzięli udział w konkursach plastycznych organizowanych poza terenem Domu: 

- „Moje miasto Wodzisław” – wrzesień, konkurs organizowany przez MOK   

       Wodzisław. 

- „Ciekawe zakątki mojej gminy”- październik, konkurs organizowany przez PIR  

Gorzyce, mieszkaniec otrzymał wyróŜnienie. 

- „Barwy jesieni” – listopad, konkurs organizowany przez WOLOiZOL Gorzyce. 
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Potrzeby religijne zostały zaspokajane poprzez stałą posługę duszpasterską. Mieszkańcy 

mogą codziennie uczestniczyć we mszach św. i naboŜeństwach liturgicznych.  

Dnia 09.02.2006r. odbyła się w Domu wizytacja ks. bp. Gerarda Bernackiego. Dnia 

18.05.2006r. mieszkańcy wzięli udział w pielgrzymce całodniowej do Zakopanego  

i Ludźmierza. W ciągu roku razem z kapelanem mieszkańcy pielgrzymowali do pobliskich 

Sanktuariów Maryjnych m.in. Turza Śl., Pszów.      

 

3. Działalność w zakresie aktywizacji ruchowej mieszkańców. 

 

Mieszkańcy są aktywizowani przez zespół aktywizacji ruchowej 

Zabiegi aktywizujące przeprowadzane są zgodnie z załoŜonym planem. Zadaniem 

zespołu aktywizacji ruchowej jest utrzymanie optymalnej sprawności  psychofizycznej 

mieszkańców Domu, wypracowanie u mieszkańców świadomości, Ŝe stan zdrowia, stopień 

sprawności fizycznej, stopień samodzielności jest czynnikiem określającym całość ich Ŝycia 

codziennego, decyduje o moŜliwościach i ograniczeniach we wszystkich. 

 

Zestawienie ilości wykonanych zabiegów w poszczególnych miesiącach : 

Miesiące Stoły Sala gimn. + 

 hydroterapia 

Gimn. 

poranna 

 (ilość osób) 

Sala ćw. 

stan. 

Fizykoterapi

a 

Magnetotera

pia 

Laseroterapi

a 

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 
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Zespół był współinicjatorem zorganizowania : 

- w dniu 26.05.2006r. Sportowego Turnieju Miast i Gmin na terenie Ośrodka 

Wypoczynkowego w Olzie (wraz z Warsztatami Terapii Zajęciowej  

w Gorzycach). 

- w dniu 08.06.2006r. IV Olimpiady dla Osób Niepełnosprawnych w Wodzisławiu 

Śl. (wraz z Fundacją na Dobro DPS Gorzyce, Starostwem Powiatowym, Urzędem 

Miasta w Wodzisławiu Śl. oraz Warsztatami Terapii Zajęciowej w Gorzycach). 

 

Został zakupiony sprzęt rehabilitacyjny : 

      - PSS-4 Przyrząd do ćwiczeń samowspomaganych i z oporem stawów skokowych. 

- „Ametyst” – fotel do ćwiczeń oporowych stawów kolanowych z dwoma zespołami   

  oporowymi i pasem do stabilizacji ud z regulacją kąta nachylenia oparcia. 

- stymulator NMES z moŜliwością ustawienia pięciu programów. 

- wanna do masaŜu kończyn dolnych. 

- rotor do kończyn dolnych. 

 

4. W ramach promocji Domu: 

- opracowano Informator.  

- opracowano baner reklamowy. 

- Zamontowano znaki informacyjne na drogach dojazdowych do Domu.  

- załoŜono stronę internetową. 

 

5. W związku z prowadzonym remontem Domu Dziecka w Gorzyczkach wychowankowie tej 

    placówki czasowo przebywali w Domu (październik – grudzień).  

 

  

Współpraca Domu z Fundacją na Dobro Domu Pomocy Społecznej w Gorzycach na 

rzecz mieszkańców. 

W ramach współpracy z Fundacją zorganizowano na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców 

Domu imprezy o charakterze sportowo – rozrywkowym. Imprezy odbyły się w ramach 

projektów dofinansowywanych przez PFRON. 

W 2006 roku zrealizowano następujące projekty:  

- „Mały Folklor” – brało udział 180 osób - 23.05.2006r. 
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- Zabawa quizowa „Jaka to melodia” – brało udział 150 osób – 22.06.2006r.  

- Wycieczka integracyjna w Beskidy – brało udział 60 osób – 19.07.2006r.  

- Piknik nad rzeką Olzą – brało udział 60 osób – 09.08.2006r.  

- Zabawa Andrzejkowa z elementami polsko-czeskiej tradycji ludowej – brało udział 

180 osób – 27.11.2006r.  

- III Opłatkowe Spotkanie z Folklorem dla osób niepełnosprawnych – brało udział 250 

osób – 20.12.2006r.  

 

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 była organizatorem nauki języka niemieckiego dla pracowników Domu. 

Fundacja wspólnie z Domem i innymi podmiotami dnia 08.06.2006r. była organizatorem IV 

Olimpiady dla Osób Niepełnosprawnych w Wodzisławiu Śl.  

 

6. W zakresie Ŝywienia mieszkańców. 

 

Zestawienie osób korzystających z posiłków I-IXII 2006r. 

 

 

Mieszkańcy DPS Pełnopłatni Dzienny pobyt Personel płatny Dom Dziecka 

XI-XII 

76230 857 1811 1076 656 

 

 

W zakresie spraw kadrowych.  

 

W roku 2006: 

1) zawarto umowę o pracę z 18 osobami, 

2)  skierowanych z PUP Wodzisław Sl. – było 9 osób w celu odbywania staŜu  lub 

przygotowania zawodowego. 

3)  przeprowadzono badania i pomiary czynników szkodliwych i uciąŜliwych dla 

zdrowia dla stanowisk pracy (czynniki chemiczne, hałas, mikroklimat, pola 

elektromagnetyczne ). 
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4) dokonano oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy. 

5) w szkoleniach zewnętrznych  brało udział -   98 osób.  

6) praktyki studenckie odbyło 26 osób. 

7) prace magisterskie i licencjackie  nt. Domu pisało 11 osób. 

8) praktyki zawodowe w ramach umowy z Policealną Szkołą Województwa Śląskiego  

w Rybniku dobywało 18 osób. 

 

Kontrole zewnętrzne. 

 

W 2006r. Dom Pomocy Społecznej w Gorzycach  kontrolowany był przez: 

1) Śląski Urząd Wojewódzki , Wydział Polityki Społecznej  w dniach: 14-15.03.2006r., 

2) Państwową Inspekcję Pracy, Okręgowego Inspektora Pracy w Katowicach w dniach: 

21,24,26.04.2006r. ,  

3) Starostwo  Powiatowe w Wodzisławiu Śl. w dniach: 03-10.07.2006r. 

4) Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wodzisławiu Śl. w dniach: 

12.04.2006r., 20.06.2006r., 30.08.2006r., 26.09.2006r., 05.-06.10.2006r.,  

25.10.2006r.,  26.10.2006r.,  08.11.2006r. 18.12.2006r. 

Zalecenia pokontrolne zrealizowano. 

 

 W zakresie spraw gospodarczo – technicznych. 

 

NajwaŜniejsze zrealizowane zadania:  

1. Przygotowanie wniosku  na termomodernizację budynków DPS- wykonanie audytu 

energetycznego – wniosek zostanie złoŜony w roku 2007 do WFOŚiGW w Katowicach. 

2. Naprawa dachu na budynkach II etapu -  konieczność wykonania uszczelnień okien 

dachowych oraz naprawy śniegołapów. 

3. Naprawa balkonów – konieczność wykonania remontu balkonów półokrągłych, izolacje 

oraz elewacja, budynek nr VIII oraz remont balkonów prostokątnych , izolacje budynek  

nr III. 

4. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej – wymiana okien na kuchni głównej – 10 szt. oraz 

drzwi balkonowych na segm. C – 9 szt.  

5. Wykonanie remontu pompy z przepompowni wód deszczowych. 

6. Przystosowanie wydawalni, toalet i basenowni do nowych przepisów- montaŜ suszarek do 

rąk oraz pojemników na mydło, wykonano we własnym zakresie. 
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7. Wykonanie modernizacji systemu telefonicznego na seg.B–   umoŜliwienie podłączenia 

większej ilości telefonów wewnętrznych, wyposaŜenie wszystkich pomieszczeń  

w moŜliwość podłączenia telefonu. 

8. Odnowienie parkietów na I piętrze segmentu B- pokoje i korytarz. 

9. Renowacja kanap na korytarzach. 

10. Remont układu pomiarowego energii elektrycznej – rozdzielnia główna.  Zastosowanie 

nowych technologii oraz ujednolicenie taryfy co  pozwoli na obniŜenie kosztów energii 

elektrycznej. 

11. Modernizacja kotła CO. 

12. Modernizacja dźwigu osobowego przy budynku Nr V. 

13. Modernizacja drzwi wejściowych – zamontowano drzwi automatyczne – 2 szt.  

14. Przegląd przed sezonem grzewczym budynków oraz zabezpieczenie otworów 

drzwiowych i okiennych przed zimą. 
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Sprawozdanie z działalności merytorycznej i finansowej 

Powiatowego Domu Dziecka w Gorzyczkach 

 
 
 

SPRAWOZDANIE  Z  DZIAŁALNO ŚCI  MERYTORYCZNEJ  

 

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 

2006roku oficjalnie uruchomiono takŜe Mieszkania Usamodzielnień w Gorzycach, 

przeznaczonych dla 6 wychowanków.  

W ciągu roku 2006 łącznie przebywało 60 wychowanków w wieku od 3 do 19 lat ,  

natomiast wg stanu na dzień 31.12.2006r.  w placówce przebywało 42 wychowanków  

w tym: 4-6 lat :2 dzieci, 7-13: 12 dzieci, 14-16: 14 dzieci , 17-18: 12 dzieci , pełnoletni: 2 -

znaczną i przewaŜającą grupę stanowią dzieci w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym. 

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 ich 

dzieci wielokrotnie ich przerastały.W przypadku niektórych wychowanków niezbędne było 

więc podjecie decyzji o zmianie placówki na resocjalizacyjną.  

 

 W 2006roku usamodzielniło się 12 wychowanków, 2 powróciło do rodziny naturalnej, 

3 zostało umieszczonych w rodzinie zastępczej a 1 wychowanka została skierowana do 

MłodzieŜowego Ośrodka Wychowawczego. 
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ORGANIZACJA I PRZEBIEG PROCESU OPIEKUŃCZO-

WYCHOWAWCZEGO  W CELU ZAPEWNIENIA WYCHOWANKOM 

OPIEKI I WARUNKÓW SPRZYJAJĄCYCH JEGO ROZWOJOWI PRZY 

RÓWNOCZESNYM PODNOSZENIE JAKOŚCI USŁUG W PLACÓWCE W 

OPARCIU O ETAPOWY PROGRAM DOCHODZENIA DO STANDARDÓW

 

 Poprawa infrastruktury placówki: 

 

Placówka w ramach moŜliwości finansowych placówki podnosi jakość swych usług w 

oparciu o Rozporządzenie o placówkach z dnia 14 lutego 2005r. 

Placówka posiada program rozwoju oraz określone cele i kierunki działania, słuŜące 

doskonaleniu jakości pracy placówki i jakości oferowanych usług.  

W 2006roku podjęto następujące działania uwzględnione w etapowym planie dochodzenia do 

standardów jako I etap:  

• remont i modernizacja pomieszczeń higieniczno - sanitarnych w Powiatowym Domu 

dziecka w Gorzyczkach 

• wymiana instalacji centralnego ogrzewania 

• wymiana wewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych 

• wymiana wewnętrznych instalacji elektrycznych(w zakresie sanitariatów) 

• budowa lokalnej oczyszczalni ścieków(inwestycja). 

 

PowyŜsze zadania realizowane były w oparciu o projekt i obowiązujace przepisy t. j Ustawę o 

zamówieniach publicznych. Dotychczasowy koszt remontu stanowił kwote 500 000zł.                   

W związku z koniecznością dochodzenia do standardów  w II etapie uwzględniony zostanie 

remont i modernizacja pomieszczeń mieszkalnych i uŜytkowych, który jest niezbędny. 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 na zakup kotła ekologicznego.  

 

 

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 2006 roku przebywało łącznie 10 
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wychowanków ,  obecnie przebywa w nich 5 dzieci . W  2006 roku na wskutek pełnego 

usamodzielnienia się t.j uzyskania samodzielnego mieszkania opuściły 4 osoby , jedna 

oczekuje na mieszkanie , które ma otrzymać w 2007 roku. 

Pobyt w mieszkaniach pozwala im 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 

 

Utworzenie pomieszczeń interwencyjnych dla matki z dzieckiem w sytuacji przemocy  

w rodzinie- Hostelu przy Powiatowym Domu Dziecka w Gorzyczkach, pozwala na 

skuteczniejszą pomoc ofiarom przemocy w rodzinie z terenu powiatu wodzisławskiego. 

Liczba osób korzystających w 2006roku: 6 w tym 4 dzieci 

 

3) Mieszkania  Usamodzielnień w Gorzycach: 

 

W związku z faktem, iŜ niezbędne było zmniejszenie liczby wychowanków na terenie 

placówki oraz duŜą efektywnością pracy Mieszkań w Syryni w wyniku ustaleń z władzami 

Starostwa oraz przy wsparciu PCPR w Wodzisławiu Śląskim podjęto decyzję o powstaniu 

kolejnych Mieszkań Usamodzielnień tym razem z siedzibą w Gorzycach. Mieszkania zostały 

zaadaptowane przy Hotelu WOLO przy ul. Zamkowej 8 na wskutek zawarcia porozumienia  

z przedstawicielami tamtejszej placówki. Pomieszczenia te zostały wyremontowane w duŜej 

mierze ze środków pozabudŜetowych. Dzięki hojności sponsorów udało się dostosować 

warunki dzieci do obowiązujących standardów Obecnie w placówce przebywa 6 

wychowanków, nad którymi całodobowo sprawowana jest opieka , brak tam jest jedynie 

personelu obsługowego i pomocniczego , gdyŜ załoŜeniem i idea placówki jest 

przygotowywanie wychowanków do samodzielnego Ŝycia. 

