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I. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Wodzisławiu Śląskim 
 
1. Wstęp 
 
Pomoc społeczna umoŜliwia przezwycięŜanie trudnych sytuacji Ŝyciowych tym, którzy nie są 

w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i moŜliwości. 

Pomoc społeczna wspiera ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych 

potrzeb i umoŜliwia im Ŝycie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem 

pomocy społecznej jest takŜe zapobieganie trudnym sytuacjom Ŝyciowym przez 

podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze 

środowiskiem. 

Pomoc  społeczną organizują organy administracji rządowej  (minister właściwy do spraw 

zabezpieczenia społecznego, wojewodowie) i samorządowej (marszałkowie województw, 

starostowie na poziomie powiatów oraz wójtowie, burmistrzowie (prezydenci miast) na 

poziomie gmin. Realizując zadania pomocy społecznej współpracują oni, na zasadzie 

partnerstwa,   z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi 

kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi. 
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2.  Zadania realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
     w Wodzisławiu Śląskim 
 
Do zadań realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie naleŜy między innymi: 
 

• koordynacja  realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, 

• prowadzenie  specjalistycznego  poradnictwa, 

• organizacja opieki w rodzinach zastępczych, 

• przeprowadzanie usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków z rodzin zastępczych 

oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych, zakładów poprawczych, placówek 

resocjalizacyjnych, 

• szkolenie kadry pomocy społecznej powiatu, 

• wydawanie skierowań w celu umieszczania: w domach pomocy społecznej, 

placówkach opiekuńczo – wychowawczych, ośrodkach wsparcia, 

• współpraca z Sądem w sprawach dotyczących opieki i wychowania dzieci 

pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodziców biologicznych, 

• wykonywanie  zadań  z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, 

• pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy 

lub ochronę uzupełniającą, mającym trudności w integracji ze środowiskiem. 
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Starosta za pomocą Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  sprawuje nadzór nad 

powiatowymi jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej (Dom Pomocy Społecznej 

im. PapieŜa Jana Pawła II - Gorzyce, Powiatowy Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy  

– Wodzisław Śl., Powiatowy Dom Dziecka – Gorzyczki, Powiatowy Ośrodek Wsparcia 

PERŁA – Wodzisław Śl., Powiatowy Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy 

w Rodzinie – Wodzisław Śl.). 

 

Do zadań PCPR naleŜy równieŜ współpraca ze wszystkimi jednostkami, które w zakresie  

swych działań mają rodzinę: pomoc dla niej, poprawę relacji w rodzinie,  przeciwdziałanie 

sieroctwu społecznemu, pomoc dla niepełnosprawnych i ich rodzin. 

Zadania te realizowane są w oparciu o Powiatową Strategię Rozwiązywania Problemów 

Społecznych na lata 2005-2015 oraz Powiatowy Program Wsparcia na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych na lata 2009-2015. 

 
 
 
3. Struktura organizacyjna Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
       w Wodzisławiu Śląskim 
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie swoje  zadania realizuje poprzez Dział oraz Sekcje  

stanowiące strukturę organizacyjną jednostki: 

 

• Dział Pomocy Środowiskowej oraz Poradnictwa Specjalistycznego 

Kadra Działu: 

- zastępca dyrektora (pełniący funkcję kierownika działu) 1etat- wykształcenie wyŜsze 

- specjalista pracy z rodziną - 1 etat - wykształcenie wyŜsze 

- główny specjalista - 1 etat - wykształcenie wyŜsze 

      - konsultanci – 1 i ½  etatu – wykształcenie wyŜsze 

- pracownicy socjalni - 4 etaty w tym: 3 osoby z wykształceniem wyŜszym,  

1 osoba - Szkoła Pracowników Socjalnych 

 

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

• Sekcja Finansowa 

Kadra Sekcji: 
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- główny księgowy – 1 etat - wykształcenie wyŜsze zgodnie z ustawą o finansach 

   publicznych 

- starszy inspektorzy ds. księgowości –  2 osoby (1 i ½ etatu) -  wykształcenie wyŜsze 

 

• Sekcja Organizacyjno - Administracyjna i Kadr 

Kadra Sekcji: 

- kierownik sekcji  - 1 etat - wykształcenie wyŜsze 

- starszy inspektor ds. kadr  - ¾ etatu -  wykształcenie wyŜsze 

 
 
 
 
 
 
 
 
4. Dział Pomocy Środowiskowej oraz Poradnictwa Specjalistycznego – rodzinna opieka 

zastępcza 
 

4.1  Rodzinna Opieka Zastępcza 

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

pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodziców biologicznych. 

 

W Powiecie Wodzisławskim funkcjonują następujące typy rodzin zastępczych: 

• spokrewnione z dzieckiem, 

• niespokrewnione z dzieckiem, 

• zawodowe niespokrewnione z dzieckiem, 

• wielodzietne, 

• o charakterze pogotowia rodzinnego, 

• specjalistyczna. 
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Rys.1  Procentowe ujęcie ilości rodzin zastępczych na koniec 2009 r. 

 

  

Rys. 2  Procentowe ujęcie ilości rodzin zastępczych na koniec 2010 r. 
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Rys. 3  Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych w 2009 r. 
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Rys.  4 Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych w 2010 r. 

 

 

 

Rys. 5  Liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na koniec 2009 r. 

 

Rys. 6  Liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na koniec 2010 r.  
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Rys. 7 Liczba rodzin zastępczych oraz przebywających w nich dzieci w latach 2009-2010 

Rodziny zastępcze finansowane są w pełni ze środków własnych Powiatu. Na powyŜsze 

zadanie w 2010 r. wykorzystano kwotę 2.560.746,63 zł,  natomiast w 2009 roku Powiat 

przeznaczył kwotę w wysokości  2.147.876,55 zł. 

4.2  Skierowania do Powiatowego Domu Dziecka w Gorzyczkach w 2010 roku 

Powiatowy Dom Dziecka w Gorzyczkach posiada 42 miejsca. 

Ogólna liczba wychowanków przebywających w Powiatowym Domu Dziecka na dzień 

31.12.2010 r. wyniosła 43 w tym 38 dzieci pochodzi z powiatu wodzisławskiego, 3 z Miasta 

Siemianowice Śląskie, 2 z Gminy Jaworzno na podstawie porozumień (rozporządzenie  

w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych dopuszcza zwiększenie liczby 

wychowanków o 15%). 

 

Tabela 1 – Przedział wiekowy wychowanków 

Wiek wychowanka na 31.12.2010 r. 

 

Liczba wychowanków 

 

4-9 lat 4 
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10-12 lat 8 

13-16 lat 20 

17-19 lat 11 

Razem 43 

 

Miesięczny średni koszt utrzymania wychowanka w 2009 roku wyniósł 3.979,19 zł. 

Miesięczny średni koszt utrzymania wychowanka w 2010 roku wyniósł  3.831,20 zł. 

RóŜnica kosztu w 2010 r.  związana jest m.in. z dochodzeniem przez placówkę do standardów 

oraz ze  zmianą cen mediów. Na  koniec 2010 roku  Powiatowy Dom Dziecka w Gorzyczkach  

uzyskał standard. 

  
4.3  Współpraca  z instytucjami – działającymi na rzecz dziecka i rodziny 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ściśle współpracuje w sprawach rodzinnej 

opieki zastępczej z Kuratorami Zawodowymi Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim. 

Pracownicy socjalni Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, wspólnie z kuratorami 

realizują postanowienia Sądu dotyczące umieszczenia małoletnich w rodzinach zastępczych 

zawodowych o charakterze pogotowia rodzinnego oraz w Powiatowym Domu Dziecka  

w Gorzyczkach.  

W sprawach rodzin zastępczych i rodziców biologicznych dzieci przebywających 

w rodzinach zastępczych współpracujemy z ośrodkami pomocy społecznej funkcjonującymi 

na terenie gmin powiatu wodzisławskiego, jak równieŜ z Powiatowym Specjalistycznym 

Ośrodkiem Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Wodzisławiu Śl., Powiatowym 

Ośrodkiem Adopcyjno-Opiekuńczym w Wodzisławiu Śl., Poradnią Psychologiczno-

Pedagogiczną w Wodzisławiu Śl. 