Liczba osób korzystających w 2006roku: 6  

 

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

wychowawczej pozwalają na sprawne zarządzanie i kierowanie placówką. W placówce 

prowadzona jest dokumentacja procesu opiekuńczo-wychowawczego, w oparciu  

o obowiązujące przepisy prawne w tym m.in: karta pobytu, indywidualny plan pracy i plan 

usamodzielnienia. W teczkach osobowych wychowanków znajdują się takŜe wszelkie 

dokumenty dotyczące dziecka np. postanowienia Sądu, skierowania do placówki, orzeczeni           

i opinie , dokumentacja szkolna, dokumentacja medyczna, opinie oraz inne wspomagające w 

procesie wychowawczym. Pracownicy merytoryczni utrzymują regularny kontakt  

z instytucjami wspomagającymi proces rozwoju dziecka, szkłami 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 jak i administrację i obsługę; były to m.in. :  

• szkolenia organizowane przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli  : 

”ZagroŜenia uczniów związane z działalnością sekt oraz inne problemy pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej i logopedycznej w szkole” 

• Szkolenia organizowane przez PCPR w Wodzisławiu Śląskim: “Przemoc w Rodzinie” 

• szkolenie organizowane przez Pracownię Psychoedukacji i Terapii ” ,Przeciwdziałanie 

przemocy rówieśniczej” 

• szkolenia organizowane przez ROPS “Budowanie programów profilaktycznych 

• oraz szkolenia wewnętrzne m.in. prowadzone przez Pana Bogdana Polak z Komendy 

Powiatowej Policji i pracowników StraŜy granicznej dotyczące profilaktyki w zakresie 

przeciwdziałaniu narkomanii i zjawiskom niedostosowania społecznego oraz 

prowadzone przez dyrektora placówki dotyczące obowiązujących przepisów z zakresu 

pomocy społecznej i dotyczącej funkcjonowania placówki opiekuńczo-wychowawczej 

w tym systemie. Pracownicy administracji uczestniczyli w szkoleniach 

organizowanych przez Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim pt. “  Wpływ 

nowej ustawy z dnia 30 czerwca 2005roku o Finansach publicznych” , “Nowa Ustawa  
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Prawo zamówień Publicznych-nowe rozwiązania w systemie ZP”. Na bieŜąco 

organizowane są teŜ szkolenia z zakresu BHP. 

ZAPEWNIANIE STANDARDÓW WYCHOWANIA I OPIEKI 

SPRZYJAJĄCYCH ROZWOJOWI WYCHOWANKA: 

 

Świadczenie usług w ramach standardów obowiązujących w placówkach opiekuńczo-

wychowawczych: 

a) wyŜywienie w placówce jest dostosowane do potrzeb rozwojowych wychowanków.(stawka 

    Ŝywieniowa 7 zł) 

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 w porozumieniu z samorządem wychowanków w 

placówce. 

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: 22 

•  w szkołach powszechnych ponadgimnazjalnych poza placówką na terenie powiatu  

 wodzisławskiego: 17 

•  w systemie nauczania zintegrowanego: 1             

•  w systemie nauczania indywidualnego na terenie placówki : 1 

•  w systemie kształcenia specjalnego z dojazdem do placówki : 7 

•  w systemie kształcenia specjalnego z pobytem w Internatach i Bursach : 9 
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•  w ramach OHP z pobytem w Internatach i Bursach : 4 

Ponadto w okresie roku sprawozdawczego 3 dzieci uczęszczało do przedszkola. 

 

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 psychologiem i Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną; zajęcia typu 

korekcyjnego np. w zakresie dykcji, głośnego czytania i czytania ze zrozumieniem, 

grafomotoryki, dysleksji, matematycznego myślenia logicznego i znajomości 

podstawowych działań matematycznych           i wiedzy o świecie 

•  ćwiczenia słownikowe poszerzające słownik dziecka oraz walka z wulgaryzmami 

( głośne czytanie lektur zwracanie uwagi na wulgarne wyraŜanie się) 

Ponadto dzieci uczęszczają na terenie placówki w zajęciach informatycznych, mających 

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

celu podniesienia jakości usług podjęto działania zmierzające w dalszym etapie do 

stworzenia sekcji komputerowej m.in. poprzez pozyskiwanie sponsorów. 

 

Organizacja zajęć profilaktycznych i kompensacyjnych; przeciwdziałanie zjawiskom 

niedostosowania społecznego oraz propagowanie zdrowego i bezpiecznego stylu Ŝycia 

 

 Pomoc psychologiczną zapewnia na bieŜąco psycholog zatrudniony w placówce, który                         

na bieŜąco współpracuje z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną, zawsze słuŜy pomocą                   

i wsparciem dla dzieci.  

Warto zaznaczyć, iŜ w miarę moŜliwości angaŜowano rodzinę biologiczną i osoby 

zaprzyjaźnione do aktywnego uczestnictwa w procesie socjalizacyjnym poszczególnych 

wychowanków poprzez umoŜliwianie wyjazdów dziecka do domu rodzinnego, organizowanie 

wspólnych imprez na terenie Domu Dziecka, na które zapraszani są rodzice dziecka jak 

równieŜ inne bliskie osoby np.: Kolacja Wigilijna, Urodziny, Dzień Matki, Dzień Dziecka  
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i wiele innych uroczystości. Odwiedzały nas równieŜ dzieci z róŜnych szkól, które chciały 

nawiązać kontakt z naszymi wychowankami, organizowały róŜnego rodzaju występy, 

konkursy aby jak najlepiej nawiązać więź z naszymi dziećmi. Kontakty te były bardzo 

owocne, gdyŜ nasi wychowankowie takŜe odwiedzali swoich kolegów i koleŜanki, 

uczestniczyli w wspólnie organizowanych dyskotekach i innych akademiach na terenie 

zaprzyjaźnionych szkól. 

W związku z coraz częstszymi problemami wynikającymi z niedostosowania się 

wychowanków duŜą uwagą 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 i chorób wenerycznych itp , udostępnianie lektur  

o tematyce profilaktycznej. 

Działania te były wspierane przedstawicielami instytucji i organizacji wspierającymi rozwój 

dziecka bądź teŜ mającymi na celu ochronę i dbałość o bezpieczeństwo społeczeństwa  

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

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej itp. 
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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  

 

 

Lp. Data Rodzaj imprezy Ilo ść mieszkańców 
uczestniczących 

Kto uczestniczył  ze 
środowiska lokalnego 

1. 10.01.2006r. 

Kolędowanie 
wspólnie z uczniami 
I LO z Wodzisławia 

ŚL 

20 
Uczniowie z I LO  

w W-wiu Sl. 

2. 18.01.2006r. 
Misterium Nadziei 

spektakl teatralny 
20 - 

3. 21.01.2006r. 
Dzień Babci i 

Dziadka 
8 osób 

Wychowankowie Domu 
Dziecka oraz 

pensjonariusze DPS 

4. 28.01.2006r Bal Karnawałowy 20 
Koledzy i koleŜanki 
wychowanków spoza 

placówki 

5. 
29.01.2006r.-
04.02.2006rok 

Ferie Zimowe- 
Wyjazd do Krynicy 

na zimowisko 
11 osób - 

6. 
29.01.-

09.02.2006r. 

Ferie Zimowe- 
Zimowisko w 
Dźwirzynie 

5 osób 
Dzieci pracowników KWK 

“ANNA” 

7. 
05.02-

12.02.2006r. 
Ferie zimowe-
Duszniki Zdrój 

3 osoby 
Dzieci pracowników KWK 

“ANNA” 

8. 06.02.2006r. Wyjście do Kina 10 osób 

* koleŜanki i koledzy 
wychowanków 

-* wolontariusze oraz inni 
mieszkańcy z Wodzisławia i 

okolic 

9. 08.02.2006r. Wyjście do Kina 7 osób 

koleŜanki i koledzy 
wychowanków 

-* wolontariusze oraz inni 
mieszkańcy z Wodzisławia i 

okolic 

10. 14.02.2006r. 
Dyskoteka 

Walentynkowa 
28 osób 

* koleŜanki i koledzy 
wychowanków 

-* wolontariusze 

 

11. 21.02.2006r. 
Wyjazd do Kina 

“Opowieści z 
Narnii”” 

10 osób 

 

* koleŜanki i koledzy 
wychowanków 
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Lp. Data Rodzaj imprezy Ilo ść mieszkańców 
uczestniczących 

Kto uczestniczył  ze 
środowiska lokalnego 

12. 25.02.2006r. 

Odwiedziny 
Duszpasterskie 

Księdza Biskupa 
Gerarda Bernackiego 

30 osób 
Rodziny zaprzyjaźnione , 
koleŜanki, koledzy  spoza 

placówki 

13. 08.03.2006r. 
Wyjazd do Kina 

“Człowiek , który 
został papieŜem” 

8 osób 

 

* koleŜanki i koledzy 
wychowanków 

14. 28.02.2002r. 
Urodziny 

wychowanków 
urodzonych w lutym 

28 osób 

* koleŜanki, koledzy 

oraz najbliŜsza rodzina 
solenizantów 

* wychowawcy ze szkół,                   
do których uczęszczają 

wychowankowie 

15. 08.03.2002r. 
Dzień Kobiet. 

Występy 
wychowanków. 

28 osób 

Spotkanie zorganizowane 
przez chłopców dla 

dziewcząt przy udziale 
kolegów spoza placówki 

16. 22.03.2006r. 
Topienie 

“Marzanny” 
12 osób 

* koleŜanki i koledzy 
wychowanków 

17. Marzec 

Urodziny 
wychowanków 
zgodnie z datą 

urodzin 

20 osób 
* koleŜanki i koledzy 

wychowanków 

18. 

 

 

14-21.04.2006r. 

 

Święta Wielkanocne. 
Wyjazd świąteczny 

do Zakopanego 
20 osób - 

19. kwiecień 

Urodziny 
wychowanków 
zgodnie z data 

urodzin 

20 osób 
* koleŜanki i koledzy 

wychowanków 

20. 14.05.2006r. 
Uroczystość z okazji 
I Komunii Świętej 
Moniki i Karola S. 

20 osób 

* koleŜanki, koledzy 

oraz najbliŜsza rodzina 
dzieci i osoby 
zaprzyjaźnione 

* wychowawcy ze szkół,                 
do których uczęszczają 

wychowankowie 

21. 18.05.2006r. 
Wyjazd do 

Częstochowy Karola 
i Moniki 

2 osoby 
Koledzy i koleŜanki , którzy 

przyjęli I komunię świętą 

22. 26.05.2006r 
Spotkanie z okazji 
Dnia Matki i Ojca 

15 
Rodzice biologiczni i 
krewni wychowanków 
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Lp. Data Rodzaj imprezy Ilo ść mieszkańców 
uczestniczących 

Kto uczestniczył  ze 
środowiska lokalnego 

23. maj 

Urodziny 
wychowanków 
zgodnie z data 

urodzin 

20 osób 
* koleŜanki i koledzy 

wychowanków 

24. 03.06.2006r. 

Wycieczka do 
Ustronia-Park 

Niespodzianek, 
basen, kręgle 

19 - 

25. 13.06.2006r. 

Piknik Sportowy -
Wyjazd do Zespołu 

szkół 
Ponadgimnazjalnych 

w Rydułtowach: 

-rozgrywki sportowe 
na boisku 

-zajęcia na siłowni 

20 Uczniowie Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych 

26. czerwiec 

Urodziny 
wychowanków 
zgodnie z data 

urodzin 

20 osób 
* koleŜanki i koledzy 

wychowanków 

27. 12.07.2006r. 

Wycieczka 
autokarowa do 

Pszowa, 
Raciborza(mini 

zoo),Rogów 
organizowana przez 
parafię w Gorzycach 

5 
KoleŜanki i koledzy z 

Gorzyczek 

28. 18.07.2006r. 
Wycieczka do 
Zakopanego 

7 osób - 

29. 19.07.2006r. 
Wycieczka do 

Buczkowic 
7 osób - 

30. 28.07.2006r. 
Wycieczka do Rud 

Raciborskich 
22osoby - 

31. 
31.07.2006r.-
12.08.2006r. 

Kolonie 
zorganizowane w 

Łebie 
20 osób - 

32. lipiec 

Urodziny 
wychowanków 
zgodnie z datą 

urodzin 

10 osób 
* koleŜanki i koledzy 

wychowanków 

33. sierpień 

Urodziny 
wychowanków 
zgodnie z datą 

urodzin 

10 osób 
* koleŜanki i koledzy 

wychowanków 
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Lp. Data Rodzaj imprezy Ilo ść mieszkańców 
uczestniczących 

Kto uczestniczył  ze 
środowiska lokalnego 

34. wrzesień 

Urodziny 
wychowanków 
zgodnie z data 

urodzin 

20 osób 
* koleŜanki i koledzy 

wychowanków 

35. 01.10.2006r. 
Wycieczka do 

Ustronia(Aquapark, 
wejście na Równicę) 

23 osoby - 

36. 14.10.2006r. 
Spotkanie z okazji 
Dnia nauczyciela-

występy dzieci 
15 - 

37. Październik 

Urodziny 
wychowanków 
zgodnie z data 

urodzin 

20 osób 
* koleŜanki i koledzy 

wychowanków 

38. 04.11.2006r. 
Wyjście na groby- 

Zapalenie zniczy na 
grobach 

10 osób - 

39. 09.11.2006r. 
Wyjazd na basen 

MOSIR “Centrum” 
4 osoby - 

40. 11.11.2006r. 