Pracownicy „Centrum” słuŜą pomocą merytoryczną pracownikom socjalnym 

ośrodków pomocy społecznej, Powiatowemu Ośrodkowi Adopcyjno - Opiekuńczemu 

w Wodzisławiu Śl., kuratorom Sądu oraz innym jednostkom pomocowym, w sprawach  

z zakresu pomocy dziecku i rodzinie oraz problemów przemocy w rodzinie. 

 

4.4 Rodzice biologiczni dzieci przebywających w rodzinach zastępczych 
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W  roku 2010 we współpracy z ośrodkami pomocy społecznej oraz pracownikami 

socjalnymi innych instytucji, prowadzono pracę socjalną mającą na celu  ocenę moŜliwości 

powrotu dziecka pod opiekę rodzica biologicznego. 

Praca socjalna przyczyniła się do powrotu pod opiekę rodziców biologicznych  

14 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych. 

 

 

Rys. 8 Liczba dzieci, które opuściły rodzinę zastępczą i powróciły do rodziców 
biologicznych w 2010 roku 
 

4.5  Punkt Interwencji Kryzysowej 

W ramach poradnictwa specjalistycznego w Punkcie Interwencji Kryzysowej udzielono 

wsparcia psychologicznego i prawnego 502 osobom, w  tym: 

- konsultacji prawnych  - 137, 

- konsultacji psychologicznych  - 138, 

- konsultacji mediatora  - 61, 

- konsultacji terapeuty uzaleŜnień  -  35, 

- konsultacji rodzinnych - 131. 

 

4.6  Procesy usamodzielnień 

5 

2 

1 

6 
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Usamodzielnienie jest to długotrwały proces wychowawczy mający na celu podjęcie 

przez osobę usamodzielniającą się dojrzałego Ŝycia w integracji ze środowiskiem.  

Na ogół rozpoczyna się z chwilą przybycia wychowanka do placówki lub rodziny zastępczej, 

a kończy kilka lat po jego usamodzielnieniu. WaŜną funkcję w tym procesie pełni opiekun 

usamodzielnienia, który wspiera wychowanka w starcie w „dorosłe Ŝycie”, wspólnie z nim 

opracowuje indywidualny program usamodzielnienia, dokonuje oceny realizacji tego 

programu i ewentualnej modyfikacji, opiniuje wniosek o pomoc pienięŜną na 

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

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - pełniący rolę administratora planu  

usamodzielnienia i koordynujący współpracę róŜnych  instytucji  wspierających  wychowanka 

we „wchodzeniu w dorosłe Ŝycie”. 

Usamodzielniany  wychowanek  moŜe ubiegać  się  o  przyznanie  następujących form 

pomocy : 

• pomoc pienięŜną na kontynuowanie nauki – 30% podstawy tj. 494,10 zł 

• pomoc pienięŜną na usamodzielnienie – 300% podstawy tj. 4.941,00 zł 

• pomoc rzeczową na zagospodarowanie – kwota 2.000,00 zł 

• uzyskanie odpowiednich warunków mieszkaniowych (w tym w mieszkaniu chronionym), 

• pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, 

• pracę socjalną. 

 

 

 

W 2010 r.  z usamodzielnienia  w trybie  art.  88   ustawy  z   dnia   12  marca   2004 r. 

o pomocy  społecznej  skorzystało  łącznie  233 osób, co oznacza w stosunku do 2009 r. 

wzrost o 16 osób. Spośród ogólnej liczby 136 wychowanków opuściło rodziny zastępcze, 47 

– placówki opiekuńczo-wychowawcze, 4 - zakłady poprawcze i schroniska dla nieletnich, zaś 

36 – młodzieŜowe ośrodki wychowawcze i 10 z Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-

Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim. 



17 
 

 

Rys. 9  Usamodzielniani wychowankowie w latach 2009-2010 

Z  ogólnej liczby usamodzielnianych wychowanków 60 osób kontynuowało naukę i pobierało 

pomoc pienięŜną na kontynuowanie nauki z czego: 

- 41 osób z rodzin zastępczych,  

- 7 osób z placówek opiekuńczo-wychowawczych, 

- 10 osób z młodzieŜowych  ośrodków wychowawczych i młodzieŜowych ośrodków 

  socjoterapii, 

- 1 osoba z zespołu placówek szkolno-wychowawczo-rewalidacyjnych, 

- 1 osoba z zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich. 
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Rys. 10  Usamodzielniani wychowankowie korzystający z pomocy pienięŜnej na  
               kontynuowanie nauki w latach 2009-2010 

 

W   2010 r.   14   osób   skorzystało z pomocy pienięŜnej na usamodzielnienie 

 – 9 opuszczające rodziny zastępcze, 5 osoby opuszczające placówkę opiekuńczo – 

wychowawczą typu socjalizacyjnego. Uzyskane środki przeznaczone były na poprawienie 

warunków mieszkaniowych usamodzielnianych. Pomoc na zagospodarowanie w formie 

wyprawki rzeczowej odebrało łącznie 15 osób (9  z rodzin zastępczych, 5 z placówki 

opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego oraz 1 z młodzieŜowego ośrodka 

wychowawczego) z czego 7 wyprawek zostało wypłaconych w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Przeciętna 

wysokość świadczenia przyznawanego  w 2010 r. wynosiła 2.466,66 zł. Wysokość 

świadczenia jest kaŜdorazowo weryfikowana przez pracowników socjalnych 

przeprowadzających rodzinne wywiady środowiskowe. Ponadto przepis prawa przesądza  

o  tym, iŜ usamodzielniany wychowanek legitymujący się orzeczeniem o niepełnosprawności 

w stopniu    umiarkowanym   lub  znacznym otrzymuje świadczenie w maksymalnej 

wysokości – 300% podstawy tj. 4.941,00 zł. W roku sprawozdawczym nikt nie otrzymał 

rzeczonego świadczenia w maksymalnej wysokości.  
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W skład pomocy na zagospodarowanie weszły: materiały niezbędne do przeprowadzenia 

remontu i wyposaŜenia mieszkania, niezbędne urządzenia domowe oraz pomoce naukowe. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                 

Rys. 11 Zmiana struktury świadczeń z tytułu usamodzielnienia wg ilości osób w latach 
               2009-2010  

 

Łącznie na świadczenia z tytułu usamodzielnienia wydatkowano w 2010 r. z budŜetu 

powiatu kwotę 313.917,38 zł. z czego 21.000,00 zł zostało dofinansowane w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków EFS. Oznacza to wzrost wypłaty 

świadczeń o kwotę 36.302,00 zł w stosunku do 2009 r. Spowodowane jest to przede 

wszystkim większą liczbą świadczeń przyznanych w  zakresie pomocy pienięŜnej na 

kontynuację nauki w grupie usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych, a takŜe 

większą ilością udzielonej pomocy pienięŜnej na usamodzielnienie.  
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Rys. 12   Nakłady na świadczenia z tytułu usamodzielnienia z podziałem na formy  
                pomocy  w latach 2009-2010  

 

 

 

Rys.  13  Nakłady na świadczenia z tytułu usamodzielnienia łącznie w latach 2009 – 2010  
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Usamodzielniani wychowankowie uczestniczyli w projekcie współfinansowanym ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt.. „Dobry Start  Program aktywizacji 

społeczno-zawodowej oraz reintegracji społecznej osób zagroŜonych wykluczeniem 

społecznym”. Celem projektu była promocja integracji społecznej i zawodowej oraz 

przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu wśród usamodzielnianych wychowanków rodzin 

zastępczych i placówek, o których mowa w art. 88 ust.1 ustawy o pomocy społecznej.  

Na powyŜsze zadanie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, podobnie jak w roku 

poprzednim, pozyskało środki z funduszy strukturalnych. Ze wsparcia w ramach projektu 

skorzystało 22 usamodzielnianych wychowanków. 

 

5. Dział  Pomocy  Środowiskowej  oraz  Poradnictwa  Specjalistycznego  – rehabilitacja 
społeczna 

 
Zgodnie z zadaniami powiatu określonymi w art. 35a ust. 1 pkt 7 oraz pkt 8 ustawy 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 

27 sierpnia 1997 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej w 2010 roku, 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl. otrzymało środki finansowe                           

z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości  

1.487.891,00zł, z czego wykorzystano kwotę 1.487.874,73 zł.  Zatem wydatkowanie środków 

Funduszu stanowi 99,99 % z kwoty przyznanej.  