Udział w VII Dniach 
Piosenki  Religijnej 
organizowanej przez 

Dom Pomocy 
Społecznej 

15 - 

41. 16.11.2006r. 
Wyjazd na basen 

MOSIR “Centrum” 
4 osoby - 

42. 19.11.2006 
Akcja “Sprzątanie 

Świata” 
20 osób - 

43. 21.11.2006r. 
Wyjazd do Cyrku 

“Arlekin” 
4 osoby - 

44. 23.11.2006r. 
Wyjazd na basen 

MOSIR “Centrum” 
4 osoby - 

45. 30.11.20006r. 
Wyjazd na basen 

MOSIR “Centrum” 
4 osoby - 

46. 31.11.2006r. 
Dyskoteka 

Andrzejkowa 
28 osób - 

47. Listopad 

Urodziny 
wychowanków 
zgodnie z data 

urodzin 

20 osób 
koleŜanki i koledzy 

wychowanków 

48. 06.12.2006r. 
Wyjazd na spotkanie 

z Mikołajem 
15 osób 

dzieci z przedszkoli, szkół 
podstawowych 
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Lp. Data Rodzaj imprezy Ilo ść mieszkańców 
uczestniczących 

Kto uczestniczył  ze 
środowiska lokalnego 

49. 15.12.2006r. 

Udział w Wieczerzy 
wigilijnej 

organizowanej przez 
Ośrodek Adopcyjno-

Opiekuńczy w 
Gorzycach 

15 osób 

Rodziny zastępcze, rodziny 
zaprzyjaźnione z powiatu 

wodzisławskiego, 
przedstawiciele instytucji 
powiatowych, mieszkańcy 

DPS 

50. 19.12.2006r. 

Wystawa prac 
wychowanków 

Domu Dziecka w 
Wodzisławskim 
Centrum Kultury 

“Zaczarowany Świat 
BoŜego Narodzenia 

II” 

15 osób 

Koledzy i koleŜanki z 
Gorzyczek i szkół do 

których uczęszczają dzieci, 
przedstawiciele 

zaprzyjaźnionych instytucji 
oraz organu prowadzącego , 

rodziny zaprzyjaźnione 

51. 22.12.2006r. 

Wieczerza wigilijna i 
pokaz jasełek w 

wykonaniu 
wychowanków 

Domu dziecka w 
Gorzyczkach 

20 osób 

Koledzy i koleŜanki z 
Gorzyczek i szkół do 

których uczęszczają dzieci, 
przedstawiciele 

zaprzyjaźnionych instytucji 
oraz organu prowadzącego , 
rodziny zaprzyjaźnione oraz 

rodziny własne 
wychowanków 

52. 

 

20.12.2002r. 

 

 

Wigilia – Jasełka w 
wykonaniu 

wychowanków 

Domu Dziecka 

28 osób 

Pracownicy Domu Dziecka, 
rodziny wychowanków, 

zaproszeniu goście, władze 
lokalne, prasa 

53. grudzień 

Urodziny 
wychowanków 
zgodnie z data 

urodzin 

20 osób 
* koleŜanki i koledzy 

wychowanków 

54. 31.12.2006r Zabawa sylwestrowa 9 - 

 

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. Uświadamiano na bieŜąco jakie są przepisy bhp i jak naleŜy 

się zachować w razie jakiej awarii, jak bezpiecznie korzystać z kąpieli i wypoczynku nad 

wodą i w górach. Bardzo pomocna w prowadzeniu takich rozmów była Powiatowa Komenda 

Policji w Wodzisławiu Śląskim i reprezentujący wydział prewencji nadkomisarz Bogdan 

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

dzieci. Przedstawienia te zawsze miały cel edukacyjny np.: jakie są skutki zaŜywania 
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narkotyków, naduŜywania alkoholu i wiele innych ciekawych tematów, które bardzo 

interesowały naszych wychowanków. 

PRZYGOTOWANIE W YCHOWANKÓW DO PODEJMOWANIA 

ODPOWIEDZIALNO ŚCI ZA WŁASNE POSTĘPOWANIE ORAZ  UCZENIE 

SAMODZIELNO ŚCI W śYCIU CODZIENNYM. 

 

Czuwanie nad prawidłowym przebiegiem procesu usamodzielnienia wychowanków. 

 

Z uwagi na coraz większą grupę młodzieŜy przebywającej i kierowanej do Domu dziecka 

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

wychowanków.  

Wychowawcy sprawujący bezpośrednią opiekę przy ścisłej współpracy  z Powiatowym 

Centrum Pomocy Rodzinie czuwają nad prawidłowym przebiegiem procesu 

usamodzielnienia, koordynując działania i nadzorując je, przekazując następnie wszelkie 

sprawy dotyczące wychowanka opiekunowi usamodzielnienia. Ponadto pracownicy 

odpowiedzialni za proces wychowawczy i socjalizacyjny podejmują szereg działań  

o charakterze profilaktycznym, 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 szereg działań mających na 

celu usprawnienie działań na rzecz wychowanków wkraczających w okres samodzielnego 

Ŝycia. Dodatkowo wychowawcy przeprowadzili szereg zajęć o charakterze profilaktycznym 

m.in.: „ KaŜdy nałóg jest zagroŜeniem”, „Bezpieczne powroty- dystans wobec osób 

nieznajomych”, “Alkohol a model rodziny”. Wychowankowie oglądali takŜe przedstawienie 

teatralne organizowane przez Teatr Edukacji i Profilaktyki  z Krakowa pt. „Misterium 

Nadziei”; dodatkowo okresowo dzieci uczestniczą w projekcjach filmów edukacyjnych np. 

„Dzieci rodzące dzieci, ”MałŜeństwo doskonałe”, „Wychowanie seksualne”, „Przemoc  

i agresja”, „Dzieci maltretowane i molestowane”, „Seks kłamstwa i prawda”, „Jeśli mnie 

kochasz , udowodnij to” czy „Alibi- problem aborcji”. Filmy dobierane są stosownie do 

stopnia dojrzałości emocjonalnej i wieku. Po kaŜdej projekcji organizowane są pogadanki 
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grupowe oraz rozmowy indywidualne w zaleŜności od zgłaszanych potrzeb na tematy 

związane z wyświetlanymi filmami.  

Dodatkowo wychowankowie są systematycznie uczeni w kwestiach załatwiania spraw 

urzędowych t.j. 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 PUP .  

W razie potrzeby są takŜe w kontakcie z OPS - ami, Policją czy Sądem bądź środowiskiem 

kuratorów.  

W 2006 roku usamodzielniło się 12 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 

współpracuje  z róŜnymi instytucjami, by utrzymać więzi wychowanków  ze środowiskiem t.j 

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

kościołów i związków wyznaniowych właściwymi ze względu na miejsce zamieszkania oraz 

deklarowana przynaleŜność wyznaniową rodziców i siedzibę placówki. Z uwagi na 

konieczność przeprowadzenia remontu na terenie placówki skorzystaliśmy z gościnności 

Domu Pomocy Społecznej , który wynajął nam 2 apartamenty na czas modernizacji placówki. 

W DPS wychowankowie przebywali od 21.10.2006r.- 20.12.2006r. 
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 Ponadto przy ścisłej współpracy z Zespołem pomocy dziecku i rodzinie 

funkcjonującym przy PCPR w Wodzisławiu Śląskim oraz 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 usług placówki i przyjętym planem rozwoju podjęto 

szereg  dodatkowych działań zmierzających  do pozyskiwania dodatkowych środków. 

W 2006 roku udało się pozyskać dodatkowo m.in.: środki na zakup dodatkowego 

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

odzieŜy dla dzieci zabawek  środki na organizację imprez t.j Wielkanoc, BoŜe Narodzenie czy 

środki na organizacje wypoczynku letniego, zimowego i wielkanocnego dla dzieci. 

Stałymi partnerami i sponsorami naszej placówki są m.in. 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, Notariusz -Zenon Hudek, KWK Borynia, PKO BP sa, Związki 

Zawodowe Jasmos, Bank Spółdzielczy , RAFAKO, DOMINAT Kuligowski, Hurtownia 

Drobiu w Turzy, Jastrzębskie Zakłady Remontowe sp. Z o.o Węglowa w Jastrzębiu Z., Foto 

Kieca, w Wodzisławiu Śląskim i in. 

 Z dodatkowych środków realizowano dodatkowe potrzeby wychowanków. 

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

współprace z potencjalnymi „sponsorami”, uznając to zadanie za priorytetowe w roku 

następnym. Podjęte zostaną takŜe kroki w kierunku pozyskiwania środków unijnych. 
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO ŚCI FINANSOWEJ  

 

Informacja o wydatkach – wykonanie w roku 2006 w Powiatowym Domu Dziecka 

 w Gorzyczkach: 

§ 4130 Ubezpieczenie zdrowotne wychowanków 18.616,45 

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników pedagogicznych, 

administracji i obsługi 

757.317,70 

§ 4110 Składki ubezpieczenie społeczne -ZUS 133.808,00 

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 19.542,00 

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13-tka 56.657,80 

§ 3020 Dodatek mieszkaniowy i wiejski dla pracowników 

pedagogicznych, ekwiwalent odzieŜowy pracowników 

45.800,00 

§ 3110 Kieszonkowe dla wychowanków PDDz 6.300,00 

§ 4170 Umowa zlecenie 7.673,00 

§ 4210 Opał, paliwo, odzieŜ, art. biurowe, środki czystości, 

materiały na remonty bieŜące 

84.894,43 

§ 4220 śywność dla wychowanków 76.237,59 

§ 4230 Lekarstwa dla wychowanków 6.500,00 

§ 4240 Podręczniki szkolne, zeszyty, przybory 1.504,90 

§ 4260 Energia, woda, gaz, Media Syrynia, Media DPS 50.998,72 

§ 4280 Badania okresowe pracowników PDDz 905,80 

§ 4300 Bilety miesięczne wychowanków, usługi pocztowe, 

telefony, przegląd samochodu słuŜbowego, transport 

opału, wywóz nieczystości, opłata RTV, drobne naprawy, 

koszenie trawy 

65.871,53 

§ 4410 Delegacje krajowe pracowników 1.998,39 

§ 4430 Ubezpieczenie samochodu PZU 853,00 

§ 4440 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 46.720,00 

§ 4270 Remont-wymiana wewnętrznej instalacji c.o. i instalacji 

wodno-kanalizacyjnej, remont sanitariatów 

396.045,40 

§ 6050 Inwestycje- budowa lokalnej oczyszczalni ścieków 94.516,09 

§ 4350 Opłata za internet 60,43 

§ 4440 ZFŚS – emeryci 6.000,00 

Ogółem wydatki w roku 2006 1.878.821,23 
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Miesięczny koszt utrzymania wychowanka w danym roku 

 

Koszt utrzymania wychowanka w danym roku wynosi: 

 

- 2006 – koszt utrzymania 2.658,78 

- 2007 – koszt utrzymania 3.607,55 

 

Wzrost kosztów utrzymania wychowanków w Powiatowym Domu Dziecka w Gorzyczkach  

w 2007r. związany jest z przeprowadzonym remontem w związku    z dochodzeniem do 

standardów. 

 

Przy obliczeniu kosztu utrzymania wychowanków w PDDz przyjęto 101,90% 

prognozowanego średniego wskaźnika cen towarów i usług komunikacyjnych z projektu 

ustawy budŜetowej na rok 2007r. 
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 Sprawozdanie z działalności merytorycznej i finansowej 

Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób  

z Zaburzeniami Psychicznymi  

w Wodzisławiu Śląskim 

 
 
 
 

SPRAWOZDANIE  Z  DZIAŁALNO ŚCI  MERYTORYCZNEJ  

 
 

 W 2006r. Powiatowy Ośrodek Wsparcia świadczył usługi dla 30 osób. Spośród osób, 

które zakończyły pobyt 4 osoby podjęły zatrudnienie; 2 osoby okresowo, natomiast pozostałe 

2 pracują nadal.  

 Na dzień 31 grudnia pobyt ustalony miało 20 osób. Dwie oczekiwały na umieszczenie. 

 

 

  

Działania edukacyjne na szczeblu lokalnym 

 

 Powiatowy Ośrodek Wsparcia systematycznie współpracuje z placówkami 

oświatowymi działającymi na terenie powiatu. W 2006 roku w naszej jednostce lustrację 

odbyli słuchacze Policealnej Szkoły Województwa Śląskiego. Około 30-osobowa grupa 

słuchaczy została zapoznana z działalnością Ośrodka oraz formami terapii poprzez udział  

w zajęciach prowadzonych przez personel terapeutyczny.  

 Z okazji Dni Promocji Zdrowia zorganizowano w Zespole Poradni Specjalistycznych 

w Wodzisławiu Śl. stoisko informacyjne przedstawiające zakres działalności Ośrodka oraz 

wystawę prac wykonanych w pracowni artystycznej. 

 Z okazji piątej rocznicy powołania Ośrodka zorganizowano konferencję pod hasłem 

„Połączyć dwa światy: tworzenie sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi.” W konferencji udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych, instytucji 

pomocowych, organizacji pozarządowych, placówek kulturalno – oświatowych, rodziny  

i absolwenci. Organizowanie konferencji było równieŜ okazją do kampanii informacyjnej  
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na temat oddziaływań środowiskowych w lecznictwie psychiatrycznym oraz roli jaką 

Ośrodek Wsparcia pełni w lokalnym środowisku. 

 W ostatnim kwartale 2006 roku w związku z realizacją projektu „Połączyć dwa 

światy” zrealizowano warsztat, w którym udział wzięli pracownicy socjalni Ośrodków 

Pomocy Społecznej z powiatu wodzisławskiego. Realizacja programu miała na celu 

rozszerzenie oraz wzmocnienie sieci oparcia społecznego dla osób chorych psychicznie i ich 

rodzin.  