Otrzymane środki finansowe na zadania  z zakresu rehabilitacji społecznej w 2010 r.  zostały 

rozdysponowane w następujący sposób: 

› dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych: 99. 439,00 zł. 

› dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków 

   pomocniczych: 204. 887,39 zł. 

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

   98. 390,14 zł. 

› dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gorzycach: 463. 676,00 zł. 

› dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wodzisławiu Śl.: 

   522. 860,00 zł. 

› dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki: 58. 638,47 zł. 

› zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej  i społecznej osób niepełnosprawnych zlecane 

   fundacjom oraz organizacjom pozarządowym: 40. 000,00 zł. 
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5.1  Turnusy rehabilitacyjne  
 

W 2010 roku na zadanie dofinansowania uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym 

złoŜono 457 wniosków lecz ze względu na ograniczone środki finansowe dofinansowano         

91 wniosków. 

 

 Tabela 2 - Wysokość przyznanych dofinansowań dla poszczególnych grup osób 

 

Wykorzystano 100,00% środków w stosunku do kwoty przeznaczonej uchwałą na w/w 

zadanie. 

 

 
 
Rys. 14  Liczba  osób, które otrzymały dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie  
               rehabilitacyjnym w 2010 r. 
 

Osoby, które otrzymały dofinansowanie Liczba osób 
Kwota 

dofinansowania 

Dorośli 78 62.572,00 

Opiekunowie osób dorosłych 33 18.455,00 

Dzieci i młodzieŜ 13 11.391,00 

Opiekunowie dzieci i młodzieŜy 12 7.021,00 

Razem 136 99.439,00 
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5.2  Dofinansowanie zaopatrzenia dla osób niepełnosprawnych w przedmioty 
       ortopedyczne i środki pomocnicze oraz sprzęt rehabilitacyjny 
 

W 2010 r. złoŜono 573 wnioski na dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych  

i   środków   pomocniczych   oraz  20  wniosków  na  dofinansowanie  zaopatrzenia  w  sprzęt 

rehabilitacyjny. Dofinansowano 245  wniosków na łączną kwotę 204.871,12 zł.  

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

środków przeznaczonych na ten cel. 

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

W 2010 roku na likwidację barier architektonicznych, technicznych  

i w komunikowaniu się zostało złoŜonych 87 wniosków na  kwotę 522.785,16 zł. 

Dofinansowano  24 wnioski  na kwotę  98.390,14 zł. 

 
Tabela 3 - Dofinansowania wypłacone na likwidację poszczególnych barier 
 

 
 

Przyznane środki finansowane w ramach zadania likwidacja barier architektonicznych, 

technicznych i w komunikowaniu się przeznaczone zostały m.in. na dofinansowanie: 

przystosowania pomieszczeń dla potrzeb osób niepełnosprawnych,   wykonanie podjazdu, 

zakupu sprzętów komputerowych, podnośników wannowych, podnośników transportowo-

kąpielowych, łóŜek elektrycznych – rehabilitacyjnych, rowerów rehabilitacyjnych 

trójkołowych, budzików z lampą błyskową wraz z  poduszkami  wibracyjnymi. 
 

 

 

 

 
Likwidacja barier  

Środki na 
zadanie 

wg 
uchwały 

wypłacono 
dof. 

(liczba osób) 

Środki 
wypłacone 

(ogółem) 

Środki 
wykorzystane 

Wykorzystanie           
w % 

 
w komunikowaniu   5 7.114,40 7,23% 

architektonicznych 7 75.103,44 76,33% 

technicznych 12 16.172,30 16,44% 

Razem 

 
 
 
 
 
 
 

98.390,14 24 

 
 
 
 
 
 
 
98.390,14 98.390,14 100% 
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5.4  Warsztaty terapii zajęciowej 
 

 Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej  

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U.  z  2010 r., Nr 214, poz. 1407) 

art. 68 c. ust.1. pkt 1 lit. A, na sfinansowanie kosztów działalności  Warsztatu Terapii 

Zajęciowej w Gorzycach oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej Św. Hiacynta i Franciszek          

w Wodzisławiu Śląskim w 2010 roku przekazano 90% dofinansowania ze środków PFRON  

oraz 10% środków finansowych z budŜetu Powiatu Wodzisławskiego. 

 

Tabela 4 - Wykorzystanie środków finansowych na działalność WTZ  
 

 
Warsztat 

 
Środki 
PFRON 
(90%) 

 
Środki 

wykorzystane 
PFRON 

 
Środki 

Powiatu 
(10%) 

 
Środki 

wykorzystane 
Powiat 

 
Procentowe 

wykorzystanie 
środków 
PFRON  

      i Powiat 
Warsztat 
Terapii 

Zajęciowej  
w Gorzycach 

31 uczestników 

 

458.676,00 

 

458.676,00 

 

50.964,00 

 

50.964,00 

 

100% 

Warsztat 
Terapii 

Zajęciowej  
w Wodzisławiu 
Śląskim 

35 uczestników 

 

517.860,00 

 

517.860,00 

 

57.540,00 

 

57.540,00 

 

100% 

 

Razem 

 

976.536,00 

 

976.536,00 

 

108.504,00 

 

108.504,00 

 

100% 

 

 

 Jednocześnie z budŜetu Powiatu Wodzisławskiego dofinansowano 10% kosztów 

uczestnictwa trzech osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Wodzisławskiego będących 

uczestnikami WTZ w Jastrzębiu Zdroju (1.644,00 zł – 1 osoba)  oraz w Rybniku         

(3.288,00 zł – 2 osoby). 

W warsztatach działających na terenie Powiatu Wodzisławskiego uczestniczy  

66 podopiecznych. Warsztaty świadczą usługi terapeutyczne i rehabilitacyjne na rzecz osób 

niepełnosprawnych. 
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5.5  Sport,  kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych 
 

W 2010 r. na zadanie dotyczące dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki 

osób niepełnosprawnych wykorzystano kwotę w wysokości 58.638,47 zł. Dofinansowane 

zostały 24 przedsięwzięcia realizowane przez podmioty działające na rzecz osób 

niepełnosprawnych. Łącznie z imprez zorganizowanych przez te podmioty  skorzystało 1588 

osób niepełnosprawnych. 

Według algorytmu przeznaczonego na w/w zadanie wykorzystano 100% środków 

Funduszu. 

 

Tabela 5 – Wykaz podmiotów, które w 2010 roku otrzymały dofinansowanie w zakresie 
                   w/w zadania 

 
 
 
 
 

Lp. 

 
Nazwa instytucji, które otrzymały 

dofinansowanie 
 

Liczba 
przedsięwzięć 

 

Łączna kwota 
dofinansowania 

1. 
Polski Związek Niewidomych   
w Wodzisławiu Śl. 

3 11.686,00 zł 

2. 
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci  
Wodzisław Śl. 

3 1.991,47 zł 

3. 
Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa 
Odwykowego i Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy w Gorzycach 

4 7.272,00 zł 

4. Towarzystwo Przyjaciół Pszowa 1 1.610,00 zł 

5. Wodzisławskie Stowarzyszenie Amazonek  3 6.084,00 zł 

6.  
Stowarzyszenie Rodzin i Osób 
Niepełnosprawnych Rydułtowy 

5 11.865,00 zł 

7. 
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom 
„Pokochaj Mnie” Gorzyczki 

4 12.790,00 zł. 

8 Stowarzyszenie „Radlińska Przystań” 1 5.340,00 zł 

 Razem: 24 58.638,47 zł  
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5.6 Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 
       zlecane fundacjom oraz organizacjom pozarządowym. 
 

W pierwszym kwartale 2010 roku Zarząd Powiatu Wodzisławskiego ogłosił konkurs 

ofert na zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych 

fundacjom oraz organizacjom pozarządowym, na który zostało złoŜonych 12 ofert.  

Ze względy na braki formalne złoŜonych ofert, pozytywnie procedurę konkursową przeszło  

5 oferentów z czego 4 otrzymało dofinansowanie na łączną kwotę 40.000,00 zł. 