 

 

 Integracja ze środowiskiem lokalnym 

 

 W 2006 roku z okazji Świąt Wielkanocnych oraz Świąt BoŜego Narodzenia 

zorganizowano w wodzisławskim Muzeum wystawy prac wykonanych w pracowni 

artystycznej Ośrodka. Otwarciu wystawy towarzyszyło przygotowanie przez klientów 

Ośrodka programu artystycznego. Wystawy zorganizowano równieŜ na Rynku oraz w 

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

 W lutym po raz czwarty 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 czerwcu minionego roku Ośrodek wziął udział w Festiwalu Twórczości Osób 

Niepełnosprawnych w Tychach. Klienci Ośrodka wystąpili w kategorii twórczości teatralno – 

muzycznej prezentując skecz oraz w kategorii malarskiej.  

 Klienci Ośrodka brali udział w XV Międzynarodowej Spartakiadzie Osób 

Niepełnosprawnych w Cieszynie. 

 W minionym roku klienci uczestniczyli w wielu wycieczkach turystycznych. Po raz 

pierwszy zorganizowano całodzienną wycieczkę do Wieliczki w całości finansowaną ze 

środków finansowych pozyskanych dzięki organizowaniu kiermaszy prac wykonanych  

w toku terapii zajęciowej. Klienci uczestniczyli równieŜ w imprezach integracyjnych oraz 

wycieczkach turystycznych organizowanych przez Polski Związek Niewidomych Koło 

Terenowe w Wodzisławiu Śl. 
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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 2006 roku w związku z realizacja projektu „Połączyć dwa 

światy” rozszerzono ofertę dla rodzin o grupę edukacyjno – terapeutyczną. Uczestnikom zajęć 

przekazano podstawową wiedzę z zakresu psychiatrii oraz funkcjonowania rodziny  

z problemem choroby psychicznej. 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 ponad dwadzieścia form terapii. Wśród nich:  

zebranie społeczności, biblioterapia, ergoterapia, gimnastyka, grupa dyskusyjna, 

muzykoterapia, praca z rodziną, psychodrama, psychoedukacja, psychorysunek, rozmowy 

indywidualne, relaksacja, trening rozwiązywania problemów, trening umiejętności 

praktycznych, terapia zajęciowa, trening budŜetowy, trening higieniczny, trening 

komunikacji, trening kulinarny, trening menadŜerski, trening techniczny, wizualizacja, 

zabawoterapia, zajęcia  kulturalno - oświatowe, zajęcia teatralne.  Część zajęć prowadzona 

jest systematycznie pięć dni w tygodniu np. zebranie społeczności, rozmowy indywidualne, 

trening umiejętności praktycznych, trening kulinarny, organizacja czasu wolnego. Pozostałe 

zajęcia 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.  
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 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. 

 

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO ŚCI FINANSOWEJ 
 

Wykonanie planu za 2006 rok  
WYDATKI   
 
Dział   852 
 
Rozdział   85203  
 
 

§ Plan 
2006 
rok 

Wykonanie 
2006 rok 

% Cel wydatkowania 

4010 149 027 149 027,00 100,00 Wynagrodzenia brutto pracowników  w 2006 

roku 

4040 9 558 9 558,00 100,00 Wypłata nagrody rocznej za 2005 r. 

4110 29 999 29 995,08 99,99 Ubezpieczenia społeczne od wypłaconych 

wynagrodzeń w 2006 roku 

4120 4 116 4 114,39 

 

99,96 Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń 

w 2006 roku 

4170 13 801 13 800,44 100,00 Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i 

umowy zlecenia (umowy zlecenia - usługi 

gospodarczo-konserwatorskie, odśnieŜanie i 

sprzątanie terenu, sprzątanie piwnic, umowa o 

dzieło - oprawa muzyczna balu karnawałowego 

dla osób doświadczonych kryzysem 

psychicznym) 

4210 21 831 21 831,00 100,00 Zakup artykułów biurowych, materiałów do 

terapii, zakup sprzętu komputerowego, 

wyposaŜenia potrzebnego do terapii kulinarnej, 

meble 
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4220 5 047 5 047,00 100,00 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 8 115 8 114,78 100,00 Opłaty za zuŜycie gazu (ogrzewanie budynku 

gazem ziemnym), energii, wody 

4280 5 020 5 020,00 100,00 Usługi psychiatryczne dla klientów ośrodka 

4300 16 545 16 544,56 100,00 Usługi telefoniczne, opłata za dozór techniczny 

dźwigu i jego konserwacja, szkolenia 

pracowników, opłata za wydanie oceny ryzyka 

zawodowego, konserwacja centrali 

telefonicznej, opłaty za przeglądy techniczne 

dotyczące instalacji i sprzętu PPOś, usługi 

informatyczne 

4410 1 910 1 906,99 99,84 PodróŜe słuŜbowe pracowników – opłaty za 

przejazd w czasie trwania podróŜy słuŜbowej 

4430 3 250 3 249,30 100,00 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 5 503 5 502,60 99,99 Przekazanie środków na konto ZFŚS 

4480 2 258 2 257,20 99,96 Opłata za IV kwartały  2006 r. podatku od 

nieruchomości 

Razem 275 980 275 968,34 100,00  
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Dział   852 

 

Rozdział   85295 

 

§ Plan 

2006 rok 

Wykonanie 

2006 rok 

Cel wydatkowania 

4110 1 742 1 742 Ubezpieczenia społeczne od wypłaconych 

umów zleceń dot. Projektu „Połączyć dwa 

światy” 

4120 237 237 

 

Fundusz Pracy od wypłaconych umów zleceń 

dot. Projektu „Połączyć dwa światy” 

4170 10 021 10 021 Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń 

(umowy zlecenia – dot. Projektu  „Połączyć 

dwa światy” 

 

 

 

  BudŜet jednostki został wydatkowany zgodnie z planem finansowym na 2006 r. 
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Sprawozdanie z działalności merytorycznej i finansowej 

Powiatowego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego 

w Gorzycach 
Ogólna charakterystyka Ośrodka 

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 2006 r. w Powiatowym Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym w Gorzycach 

zatrudnionych było 6 osób na 5,5 etatu. Na dzień 31.12.2006 r. kadrę jednostki stanowili: 

 

Stanowisko 
Ilość 

osób 

Wymiar 

czasu 

pracy 

Posiadane kwalifikacje 

wykształcenie wyŜsze kierunkowe 

studium socjoterapii i psychoterapii młodzieŜy psycholog 2 1 + 1 etat 

wykształcenie wyŜsze kierunkowe 

wykształcenie wyŜsze pedagogiczne 

studia podyplomowe: oligofrenopedagogika pedagog 2 1 + 1 etat 

wykształcenie wyŜsze pedagogiczne 

główna 

księgowa 
1 0,5 etatu 

wykształcenie wyŜsze ekonomiczne 

dyrektor 1 1 etat 
wykształcenie wyŜsze pedagogiczne 

studia podyplomowe: socjoterapia i terapia pedagogiczna,  

RAZEM: 6  5,5 etatu 
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO ŚCI FINANSOWEJ 
 

 

Wykonanie budŜetu, główne przeznaczenie środków  

 

BudŜet  roczny jednostki Wykorzystanie  budŜetu Zwrot niewykorzystanych 

środków 

L % L % L % 

200 500,00 100 199 739,23 99,62 760,77 0,38 

 

PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW  

W  STOSUNKU DO CAŁOŚCI 

BUDZETU 

 

 

§ 
PODZIAŁ  ŚRODKÓW  

L % 

Wynagrodzenie i pochodne  dla pracowników oraz osób niezatrudnionych na umowę o pracę 

4010 Wynagrodzenia  pracowników 118 403,61 59,1 

4110 Składki na bezp. społeczne 21 013,03 10,50 

4120 Składki na fundusz pracy 2 769,58 1,4 

4170 Wynagrodzenie z tyt. umowy zlecenia 5 726,80 2,8 

Innego typu wydatki materialne i niematerialne 

4210 Materiały i wyposaŜenie 22 749,23 11,3 

4280 Badania lekarskie 48,00 0,02 

4300 Usługi róŜne- opłaty  pocztowe, telefon, czynsz  

itp 

21 611,77 10,8 

4410 delegacje 3 061,21 1,52 

4440 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4 356,00 2,18 

suma 199 739,23 99,62 
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SPRAWOZDANIE  Z  DZIAŁALNO ŚCI  MERYTORYCZNEJ 
 

Działalność Powiatowego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Gorzycach oparta 

była o plan pracy opracowany na 2006 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 2006 roku pozyskaliśmy 63 rodziny na szkolenie, w tym: 

• 9 kandydatów na rodziny zastępcze  

• 54 kandydatów na rodziny adopcyjne,  

Ośrodek przejął równieŜ dokumentację rodzin wcześniej przeszkolonych w innych 

Ośrodkach, które na własne Ŝyczenie zgłosiły gotowość przejęcia opieki nad dziećmi z 

naszego powiatu, w tym: 

• 1 kandydat na rodzinę zastępczą  

• 4 kandydatów na rodziny adopcyjne,  

Rodziny te zostały poddane badaniom psychologiczno-pedagogicznym oraz zostały u nich 

przeprowadzone wywiady 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 2006 

roku było 14. 

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 2006 r. 

dokumentację na kolejne szkolenia formalnie złoŜyło 28 rodzin/kandydatów, w tym:  
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• 6 kandydatów na rodziny zastępcze  

• 22 kandydatów na rodziny adopcyjne,  

W/w osoby zostaną przeszkolone w 2007 r. 

 

Gromadzenie informacji o dzieciach, które mogą być przysposobione. 

 

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

przysposobione. Ośrodek prowadzi zbiór danych osobowych o nazwie: „Dokumentacja dzieci 

zgłaszanych do Ośrodka” zawierający karty zgłoszenia wraz z dokumentami. Informacje o 

dzieciach pozyskiwane są dzięki współpracy Ośrodka z: jednostkami organizacyjnymi 

pomocy społecznej, sądami opiekuńczymi i ich organami pomocniczymi, zakładami opieki 

zdrowotnej, ośrodkami 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 2006 r. do Powiatowego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Gorzycach 

zgłoszonych zostało 858 dzieci, z czego: 

Instytucja zgłaszająca Liczba dzieci 

Wojewódzki Bank Danych 851 

OAO Gorzów Wlkp. 2 

PCPR Rybnik 4 

PCPR Racibórz 1 

 

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 2006  r. w Ośrodku 

sporządzono 13 kart zgłoszeń dot. małoletnich mieszkańców Powiatu, w tym 7 dzieci  

w wieku do lat 3 i 6 dzieci starszych.  

W odniesieniu do dzieci umieszczonych interwencyjnie w opiece pochodzących  

z terenu powiatu wodzisławskiego, Ośrodek podejmuje działania mające na celu wyjaśnienie 

ich sytuacji. We współpracy z OPS/MOPS właściwymi ze względu na miejsce zamieszkania 

rodziców dziecka, pracownicy Ośrodka rozeznają moŜliwość powrotu dziecka pod opiekę 

rodziców naturalnych. Rodzicom biologicznym proponowana jest równieŜ pomoc 
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psychologiczno-pedagogiczna. W razie braku moŜliwości powrotu dziecka do rodziny 

naturalnej, składane są do Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śl. odpowiednie wnioski mające 

na celu umieszczenie dziecka w długoterminowej formie opieki (rodzina adopcyjna lub 

zastępcza). 

 

Przeprowadzanie diagnozy pedagogicznej i psychologicznej oraz wywiadów 

środowiskowych (rodzinnych) dotyczących osób zgłaszających gotowość 

przysposobienia dziecka oraz kandydatów zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji 

rodziny zastępczej albo prowadzenia placówki rodzinnej. 

 

Kandydaci na rodziców zastępczych i adopcyjnych zgłaszający się do Ośrodka zostają 

zapoznani z procedurą postępowania kwalifikacyjnego a następnie wyraŜają zgodę na 

przyjęcie w/w procedury i przetwarzanie ich danych osobowych podpisując stosowne 

oświadczenia. Częścią procedury kwalifikacyjnej są badania psychologiczno-pedagogiczne 

kandydatów, przeprowadzane przez pracowników Ośrodka przy pomocy standaryzowanych 

testów. Ponadto w miejscu zamieszkania kandydatów przeprowadzany jest wywiad 

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

równieŜ na spotkanie z osobami wspólnie zamieszkującymi z kandydatami. W 2006 r.  

w Powiatowym Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym w Gorzycach przeprowadzono diagnozę 

psychologiczno-pedagogiczną: 

• 2 rodzin, które odbyły szkolenie (poza Ośrodkiem), były to rodziny adopcyjne 

• 36 rodzin przeszkolonych w 2006 r. w Ośrodku 

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. 
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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 2006 r. w Powiatowym Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym  

w Gorzycach odbyło się 6 szkoleń. Pięć z nich prowadzonych było programem „Rodzina” 

przez licencjonowanych trenerów w/w Programu. Jedno szkolenie, szkolenie uzupełniające 

dla kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe przeprowadzone zostało według programu 

PRIDE przez wykwalifikowanych trenerów w/w Programu, którzy świadczyli usługę na rzecz 

naszego Ośrodka na podstawie umowy-zlecenia. Odbyły się 2 szkolenia łączone trwające 40 

godzin szkoleniowych, w których brali udział kandydaci na rodziny zastępcze  

i kandydaci na rodziny adopcyjne. Te szkolenia ukończyło w sumie 17 rodzin, w tym 10 

kandydatów na rodziny adopcyjne i 7 kandydatów na rodziny zastępcze. Następnie odbyły się 

2 szkolenia przeznaczone dla kandydatów na rodziny adopcyjne, które trwały po 24 godziny 

szkoleniowe.  