 

Tabela 6 – Wykaz podmiotów, które w 2010 roku otrzymały dofinansowanie na 
                       realizację zadań zleconych z zakresu rehabilitacji społecznej osób 
                       niepełnosprawnych                     

 

Lp. 

 
Nazwa instytucji, które otrzymały 

dofinansowanie 
 

Liczba 
przedsięwzięć 

 

Łączna kwota 
dofinansowania 

1. Wodzisławskie Stowarzyszenie Amazonek  1 3.000,00 zł 

2.  
Stowarzyszenie Rodzin i Osób 
Niepełnosprawnych Rydułtowy 

1 9.000,00 zł 

3. 
Fundacja na Dobro Pomocy Społecznej  
i Ochrony Zdrowia 

1 13.000,00 zł 

4. 
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom 
„Pokochaj Mnie” Gorzyczki 

1 15.000,00 zł. 

 Razem: 4 40.000,00 zł  
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Tabela 7 - Wypłacone dofinansowania na poszczególne zadania w latach 2008-2010 ze środków PFRON 

 

 

 

Turnusy 
rehabilitacyjne 

 
 
 
 

Sprzęt 
rehabilitacyjny, 

przedmioty 
ortopedyczne 

 i środki 
pomocnicze 

 

Likwidacja barier 
architektonicznych, 

technicznych i w 
komunikowaniu się 

 
 

Sport, kultura, 
turystyka              
i rekreacja 

 
 
 

WTZ 
 
 
 
 
 

Zadania 
zlecone 

fundacjom 
oraz 

organizacjom 
pozarządowym 

Suma 
wydatkowanych 

środków 
 
 

Dofinansowania 
w 2008 roku 288.492,00 zł. 421.713,00 zł. 314.958,00 zł. 113.263,00 zł. 895.324,00 zł. - 2.033.750,00 zł. 

liczba wniosków 292 567 118 35 66 - 1 078 

liczba osób 435 567 118 3 099 66 - 4 285 

  
Dofinansowania 
w 2009 roku  193.690,00 zł. 265.392,31 zł. 234.728,72 zł. 70.138,49 zł. 976.536,00 zł. 11.020,00 zł 1.751.505,52 zł.   

liczba wniosków 171 353 73 21 66 1 685 

liczba osób 269 353 73 1923 66 1 2685 

        
Dofinansowania 
w 2010 roku 99.439,00 zł. 204.871,12 zł. 98.390,14 zł 58.638,47 zł 986.536,00 zł 40.000,00 zł 1.487.874,73 zł 
        

        
liczba wniosków 91 245 24 24 66 4 454 

liczba osób 136 245 24 1588 66 4 2063 
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5.7   Skierowania do Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia w 2010 r. 

- do Domu Pomocy Społecznej w Gorzycach zostały wydane 36 decyzje o umieszczeniu 

  (w tym 9 z terenu powiatu wodzisławskiego), 

- do Domu Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim  nie zostały wydane decyzje 

   o umieszczeniu ze względu na brak miejsc, 

- do Powiatowego Ośrodka Wsparcia PERŁA w Wodzisławiu Śląskim zostały 

   wydane  56 decyzje o umieszczeniu (w tym 52 z terenu powiatu wodzisławskiego). 

 
6. BudŜet Centrum 

 
Tabela  8  - Wykonanie budŜetu w 2010 roku 
 

§ 
Plan na 
2010 r.  

Wykonanie  
2010 r. % Cel na jaki przeznaczono 

wydatkowane środki  

3020 1037,00 1036,77 99,98 
Wydatki na świadczenia wynikające z 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

4010 
 

410235,00 409317,63 99,78 

4040 
 

28166,00 28165,90 100,00 

4110 
 

69167,00 69008,64 99,78 

4120 
 

10933,00 10906,55 99,76 

4170 36192,00 36191,76 100,00 

 
 
Wynagrodzenia pracowników PCPR wraz  
z składkami na ubezpieczenia społeczne oraz 
FP. 
Um. zlecenia m.in- wynagrodzenie 
pracowników gospodarczych  

4210 28793,00 28776,51 99,95 

Wydatki na zakup m.in. materiałów 
biurowych, środków czystości, druków 
wywiadów środowiskowych oraz 
niezbędnego  wyposaŜenia PCPR  