W szkoleniach tych brało udział łącznie 19 rodzin adopcyjnych. Ponadto Ośrodek 

przeprowadził szkolenie uzupełniające dla kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe, które 

trwało 15 godzin szkoleniowych i zostało ukończone przez 5 rodzin chcących teraz lub  

w przyszłości stanowić rodzinę zastępczą zawodową. W listopadzie 2006 roku odbyło się 

szkolenie dla rodzin zastępczych spokrewnionych, które trwało 18 godzin szkoleniowych – 

brały w nim udział 3 rodziny zastępcze spokrewnione, które zostały skierowane do naszego 

Ośrodka przez Sąd Rejonowy w Rybniku. 

Kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość do przysposobienia dziecka lub 

pełnienia funkcji rodziny zastępczej odbywa się po pełnym cyklu przygotowania kandydatów, 

na który składają się rozmowy indywidualne, szkolenie grupowe, badania psychologiczno-

pedagogiczne oraz wywiad pracowników Ośrodka w miejscu zamieszkania kandydatów. 

Podczas tego wywiadu pracownicy odbywają rozmowy z członkami rodzin wspólnie 

zamieszkującymi, mające na celu przygotowanie ich na przyjęcie dziecka. W Ośrodku 

funkcjonuje Komisja Kwalifikacyjna, złoŜona z pracowników merytorycznych, a takŜe  

(w zaleŜności od potrzeb) przedstawicieli Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

(Zespół Pomocy Dziecku i Rodzinie) oraz trenerów PRIDE. Komisja podejmuje decyzje  
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w sprawie kwalifikacji kandydatów, posiedzenia Komisji są protokołowane. W 2006 r. 

odbyło się 13 posiedzeń Komisji Kwalifikacyjnej,  na których podjęto 35 decyzji w sprawach 

rodzin i 17 decyzji w sprawach dzieci. 

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 listopadzie 2006 r. szkolenie trenerskie uprawniające do 

organizowania szkoleń dla kandydatów na rodziny adopcyjne i zastępcze ukończyło 

kolejnych dwóch pracowników. Obecnie (stan na 31.12.2006 r.) uprawnienia trenerskie 

posiada 3 pracowników Ośrodka.  

W Ośrodku prowadzony jest zbiór danych osobowych o nazwie: „Dokumentacja 

szkoleń kandydatów na rodziny zastępcze i adopcyjne”, który został zarejestrowany w Biurze 

Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych pod Nr 066902. 

 

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 2006 r. wydano 71 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 2006 r. z takiej moŜliwości 

skorzystało 9 rodzin . 

 

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. W Ośrodku prowadzony jest 
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zbiór danych osobowych o nazwie: „Dokumentacja kandydatów na rodziców zastępczych  

i adopcyjnych”, który został zarejestrowany w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony 

Danych Osobowych pod Nr 066924. 

Dobór odpowiedniej rodziny dla dziecka dokonywany jest na podstawie decyzji 

Komisji Kwalifikacyjnej spośród rodzin, które przeszły proces szkolenia i uzyskały 

kwalifikację. Kandydaci na rodzinę adopcyjną lub zastępczą wskazani przez Komisję 

zapraszani są do Ośrodka na rozmowę, zapoznają się z kartą zgłoszenia dziecka zawierającą 

informacje o jego sytuacji rodzinnej, prawnej, stanie zdrowia oraz stopniu rozwoju,  

a następnie decydują czy chcą spotkać się z dzieckiem. Takie spotkania są przewaŜnie 

organizowane na terenie Ośrodka, 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 2006 r. decyzjami Komisji 

Kwalifikacyjnej 13 dzieci zostało skierowanych do rodzin adopcyjnych i 4 - do rodzin 

zastępczych, spośród rodzin zakwalifikowanych przez Powiatowy Ośrodek Adopcyjno-

Opiekuńczy w Gorzycach. 

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

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

Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Sosnowcu, gdzie zgłosiliśmy w 2006 r. 2 dzieci, celem 

poszukiwania odpowiedniego środowiska rodzinnego na terenie województwa a następnie 

kraju, lub do innych ośrodków adopcyjno-opiekuńczych. Bardzo dobrze układa się nam 

współpraca z Archidiecezjalnym Ośrodkiem Adopcyjno-Opiekuńczym w Opolu, dzięki 

czemu w 2006 r. udało się pozyskać 2 rodziny adopcyjne dla dzieci zgłoszonych do naszego 

Ośrodka. 

 

Wydawanie opinii osobom zgłaszającym gotowość do prowadzenia rodzinnej opieki 

zastępczej w zakresie posiadania odpowiednich kwalifikacji i przygotowania.  

 

Wydawanie opinii sądom opiekuńczym w sprawie kwalifikacji osób wyraŜających 

gotowość do pełnienia funkcji rodziny adopcyjnej lub zastępczej.  

 

Wnioski o ustanowienie rodziny zastępczej oraz o przysposobienie są opiniowane 

przez nasz Ośrodek. Opinia psychologiczno-pedagogiczną wydaje się po przeprowadzonym 

procesie kwalifikacyjnym, dołącza do wniosku kandydatów i wraz z dokumentacją składa w 

Sądzie opiekuńczym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.  
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Na zlecenie Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śl. przeprowadzane są równieŜ badania 

psychologiczno-pedagogiczne mające na celu stwierdzenie kwalifikacji osób wnioskujących o 

adopcję wewnątrzrodzinną (przysposobienie dziecka współmałŜonka). Osoby te juŜ wcześniej 

sprawują opiekę nad dzieckiem i wspólnie z nim zamieszkują, orzeczenie przysposobienia 

jest więc formalnym usynowieniem, nie wymaga się od nich odbycia szkolenia rodzin.  

W 2006 r. Powiatowy Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Gorzycach wydał 

następujące opinie: 

Opinie psychologiczno-pedagogiczne w sprawie: Ilość wydanych opinii 

przysposobienia 12 

ustanowienia rodziny zastępczej 10 

adopcji wewnątrzrodzinnych 4 

  

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 2006 r. Ośrodek kontynuował  swoją współpracę z Sądem Rejonowym  

w Wodzisławiu Śląskim. W kwietniu odbyło się spotkanie dyrektora 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. Ponadto Ośrodek utrzymuje stały telefoniczny kontakt z Sądem, który 

jest inicjowany zarówno ze strony Ośrodka, jak i ze strony Wydziału Rodzinnego. Z prezesem 

Sądu, panią sędzią Pluta uzgodniono, iŜ nie ma potrzeby wydawania zgody Sądu na widzenia 

rodziców biologicznych z dziećmi umieszczonymi w opiece zastępczej. W związku  

z powyŜszym od lipca 2006 zgodę na spotkania rodziców biologicznych z dziećmi 

umieszczonymi w opiece zastępczej wydaje Dyrektor Powiatowego Ośrodka Adopcyjno –

Opiekuńczego w Gorzycach. Według ustaleń z Sądem Ośrodek zwraca się o sądowe 

wstrzymanie spotkań rodziców z dziećmi, w przypadku gdy rodzice w sposób raŜący naruszą 

warunki podpisanych przez siebie warunków kontraktu-uzgodnienia. 

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 posyłał 

specjalnych pism o sporządzenie opinii psychologicznej w sprawach adopcji 

wewnątrzrodzinnych, gdyŜ wiąŜe się to z koniecznością zwoływania kolejnego posiedzenia. 
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W związku z tym osoby, którym potrzebna jest opinia ośrodka adopcyjnego w sprawie więzi 

zgłaszać się do Ośrodka będą 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 

wychowawczego. W 2006 r. Ośrodek nie składał do Sądu wniosków o pozbawienie władzy 

rodzicielskiej, jednakŜe wysyłał do Sądu niepokojące informacje związane  

z funkcjonowaniem i zachowaniem dzieci oraz z zachowaniem rodziców biologicznych 

podczas spotkań z dziećmi. W 1 sprawie Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy zwrócił się o 

włączenie prokuratora w postępowanie. Sprawa jest w toku. 

 

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 

• o urlopowanie dziecka pod opiekę kandydatów 

Wnioski te są składane wraz z opinią psychologiczno-pedagogiczną Ośrodka oraz 

niezbędnymi dokumentami zgromadzonymi w czasie postępowania kwalifikacyjnego. 
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W 2006 r. za pośrednictwem Powiatowego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego 

 w   Gorzycach do sądów opiekuńczych wpłynęły następujące wnioski: 

Rodzaj wniosku Sąd Rejonowy Ilość wniosków 

Wodzisław Śl. 8 

Racibórz 2 

Rybnik 1 

Katowice 1 

Sosnowiec 1 

• o przysposobienie 

Gorzów Wlkp. 1 

Wodzisław Śl. 8 

Rybnik 1 

Katowice 1 

Sosnowiec 1 

• o ustalenie styczności osobistej kandydatów        

z dzieckiem 

Gorzów Wlkp. 1 

Wodzisław Śl. 13 
• o ustanowienie rodziny zastępczej 

Gorzów Wlkp. 1 

• o urlopowanie dziecka pod opiekę 

kandydatów 
Wodzisław Śl. 4 

 

Prowadzenie działań edukacyjnych i upowszechniających tworzenie rodzin 

adopcyjnych, zastępczych i placówek rodzinnych. 

 

Powiatowy Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Gorzycach w 2005 r. nawiązał, a w 

2006 r. 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 w Wodzisławiu Śląskim i Rydułtowach 

• parafiami  
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• organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz dziecka i rodziny („Pokochaj 

mnie”) 

• ośrodkami adopcyjno-opiekuńczymi, a w szczególności z ośrodkiem prowadzącym 

wojewódzki bank danych i z ośrodkami zajmującymi się adopcją zagraniczną. 

Współpraca ta stała się podstawą do wspólnego podejmowania działań promujących rodzinną 

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

rodzinną opiekę zastępczą oraz ulotki dot. pracy Ośrodka. 

W 2005 r. pracownicy Ośrodka opracowali i rozpowszechnili ulotki z informacją   

o pomocy oferowanej przez Powiatowy Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Gorzycach, 

skierowanej do poszczególnych kategorii klientów. W 2006 r. po dokonaniu analizy rocznej 

działalności ulotki zostały zmodyfikowane i umieszczone w miejscach, gdzie mogą dotrzeć 

do zainteresowanych klientów. Obecnie przygotowanych mamy 6 rodzajów ulotek, są to: 

• ogólna informacja o Ośrodku 

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

• 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 rodzin, które borykają się z problemem bezdzietności, którzy noszą 

się z zamiarem adopcji - „Ty teŜ moŜesz zostać szczęśliwym rodzicem” 

• ulotka skierowana do osób zainteresowanych rodzicielstwem zastępczym – „PomóŜ im – 

śpiące serca czas obudzić”. 

Dzięki działalności Ośrodka mającej na celu nie tylko promocję działań, ale takŜe 

integrację rodzin zastępczych, informacja o Powiatowym Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym 

w Gorzycach docierała do mieszkańców naszego regionu poprzez artykuły prasowe . 

 

Promocji rodzicielstwa zastępczego słuŜy równieŜ integracja środowiska rodzin 

zastępczych poprzez wspólny udział w spotkaniach i imprezach rekreacyjnych. W 2006 r. we 

współpracy ze Stowarzyszeniem „Pokochaj mnie” po raz drugi zorganizowaliśmy akcję 

„Magia Świąt” skierowaną do rodzin zastępczych niespokrewnionych z terenu Powiatu 

Wodzisławskiego, która obejmowała organizację spotkania opłatkowego dzieci 

przebywających w rodzinnej opiece zastępczej, rodziców zastępczych oraz ich dzieci 

biologicznych. Dzięki pozyskanym sponsorom dzieci uczestniczące w spotkaniu otrzymały 

wartościowe paczki świąteczne. Głównym celem naszej akcji było rozwijanie u dzieci 

pochodzących z rodzin zaniedbanych i niewydolnych wychowawczo poczucia własnej 
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wartości, umoŜliwienie im przeŜycia magicznego nastroju Świąt BoŜego Narodzenia a takŜe 

wzajemne poznanie się dzieci i opiekunów, integracja środowiska rodzin zastępczych. Akcja 

objęła 34 rodziny zastępcze z terenu powiatu wodzisławskiego, spośród których na 

zaproszenie odpowiedziało 14 rodzin. Wraz z pracownikami Ośrodka dzieci z rodzin 

zastępczych przygotowały program jasełkowy, który został przedstawiony na wspólnym 

spotkaniu wigilijnym. W spotkaniu opłatkowym wzięło udział 61 dzieci z rodzin zastępczych 

(40 dzieci w opiece zastępczej i 21 dzieci biologicznych opiekunów zastępczych) i 11 dzieci 

przebywających w Powiatowym Domu Dziecka w Gorzyczkach. Dla wszystkich 

przygotowano paczki świąteczne.  

 

Wsparcie rodzin adopcyjnych, zastępczych, placówek rodzinnych oraz rodzin 

naturalnych, udzielane na wniosek tych rodzin i osób. 

 

Wsparcie dzieci umieszczonych w rodzinach adopcyjnych, zastępczych, placówkach 

opiekuńczo-wychowawczych, udzielane na wniosek tych rodzin i osób. 

 

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 Ośrodku prowadzony jest zbiór danych 

osobowych pod nazwą: „Ewidencja pomocy psychologiczno-pedagogicznej”, który został 

zarejestrowany w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych pod Nr 

066904. W 2006 r. pracownicy Ośrodka udzielali pomocy i wsparcia 67 osobom/rodzinom,  

w tym: 

• 4 rodzinom adopcyjnym 

• 20 rodzinom zastępczym 

• 12 rodzinom naturalnym 

• 31 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.  

Do zadań Ośrodka naleŜy równieŜ organizacja spotkań dzieci przebywających w rodzinnych 

formach opieki zastępczej z rodzinami naturalnymi. Spotkania te, po rozmowie z Prezesem 

Wydziału rodzinnego Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śl. organizowane są w Powiatowym 
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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 kontraktu. Przebieg kaŜdego 

spotkania jest krótko opisywany w karcie przebiegu spotkań. W przypadku raŜących 

zaniedbań ze strony rodziców biologicznych dzieci Ośrodek zwraca się do Sądu Rejonowego 

w Wodzisławiu Śl. o wstrzymanie lub wydanie zakazu spotkań. W Ośrodku prowadzony jest 

zbiór danych osobowych pod nazwą: „Dokumentacja spotkań rodziców biologicznych  

z dziećmi umieszczonymi poza rodziną naturalną”, który został zarejestrowany w Biurze 

Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych pod Nr 006905. 

W 2006 r. na terenie Ośrodka organizowane były następujące spotkania dzieci z ich 

naturalnymi rodzinami, jak równieŜ z rodzicami adopcyjnymi: 

 

Spotkania z rodzicami 

biologicznymi 

Spotkania z 

rodzeństwem 

i wujostwem 

Spotkania z rodzicami 

adopcyjnymi 

Rodzaj rodziny 

Ilość 

spotkań 

Ilość 

dzieci 

Ilość 

spotkań 

Ilość 

dzieci 

Ilość 

spotkań 

Ilość dzieci 

Rodziny zastępcze 

zawodowe o 

charakterze 

pogotowia 

5 9 1 2 7 8 

Rodziny zastępcze 

zawodowe 

wielodzietne 

4 5 1 1 1 1 

Rodziny zastępcze 

niespokrewnione 
7 13 - - 2 3 

RAZEM: 16 27 2 3 10 12 
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Sprawozdanie z działalności merytorycznej i finansowej 

Powiatowego Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla 

Ofiar przemocy w Rodzinie  

w Wodzisławiu Śląskim 
za okres od 26.10.2006 do 31.12.2006 roku 

 

 

 Na mocy Uchwały nr L/623/2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia  

26 października 2006r. został utworzony Powiatowy Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla 

Ofiar Przemocy  w Rodzinie w Wodzisławiu  Śl.  

  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 trzech 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 spania, 

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 osób dorosłych, jak i dzieci, 

g) zapewnienie ogólnodostępnej kuchni, 

h) zapewnienie pomieszczenia do prania i suszenia, 

i) zapewnienie wyŜywienia, odzieŜy obuwia, 

j) zapewnienie środków higieny osobistej i środków czystości, 
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3) w zakresie terapeutyczno- wspierającym: 

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 nabycia 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) udzielanie 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, 

5) w celu skutecznego udzielania pomocy i dostosowania jej do indywidualnych potrzeb 

ofiar przemocy Specjalistyczny Ośrodek współpracuje z innymi powiatami, 

6) Specjalistyczny Ośrodek prowadzi działania monitorujące efekty swojej pracy, 

7) Specjalistyczny Ośrodek prowadzi kampanie informacyjne i edukacyjne dotyczące 

zjawiska przemocy w rodzinie. 

 Prowadzone przez Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia  działania są zgodne ze 

standardami określonymi w rozporządzeniu Ministerstwa 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 a realizowane są przez 

Zespół Wspierająco - Terapeutyczny, który tworzą pracownicy pierwszego kontaktu  
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tj. psycholog, pedagog, starszy pracownik socjalny, konsultant ds. przemocy w rodzinie, 

konsultant- koordynator ds. terapii. 

 W okresie sprawozdawczym w Ośrodku zatrudnionych było łącznie 10 osób ( dwa 

zespoły) w tym trzech konsultantów udzielających poradnictwa psychologicznego  

i prawnego.  

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

w systemie trójzmianowym. Konsultant- koordynator ds. terapii  prowadzi oddziaływania 

korekcyjno- edukacyjne dla osób stosujących przemoc w gabinetach mieszczących się na 

Osiedlu XXX- lecia 60 w Wodzisławiu Śl.  

 Ośrodek w zakresie terapeutyczno- wspierającym prowadzi działania w oparciu  

o program Terapeutyczno- Wspierający, który zawiera szczegółowe opracowania pracy grupy 

wsparcia dla kobiet dotkniętych przemocą w rodzinie, grupy terapeutycznej dla ofiar 

przemocy w rodzinie a takŜe grupy dla osób stosujących przemoc. PowyŜszy program 

zakreśla ramy pracy Ośrodka skierowane na Klienta z uwzględnieniem jego indywidualnych 

potrzeb.  

 Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia posiada 14 miejsc całodobowych, które 

funkcjonują od dnia 1 grudnia 2006r. W przeciągu jednego miesiąca tj. grudzień 2006r.  

z usług pobytu całodobowego skorzystało 5 osób w tym 2 dorosłe (kobiety) oraz 3 dzieci  

w wieku od 1 do 14 lat (skierowanie zostało wydane tylko dla 3 osób, pozostałe dwie opuściły 

Ośrodek przed ustaleniem skierowania).  

 Z konsultacji psychologiczno- pedagogicznych skorzystały 24 osoby (z zewnątrz). 

Konsultacje prawne odbywają się 2 razy w tygodniu. W trakcie tych dyŜurów z porada  

skorzystało 5 osób. Jednocześnie naleŜy dodać, Ŝe porady kierowane są wyłącznie dla ofiar 

przemocy w rodzinie. 

 Spotkania grupy wsparcia odbywają się systematycznie co czwartek w godz. od 15-18. 

W grupie uczestniczy średnio ok 10 do 15 osób.  

 Z konsultacji indywidualnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w ramach 

oddziaływań korekcyjno- edukacyjnych skorzystało 10 osób.  

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

pełni nadkomisarz policji Bogdan Polak.. 

 Obecnie Ośrodek w oparciu o współpracę ze słuŜbami społecznymi (OPS  

i MOPS), policją, kuratorami społecznymi i zawodowymi, Sadami w Wodzisławiu Śl., 

śorach i Jastrzębiu Zdroju prowadzi działania w celu przedstawienia i przybliŜenia oferty 

Ośrodka. 
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 Obserwujemy takŜe duŜe zainteresowanie działalnością Ośrodka w środowisku 

lokalnym. Podjedliśmy kroki w celu organizacji spotkań – szkoleń, które mają przybliŜyć 

działalność placówki wszystkim zainteresowanym.   

Miesięczny koszt działalności Ośrodka wyniósł w 2006r. 30.000,00 zł. 
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 Sprawozdanie z działalności merytorycznej i finansowej 

Warsztatu Terapii Zaj ęciowej w Gorzycach 
 

 W 2006 roku zajęcia terapeutyczne organizowane były dla 31 niepełnosprawnych 9 

uczestników to pensjonariusze WOLOiZOL, a 22 to uczestnicy spoza ośrodka  mieszkańcy 

Powiatu Wodzisławskiego. W zajęciach uczestniczyło 5 kobiet i 26 męŜczyzn.  

W minionym roku warsztat opuściło 3 uczestników zajęć. Jeden z nich zakończył terapię na 

własną prośbę i na własną rękę zaczyna poszukiwać pracy. Dwóch uczestników podjęło pracę 

na otwartym rynku pracy, jako osoby niepełnosprawne. 

Nastąpiło przyjęcie 3 nowych uczestników. 

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

zajęcia terapeutyczne (indywidualne i grupowe).. 

KaŜdy uczestnik zajęć miał opracowany przez radę programową warsztatu indywidualny 

program terapii. Programy na bieŜąco - w miarę potrzeb były oceniane i modernizowane.  

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 2007. 

Zajęcia organizowane były w nast. 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 (w tym do Bohumina), gdzie 

załatwiane były codzienne sprawy podopiecznych, realizowano elementy rehabilitacji 

społecznej – 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. Organizowano treningi ekonomiczne. 
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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. 

Część uczestników zajęć przeszła szkolenie zorganizowane przez ZDZ z Rybnika. 

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

w grudniu tradycyjne juŜ spotkanie z rodzicami i opiekunami podopiecznych. 

WyjeŜdŜano na wycieczki, treningi sportowe, zawody rekreacyjno – sportowe oraz na 

imprezy kulturalne. Aktynie braliśmy udział w organizacji i przeprowadzeniu koncertu 

bluesowego dla środowiska osób niepełnosprawnych IV Powiatowej Olimpiady i przeglądu 

teatralnego. 

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, 

instruktorami z elementów informatyki. 

 

Braliśmy udział w zawodach sportowych takich jak: 

• XV wiosenny Regionalny Mityng Pływacki Olimpiad Specjalnych Rybnik 2006 

• wiosenny Regionalny Mityng Pływacki Olimpiad Specjalnych w Radlinie 

• XX Wojewódzkie Igrzyska Osób Niepełnosprawnych Ruchowo w Świętochłowicach 

• VI Regionalny Halowy Turniej Piłki NoŜnej Ruda Śląska 2006 

• IX Regionalny Mityng Olimpiad Specjalnych w LA w Katowicach 

• XII Mi ędzyośrodkowa Spartakiada Przyjaźni Gorzyce 2006 

• Regionalny Mityng  Olimpiad Specjalnych w narciarstwie biegowym i zjazdowym  

w Wiśle 

W 2006 roku byliśmy inicjatorami i współorganizatorami integracyjnych zabaw i dyskotek w 

WDK w CzyŜowicach. 

Braliśmy udział w II Powiatowej Abilimpiadzie Osób Niepełnosprawnych w Wodzisławiu. 

a takŜe jako widzowie w Regionalnym Przeglądzie Jasełkowym, karnawałowym balu 

maskowym w CzyŜowicach , konkursie plastycznym „Przyjaźń” w WDK w Olzie.
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Roczna informacja  o wydatkowaniu środków Funduszu na działalność WTZ  przy WOLOiZOL w Gorzycach  w 2006 roku                                                                                             

Lp. Rodzaj kosztów PLAN 2006 wykonanie I 
kwartał 

wykonanie II 
kwartał 

wykonanie III 
kwartał 

wykonanie IV 
kwartał 

SUMA I- IV 
kwartał 

opis wydatków 

1 wynagrodzenia pracowników, naleŜnych składek, odpisów 
na FŚS 

260200,00 77734,19 60991,18 57861,40 65264,63 261851,40 

wypłacono na bieŜąco 
wynagrodzenia za  pracę, nagrodę  

roczną i składkę na FŚS 

2 materiały, energia, usługi materialne i niematerialne 

42800,00 14609,27 10900,79 10367,67 4927,35 40805,08 

wydatki za energię , bieŜące usługi 
materialne  i  niematerialne i 

materiały do pracy wg. rachunków 
i naliczeń 

3 dowóz uczestników  i jazda zgodnie z programem 
warsztatu 47000,00 15029,22 14752,09 10165,00 10266,65 50212,96 

dowóz uczestników na i z zajęć , 
oraz jazda zgodnie z programem 

WTZ 

4 szkolenie pracowników 
1000,00 100,00 250,00 0,00 534,60 884,60 

opłata za szkolenie pracowników  

5 ubezpieczenie uczestników warsztatu 
1500,00 0,00 0,00 0,00 1395,00 1395,00 

ubezpieczenie zostało zapłacone  

6 ubezpieczenie mienia warsztatu 1800,00 0,00 1719,00 0,00 0,00 1719,00 ubezpieczenie zostało zapłacone  

7 wycieczki dla uczestników warsztatu 
4000,00 734,99 0,00 3250,00 0,00 3984,99 

zorganizowano  wszystkie 
zaplanowane wycieczki 

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

19500,00 4375,96 5859,88 3386,38 5446,40 19068,62 

na biezaco zakupowano materiały 
do terapii - w tym do pracowni 

gospodarstwa domowego 

9 
 trening ekonomiczny 38534,00 10035,00 10015,00 6849,00 10304,00 37203,00 

wypałacono pieniądze zgodnie z 
programem tereningu 

ekonomicznego 

10 dodatkowe wyposaŜenie, wymiana zuŜytego wyposaŜenia 
warsztatu 4500,00 0,00 0,00 0,00 3625,80 3625,80 

 zakupiono  nowe wyposaŜenie do 
WTZ wyremontowano stare  

  
SUMA 

420834,00 122618,63 104487,94 91879,45 101764,43 420750,45 
 

    

 kwota niewydatkowana w 2006 roku 83,55 zł      
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Sprawozdanie z działalności merytorycznej i finansowej 

Warsztatu Terapii Zaj ęciowej  

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 dla 30 uczestników  

z terenu Powiatu Wodzisławskiego. Od 1 października 2006 roku liczba uczestników WTZ 

wzrosła do 35 osób za sprawą utworzenia nowej pracowni.  

Uczestnicy w większości są dowoŜeni na miejsce zajęć przez samochód będący w 

posiadaniu WTZ z gmin: Wodzisław Śl., Mszana, Godów, Gorzyce, Marklowice, Radlin, 

Rydułtowy, Pszów. 

 

Praca codzienna przebiega w siedmiu (do października sześciu) pracowniach 

tematycznych : 

- ceramicznej 

- informatycznej 

- ekspresji muzycznej 

- plastyczno – introligatorskiej 

- techniczno stolarskiej – utworzonej od października 2006 

- gospodarstwa domowego 

- tkacko – krawieckiej 

 

Najczęstszymi metodami pracy w WTZ są: 

 

- ergoterapia – terapia przez pracę w róŜnych pracowniach, poznawanie zasad BHP; 

- arteterapia – terapia poprzez sztukę; 

- muzykoterapia – terapia przy pomocy form muzycznych;  

- aromaterapia z elementami relaksacji; 

- terapia poprzez ruch – formy inscenizacyjne oraz taneczne; 

- psychorysunek – terapia poprzez wyraŜanie siebie w formach; plastycznych oraz 

analizowanie wytworzonych form z udziałem psychologa; 
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- bibilioterapia – terapia poprzez czytanie ksiąŜek, opowiadanie ze zrozumieniem 

usłyszanego tekstu, rozwijanie wyobraźni; 

- psychoedukacja; 

- indywidualna terapia psychologiczna; 

- trening budŜetowy; 

- trening higieniczny; 

- wycieczki i wyjazdy integracyjne; 

- zajęcia rehabilitacyjno – ruchowe na podstawie orzeczeń lekarskich; 

- spotkania indywidualne i grupowe z rodzicami; 

- praktyki zawodowe; 

- szkolenia z zakresu poszukiwania zatrudnienia; 

- kiermasze okolicznościowe na terenie miasta. 

 

Realizując zadania z zakresu rehabilitacji społecznej w roku 2006 uczestnicy mieli 

okazję do licznych wyjazdów i spotkań integracyjnych takich jak: 

 

- Międzynarodowy Przegląd Jasełek w Wodzisławskim Centrum Kultury 

- Integracyjne bale karnawałowe w CzyŜowicach, Knurowie oraz Rogowie gdzie była okazja 

   do kuligu 

- Integracyjne spotkanie jasełkowe z wodzisławskimi przedszkolakami 

- Przegląd form artystycznych „Tęcza 2006” w Wodzisławiu 

- Występ z okazji Dnia Matki 

- Wycieczka do Krakowa 

- Wyjazd na Olimpiadę Radości do Rudy Śląskiej, IV Olimpiadę Osób Niepełnosprawnych  

   w Wodzisławiu, Olimpiadę w Suszcu – występ w finale, Zakręconą Olimpiadę w Chybiu 

- Spotkanie integracyjne w Ośrodku Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi 

   w Wodzisławiu 

- Spotkanie w Wodzisławskim Centrum Kultury podczas Przeglądu Amatorskich Filmów 

   o Godności, w których aktorami byli uczestnicy WTZ 

- Udział (jako widzowie) w Festiwalu Vladislawia – międzynarodowym przeglądzie zespołów  

   folklorystycznych 

- Integracyjno - usamodzielniające kolonie w Ustroniu Nierodzimiu (dofinansowane przez  

   Caritas Archidiecezji Katowickiej) podczas których odbyły się wycieczki do Skoczowa,  

   Wisły i innych okolicznych miejscowości wypoczynkowych i gdzie odbył się Dzień Sportu  

   z udziałem zaproszonych gości 
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- Liczne wyjazdy integracyjne na kąpielisko do Olzy 

- Spotkanie integracyjne z uczniami Szkoły Podstawowej nr 10 w Wodzisławiu Śl. – wspólne  

  zajęcia na pracowniach 

- Wyjazdy do kina w Pszowie oraz Rybniku 

- Pokaz i prezentacja działalności Państwowej StraŜy PoŜarnej w Wodzisławiu Śl. 

- Udział w Festiwalu Twórczości Osób Niepełnosprawnych „Tacy sami” w Rydułtowach 

- Spotkanie integracyjne z mieszkańcami DPS w Gorzycach 

- Udział w plenerowym koncercie muzyki rockowej w CzyŜowicach  

- Pielgrzymka uczestników do Częstochowy na Jasną Górę 

- Udział w Konkursie Fotograficznym Osób Niepełnosprawnych w Chybiu 

- Udział w Przeglądzie Form Teatralnych Osób Niepełnosprawnych w CzyŜowicach 

- Organizacja II Powiatowej Abilimpiady Osób Niepełnosprawnych 

- Udział w Dniu Osób Niepełnosprawnych w Pszowie 

- Wycieczka integracyjna do Zakopanego i Niedzicy 

- Integracyjna zabawa andrzejkowa z gośćmi z Ośrodka M.B.U.Ch w Knurowie 

- Organizacja Jasełek BoŜonarodzeniowych  

- Udział w Wystawie Prac Świątecznych Osób z Zaburzeniami Psychicznymi organizowanej 

   w Muzeum Ziemi Wodzisławskiej. 

 

Warsztat prowadzi dokumentację związaną z rehabilitacją Uczestników a jej postępy 

oceniane są co 6 miesięcy w formie pisemnej i przechowywane w dokumentacji 

poszczególnych osób 

 

W roku 2006 Powiat Wodzisławski przeznaczył na działalność WTZ kwotę 

432 420,00 zł (środki PFRON). Kwota ta uwzględnia środki dodatkowe w kwocie 25 000,00 

zł przyznane na utworzenie i prowadzenie nowej pracowni (od października 2006).  

PoniŜsza tabela zawiera zestawienie wydatkowania tej kwoty według poszczególnych 

pozycji preliminarza zatwierdzonego przez PCPR w Wodzisławiu Śl.  

Koszt działalności WTZ w Wodzisławiu Śl. zamknął się w kwocie: 

432 252,36 zł. (słownie - czterysta trzydzieści dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt dwa złote 

trzydzieści sześć groszy). 
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Lp. Rodzaj kosztów Kwota 

Koszty działalno ści  432 252,36 zł 

1 Wynagrodzenia pracowników 307 812,29 zł 

2 Materiały, usługi, energia 33 048,04 zł 

3 
Dowóz uczestników na zajęcia, 

utrzymanie samochodu 
26 209,23 zł 

4 Szkolenia pracowników 3 149,00 zł 

5 
Ubezpieczenie uczestników 

warsztatu 
954,00 zł 

6 Ubezpieczenie mienia 100,00 zł 

7 Wycieczki dla uczestników 9 336,46 zł 

8 
Materiały do terapii na poszczególne 

pracownie 
26 240,84 zł 

9 
Trening ekonomiczny tzw. 

kieszonkowe dla uczestników 
17 170,00 zł 

10 
DoposaŜenie WTZ (utworzenie 

nowej pracowni) 
8 232,50 zł 

 

 

Dodatkowe środki uzyskane przez WTZ: 

 

- darowizny pienięŜne od osób prywatnych i firm: 1 250,00 zł 

- darowizny na zakup sprzętu rehabilitacyjnego z Fundacji KWK „Krupi ński”: 1 800,00 zł 

- środki przeznaczone przez Caritas Archidiecezji Katowickiej  na kolonie integracyjno – 

   usamodzielniające : 800,00 zł 

- pomoc Ŝywnościowa z europejskiego programu PEAD o wartości szacunkowej 14 422,00 zł 
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Sprawozdanie z działalności merytorycznej i finansowej 

Domu Pomocy Społecznej 

w Wodzisławiu Śląskim 
 

 
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO ŚCI MERYTORYCZNEJ  

 

 Zgromadzenie Sióstr Opatrzności BoŜej powstało w 1857r. Od swojej ZałoŜycielki 

Matki Marcjanny Antoniny Mirskiej otrzymało misję nieustannej troski o zbawienie dusz, 

zwłaszcza dziewcząt upadłych i osieroconych.  

 Siostry, wierne duchowi Matki ZałoŜycielki, poświęcają się przede wszystkim 

wychowaniu dzieci i młodzieŜy Ŝeńskiej osieroconej oraz zaniedbanej wychowawczo      

  i moralnie przyczyniając się do ich wzrostu duchowego, kulturowego i religijnego. Swoją 

róŜnorodną działalność Siostry spełniają w szkołach, przedszkolach, domach dziecka, 

internatach, zakładach wychowawczych, wśród rodzin wielodzietnych, niepełnych, rozbitych 

i potrzebujących wsparcia. Kształcenie i wychowanie młodego pokolenia zawsze inspirowało 

Zgromadzenie do podejmowania róŜnych inicjatyw. 

 Do zadań i obowiązków Zgromadzenia dołączono opiekę nad osobami 

niepełnosprawnymi i starszymi w domach pomocy społecznej w środowisku rodzinnym. 

 Dzieło ZałoŜycielki Antoniny Mirskiej rozpoczęło się od tzw. „Domu pokutnic” we 

Lwowie. Dom ten stał się pierwszym zakładem poprawczo-wychowawczym pod opieką 

Zgromadzenia. Po śmierci Matki ZałoŜycielki w 1905r., powstawały dalsze zakłady o tym 

profilu wychowawczym. 

 W Jedłowniku k/Wodzisławia Śląskiego Siostry Opatrzności BoŜej rozpoczęły pracę 

w 1932r. W latach 1934-1951 – z przerwą w czasie okupacji hitlerowskiej –  w Jedłowniku 

był Zakład Poprawczo-Wychowawczy dla dziewcząt. Dom Pomocy Społecznej „Caritas” – 

dla  dzieci upośledzonych funkcjonował w latach 1951-1990. Od 1990r. Dom Pomocy 

Społecznej dla dzieci i młodzieŜy niepełnosprawnych intelektualnie prowadzi Zgromadzenie 

Sióstr Opatrzności BoŜej z siedzibą władz generalnych (od 2002r.) w Grodzisku 

Mazowieckim przy ul. OkręŜnej 33. Zgromadzenie w Rzeczpospolitej Polskiej posiada 

osobowość prawną. 

 Dom jest placówką stacjonarną. Ma zasięg poza lokalny. Prowadzony jest na 

podstawie umowy zlecenia zawartej między Wojewodą Katowickim i Zgromadzeniem Sióstr 
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Opatrzności BoŜej. Podlega Starostwu Powiatowemu w Wodzisławiu Śl. Nadzór 

merytoryczny nad DPS sprawuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl. 

Dnia 28.08.2002r. Wojewoda Śląski wydał warunkowe zezwolenie na prowadzenie Domu 

Pomocy Społecznej przez Zgromadzenie Sióstr Opatrzności BoŜej z siedzibą władz 

generalnych w Grodzisku Mazowieckim przy ul. OkręŜnej 33 i postanowił dokonać wpisu 

Domu do rejestru wojewody pod numerem P.S. II -9014/74/02. 

  

Dom zapewnia mieszkankom całodobową opiekę oraz zaspokaja ich niezbędne 

potrzeby Ŝyciowe, zdrowotne, terapeutyczne, edukacyjne, kulturalne, społeczne na poziomie 

obowiązującego standardu oraz zapewnia wychowanie religijne i zaspokaja ich potrzeby 

religijne zgodnie z wyznaniem.  

Wszelkie działania względem mieszkanek wypełniane są w duchu zasad               

 i wartości chrześcijańskich, z uwzględnieniem ich osobistych potrzeb, sprawności fizycznej 

oraz poziomu umysłowego poszczególnych wychowanek. W działalności Domu 

najwaŜniejsze jest dobro mieszkanek, dlatego wszystkie działania i organizacja Domu jest 

skierowana na wszechstronny rozwój osób niepełno-sprawnych z poszanowaniem ich 

wolności i praw osobistych. 

Mieszkanki, których jest 53, podzielone są na cztery grupy według kryterium wieku, 

rozwoju, a takŜe stanu zdrowia i niepełnosprawności ruchowej. 

W organizowaniu Ŝycia wychowanek uwzględnia się następujące potrzeby: 

• podmiotowego traktowania; 

• posiadania własnych przedmiotów i miejsca na ich przechowywanie; 

• posiadania przestrzeni Ŝyciowej do indywidualnego zagospodarowania; 

• spoŜywania posiłku we wspólnocie grupy i z innymi osobami; 

• udziału w czynnościach związanych z ich codziennym Ŝyciem; 

• aktywnego trybu Ŝycia; 

• podtrzymywania więzi z rodziną; 

• oraz kontaktów ze środowiskiem lokalnym. 

Prawa i obowiązki mieszkanek szczegółowo określa Statut DPS.  

 

 Organizacja Ŝycia i czasu mieszkanek DPS prowadzona jest w sposób aktywny     i ma 

na celu ich osobiste zaangaŜowanie i rozwój. Wiele wychowanek uczestniczy w róŜnego 

rodzaju zajęciach.  

3 wychowanki były codziennie dowoŜone do Specjalnego Ośrodka Szkolno-
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Wychowawczego w Wodzisławiu Śl., natomiast 8 z nich było objętych nauczaniem 

indywidualnym i zajęciami rewalidacyjno – opiekuńczymi na terenie DPS. Pozostałe 

mieszkanki w miarę ich moŜliwości były włączane w zajęcia prowadzone na terenie Domu. 

Poczynając od nauki podstawowych czynności związanych z samoobsługą, tj.    ubieranie się, 

mycie rąk, nakrywanie do stołu do wyrobienia umiejętności w kontaktach z innymi ludźmi. 

Nasze mieszkanki mają kontakt z osobami odwiedzającymi nasz Dom: uczniami szkół, 

praktykantami i wolontariuszami.   

Mieszkanki uczestniczyły w wielu imprezach, tj. okolicznościowe przedstawienia,  

w roli widzów lub artystów, koncertach, balach przebierańców i zabawach tanecznych, 

organizowanych w podobnych placówkach. Brały równieŜ aktywny udział w róŜnych 

konkursach i olimpiadach sportowych dla osób niepełnosprawnych. Szczególne emocje   

i radość wzbudzały w nich wyjazdy do kina, na wycieczki turystyczne, do ZOO, wyjazdy  

w celach rekreacyjnych czy na turnus rehabilitacyjny.  

Na terenie DPS organizowane były równieŜ wszelkiego rodzaju ciekawe formy 

spędzania czasu, jak np. zajęcia manualne, plastyczne, nauka śpiewu, aranŜacje przedstawień, 

świętowanie dnia urodzin, robienie dekoracji okolicznościowych, spotkania przy ognisku, 

pomoc w grabieniu liści w parku. 

 

W 2006r. otrzymałyśmy dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zorganizowanie wycieczki do: 

• Kotliny Kłodzkiej w dn. 19-20.06.2006r.  

• Kazimierza Dolnego, Sandomierza i okolic w dn. 12-14.09.2006r. 

• Oraz „Gwiazdki 2006” połączonej z kolacją wigilijn ą dn. 24.12.2006r. 

W dn. 23.08.-05..09.2006r. mieszkanki były na turnusie rehabilitacyjno 

wypoczynkowym w Ośrodku Wypoczynkowym „Bogdanka” w MrzeŜynie. W turnusie 

uczestniczyło 22 mieszkanek niepełnosprawnych z I grupa inwalidzką i 5 opiekunek. 

  W DPS prowadzone były róŜne formy terapii, która stanowi podstawowy dział 

medyczny, mający na celu przywrócenie jak najlepszej sprawności fizycznej i psychicznej 

naszych mieszkanek. Realizowane były następujące formy terapii: 

1. kinezyterapia – obejmuje całość zagadnień związanych z leczeniem ruchem, 

2. terapia zajęciowa – forma terapii pobudzająca inicjatywę, 

3. fizykoterapia – stosuje się występujące w przyrodzie naturalne czynniki fizykalne oraz 

czynniki wytworzone sztucznie przez róŜnego rodzaju urządzenia, 

4. hydroterapia – wodolecznictwo, 
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5. światłoterapia – stosowanie promieni widzialnych i podczerwonych oraz promieni 

nadfioletowych – aktywowanie witaminy D, działanie bakteriobójcze, nasilenie 

pigmentacji i inne, 

6. elektroterapia – lecznicze wykorzystywanie właściwości prądu stałego i zmiennego, 

średniej i małej częstotliwości, 

7. dogoterapia – to naturalna metoda wspomagania w leczeniu i rehabilitacji przy 

pomocy psów. 

 

Opiekę nad mieszkankami  sprawuje personel świecki i Siostry zakonne, które 

mieszkają z osobami niepełnosprawnymi, dzielą ich los i w kaŜdej chwili są do ich 

dyspozycji. Zatrudnionych w DPS jest 14 Sióstr. Inne Siostry (5 osób) aktywnie uczestniczą 

w Ŝyciu DPS i jako wolontariuszki włączają się w odpowiedzialność za mieszkańców Domu i 

dobro placówki. Osób Świeckich zatrudnionych jest 28. Wskaźnik zatrudnienia wynosi – 

0,80. 

Usługi świadczone przez poszczególne grupy personelu są następujące: 

 

1. Personel administracyjno – biurowy: 

• prowadzi księgowość, 

• przestrzega zasad rozliczeń pienięŜnych, 

• prowadzi dokumentacje personalne mieszkanek oraz korespondencje DPS, 

• zaopatruje magazyny w potrzebne artykuły Ŝywnościowe i materiałowe, 

• wydaje artykuły do uŜytku i przerobu, 

• sporządza raporty Ŝywieniowe, 

• troszczy się o powierzony majątek domu i dba o warunki Ŝycia mieszkanek. 

 

2. Personel podstawowych świadczeń obsługi: 

• zapewnia mieszkankom poczucie bezpieczeństwa, wyŜywienie, odzieŜ, obuwie  

i pościel, 

• utrzymuje w czystości zajmowane pomieszczenia magazyny, kuchnie i pralnię, 

• dba o powierzone materiały i produkty, art. Ŝywnościowe i środki chemiczne, 

• zaspakaja pragnienia i upodobania mieszkanek np. przy układaniu jadłospisów, 

organizowanie uroczystości (urodziny, rocznice, święta, zabawy). 
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3. Personel opiekuńczo – terapeutyczny – socjalny: 

• otacza mieszkanki troskliwą opieką i uprzyjemnia czas organizując wycieczki, 

spacery itp. 

• utrzymuje w czystości wszystkie pomieszczenia, 

• pomaga w codziennych czynnościach Ŝyciowych i załatwianiu spraw 

osobistych,  

• dba o wygląd zewnętrzny i czystość wychowanek, dokonuje przeglądy rzeczy 

osobistych, 

• uczy oszczędzania i zaradności Ŝyciowej, 

• prowadzi zajęcia aktywizujące i rozwijające zainteresowania, uzdolnienia            

i umiejętności mieszkanek, 

• uczestniczy w nawiązywaniu i podtrzymywaniu kontaktu z rodziną przez 

korespondencję i odwiedziny, 

• umoŜliwia zaspokojenie potrzeb bytowych, religijnych i kulturalnych, 

• zapewnia bezpieczne przechowywanie przedmiotów wartościowych osobistego 

uŜytku, 

• załatwia skargi i wnioski mieszkańców, 

• ułatwia uczestnictwo w zajęciach rewalidacyjnych i rehabilitacyjnych, 

utrzymuje kontakt z personelem szkoły, 

• przygotowuje mieszkankę do wizyt lekarskich, na wycieczki, turnusy 

rehabilitacyjno-wypoczynkowe, wyjazdy do rodziny, itp., 

• dba o wytworzenie rodzinnej i przyjaznej atmosfery w domu. 

 

4. personel medyczno – rehabilitacyjny: 

• otacza chorych troskliwa opieką, 

• podaje leki i wykonuje czynności pielęgnacyjno – opiekuńcze, 

• kieruje do przychodni specjalistycznej lub do szpitala, 

• informuje o stanie zdrowia i czuwa nad bezpieczeństwem chorych, 

• wydaje opinie przeniesienia do innego domu, 

• w przypadku pogorszenia stanu zdrowia mieszkanki zapewnia się jej dodatkowo 

intymność, spokój, całodobową opiekę opiekuńczo-pielęgniarską i zaspokajanie 

potrzeb religijnych. 
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Na efekty pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie i fizycznie czeka się 

czasami kilka miesięcy, a nawet kilka lat. Jednak czas ten, nie jest czasem straconym. 

śmudna i wytrwała praca przynosi konkretne owoce. Personel posiada silną wolę niesienia 

pomocy potrzebującym, tym „zepchniętym na margines, chorym, dzieciom i wszystkim 

których społeczeństwo postrzega i traktuje jako ostatnich” (Jan Paweł II) i wywi ązują się  

z tego zadania doskonale. KaŜdy dzień jest inny, przynosi nowe doświadczenia i daje 

człowiekowi zadowolenie.  

KaŜda z wychowanek potrzebuje miłości i zainteresowania dzieląc się swoimi 

najdrobniejszymi radościami i problemami. Wychowanki wymagają z naszej strony 

otwartości na ich osobę, czasem wystarczy jeden uśmiech, dobre słowo, ciepło dłoni, by na 

ich twarzy pojawiła się radość, staramy się by ta radość towarzyszyła im jak najczęściej. 

 
 
„JeŜeli otrzymałeś czegoś więcej niŜ inni w postaci dobrego zdrowia, uzdolnień, energii, 
sukcesów, radosnego dzieciństwa, harmonijnej atmosfery domowej, nie traktuj tego jako 
oczywiste. NaleŜysz do ludzi szczęśliwych, a zatem powołany jesteś, aby więcej ofiarować 
innym.” 

/Albert Schweitzer/  
 

 

 

 

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO ŚCI FINANSOWEJ 

 
 

Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Opatrzności BoŜej w Wodzisławiu 

Śląskim jest placówką przeznaczoną dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieŜy intelektualnie 

o zasięgu ponad lokalnym. Liczba pensjonariuszek wynosi 53 osoby. 

Na dzień 31.12.2006 r. 52 osoby ponoszą odpłatności na zasadach osób przyjętych przed 

01.01.2004 r., jedna pokrywa pełny koszt utrzymania ( dopłata gminy Wodzisław Śl.).  

Pensjonariuszki pokrywają odpłatność za pobyt w DPS w wysokości 70 %  swoich 

dochodów. Na dochody te składa się renta socjalna oraz jeŜeli są uprawnione - renta rodzinna. 

Wysokość pełnej odpłatności za pobyt w 2006 r. obliczony na podstawie kosztów z roku 

poprzedniego wynosi 1.801,53 zł. 

W DPS zatrudnionych jest 41 osób na 37,25 etatów.  
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Wśród osób pracujących jest:  26 osób zatrudnionych w działalności opiekuńczo-

medyczno – rehabilitacyjnej, zaś 15 w administracji, działalności gospodarczej i obsługi. 

 

Na środki finansowe DPS składają  się: dotacja celowa z budŜetu oraz dochody 

 z odpłatności mieszkanek. W 2006 r. otrzymano:  

1. Dotacja celowa z budŜetu państwa w 2006 r. wyniosła 1.021.688,0 zł.  

Na wyŜej wymienioną dotację składały się środki przeznaczone na: 

− pokrycie kosztów bieŜącej działalności w wysokości – 921.656,0 zł. 

− wydatki związane z dochodzeniem do standardu – 74.000,0 zł. 

− wydatki inwestycyjne związane z dochodzeniem do standardu  - 26.032,0 zł. 

2. Dotacja ze środków Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl.  w wysokości 

27.000,00zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieŜącej działalności 20.000,0zł.  

i dochodzenia do standardu – 7.000,0 zł. 

3. Dochody z odpłatności w wysokości prawie 276.000,0 zł. 

Otrzymane dotacje wykorzystano w roku 2006 w pełnej wysokości. 

 

W strukturze wydatków związanych z bieŜącą działalnością Domu przewaŜającą część 

stanowiły wydatki poniesione na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz odpis 

na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 836.836,0 zł. 

Wysoki koszt stanowiły wydatki na gaz, energie elektryczną, wodę, ścieki, wywóz 

nieczystości  - 141.890,0 zł. 

Zakup środków Ŝywnościowych to koszt  99.313,0 zł. 

Na pozostałe koszty działalności bieŜącej składają się między innymi zakup środków 

czystości – 18.195,0 zł; leki i materiały medyczne – 16.019,0 zł., paliwo, ubezpieczenia  

i  utrzymanie  samochodów - 22.823,0 zł. oraz inne usługi i opłaty związane z utrzymaniem 

Domu.  

Ze środków przeznaczonych na bieŜącą działalność zakupiono równieŜ część 

wyposaŜenia domu  tj. meble, rozdrabniarkę do jarzyn, oraz część materiałów budowlanych, 

elektrycznych niezbędnych w pracach remontowych w sumie na  około 53.613,0 zł . 

W roku 2006 pensjonariuszki wyjeŜdŜały na dwie wycieczki współfinansowane  

ze środków  PFRON, Dom dopłacił 5.802,0 zł. 

W związku z dochodzeniem do standardu Dom ponosi wysokie koszty. Na ten cel 

otrzymaliśmy wyŜej wymienione środki finansowe, które nie były w stanie pokryć wszystkich 

wydatków z tym związanych.  
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W 2006 r. siostry  z własnych oszczędności jak i z otrzymanych środków  finansowych 

z Domu Generalnego w Grodzisku Mazowieckim przeznaczyły na Dom kwotę 255.032,00 zł. 

Budynek Zamek jak i administracyjno - mieszalny wymagały wymiany pokrycia dachowego, 

które w sumie kosztowało 222,000.0 zł. [w 2005 r. wydano 67.000,0 zł., w 2006 -155.000,0 

zł.] ze środków Zgromadzenia.  

Niezbędną inwestycję jaką podjęliśmy jest wykonanie instalacji przyzywowej  

i sygnalizacji przeciw poŜarowej  w budynku Zamek i administracyjno – mieszkalnym, koszt 

tego wyniósł 59.063,94 zł. Kwota 26.032,0 została pokryta z dotacji budŜetu państwa, 

26.032,0 ze środków Zgromadzenia, zaś 6.999,64 zł. ze środków Starostwa Powiatowego. 

Od roku 2005 prowadzone są prace z dostosowaniem strychu budynku administracyjno 

– mieszkalnego do potrzeb mieszkalnych mieszkanek. Wykonano tam 7 pokoi mieszkalnych 

z  łazienkami i toalety oraz hol z aneksem kuchennym. Zakupiono wyposaŜenie w tym pralki, 

meble. Na dzień  dzisiejszy prace są na ukończeniu.  

W celu podniesienia standardu domu i uzyskania dodatkowych pomieszczeń 

mieszkalnych  dla dziewcząt planujemy przenieść pralnie, suszarnie oraz maglownię do 

obecnych piwnic budynku administracyjno – mieszkalnego. Pomieszczenia po pralni 

wymagają gruntownej przeróbki tzn. zrobienia łazienek przy pokojach, wymianę podłóg  

i kanalizacji. Uzyskane pokoje pozwolą przenieść grupę osób leŜących do pokoi zgodnych  

z obowiązującym standardem. Sala po osobach leŜących będzie przeznaczona na terapię 

 i świetlicę. Na dzień dzisiejszy mamy juŜ zakupioną cześć materiałów związanych z tymi 

pracami, są to między innymi: płytki łazienkowe oraz  podłogowe na korytarz; panele 

podłogowe, farby do malowania, część wyposaŜenia łazienek, materiały budowlane.  

W związku z tym, iŜ budynek ten wymaga najpierw wykonania drenaŜu, co będzie moŜliwe 

dopiero wiosną, na dzień dzisiejszy prowadzone są prace remontowe w budynku Zamek. 

Malujemy sypialnie, sale dziennego pobytu oraz ciągi komunikacyjne, prowadzona jest  

wymiana podłóg. 

W celu zapewnienia większego bezpieczeństwa mieszkankom i posesji zakupiliśmy  

kamery oraz okablowanie do systemu monitoringu. 
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 Przedstawione sprawozdanie ujmuje najwaŜniejsze zadania z zakresu pomocy 

społecznej realizowane przez samorząd Powiatu Wodzisławskiego w 2006r. 

Realizacja tych zadań umoŜliwiła osobom i rodzinom przezwycięŜyć trudne sytuacje 

Ŝyciowe.  

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie współpracuje na zasadzie partnerstwa z jednostkami 

organizacyjnymi pomocy społecznej, organizacjami pozarządowymi i społecznymi, 

kościołem katolickim. Współpraca ta zaowocowała sprawną realizacją zadań zapisanych  

w Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. Dzięki temu w naszym 

powiecie udało się stworzyć taki system pomocy społecznej, w którym osoby i rodziny 

korzystające z pomocy społecznej współdziałają w rozwiązywaniu swej trudnej sytuacji 

Ŝyciowej. 
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