4260 15329,00 15328,87 100,00 
Wydatki związane z mediami-opłaty za gaz, 
wodę      i energię 

4270 66287,00 66286,25 100,00 
Konserwacja urządzeń i sprzętu oraz koszt 
remontu ogrodzenia budynku PCPR  

4280 1245,00 1245,00 100,00 
Wydatki na zakup świadczeń zdrowotnych - 
badania wstępne oraz okresowe pracowników 

4300 53555,00 53554,19 100,00 
Wydatki na ochronę budynku, wywóz 
odpadów stałych, obsługę prawną, usługi 
pocztowe oraz inne 

4350 768,00 768,00 100,00 Wydatki za dostęp do internetu 

4360 
930,00 

 
874,45 94,03 

Wydatki na rozmowy słuŜbowe pracowników  
z telefonu komórkowego 

4370 6738,00 6737,67 100,00 
Wydatki za rozmowy słuŜbowe pracowników           
z  telefonu stacjonarnego 

4410 3900,00 3880,40 99,50 Wydatki na podróŜe słuŜbowe pracowników 

4430 2464,00 2463,81 100,00 
Wydatki na ubezpieczenie mienia PCPR  
oraz ubezpieczenie wolontariuszy od 
następstw nieszczęśliwych wypadków 

4440 19630,00 19629,54 100,00 
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń 
Socjalnych 

4480 5840,00 5840,00 100,00 
Wydatki na podatek od nieruchomości 
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§ Plan na 
2010 r. 

Wykonanie  
2010 r. 

% Cel na jaki przeznaczono 
wydatkowane środki  

4610 700,00 513,93 73,42 

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

4700 
 

4210,00 4210,00 100,00 
Wydatki na szkolenia pracowników PCPR 

4740 
 

2491,00 2490,94 100,00 
Zakup papieru do ksera 

4750 16378,00 16377,19 100,00 
Wydatki na akcesoria komputerowe, 
programy oraz tusze i tonery 

 
Razem: 

 
784 988,00 

 
783604 

 
99,83 

 

 
 
7. Projekty realizowane w ramach pozyskanych środków  z funduszy zewnętrznych 

  
7.1 „DOBRY START”. Program aktywizacji społeczno-zawodowej oraz reintegracji 

społecznej osób zagroŜonych wykluczeniem społecznym w powiecie wodzisławskim, 
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Europejski Fundusz Społeczny (EFS) jest jednym z funduszy strukturalnych Unii 

Europejskiej, których zadaniem jest wyrównywanie róŜnic w poziomie Ŝycia  

w poszczególnych państwach członkowskich. Europejski Fundusz Społeczny zajmuje się 

przede wszystkim promocją zatrudnienia w krajach Unii. Od 2007 roku całość interwencji 

podejmowanych w jego ramach w Polsce odbywa się poprzez Program Operacyjny Kapitał 

Ludzki  (PO KL), którego głównym zadaniem jest wzrost zatrudnienia i spójności 

społecznej. Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) realizowany jest zarówno na 

poziomie centralnym, jak i regionalnym. Fundusze na realizację Programu w 85% pochodzą 

ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny), a w 15% ze środków 

krajowych. W latach 2007-2013 na realizację Programu przewidziano łącznie 11,5 mld euro.  

Program Operacyjny Kapitał Ludzki składa się z dziesięciu priorytetów:   

• Priorytet I – Zatrudnienie i integracja społeczna  

• Priorytet II – Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw  

oraz   poprawa stanu zdrowia osób pracujących 

• Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty  

• Priorytet IV – Szkolnictwo wyŜsze i nauka  

• Priorytet V – Dobre rządzenie  

• Priorytet VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich  

c.d tabela 8 
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• Priorytet VII – Promocja integracji społecznej  

• Priorytet VIII – Regionalne kadry gospodarki  

• Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach  

• Priorytet X – Pomoc techniczna 

Głównym celem Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) jest wzrost zatrudnienia 

i spójności społecznej. Do osiągnięcia tego celu przyczynia się realizacja sześciu celów 

strategicznych do których naleŜą: 

• Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób 

bezrobotnych i biernych zawodowo.  

• Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego.  

• Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących 

w gospodarce.  

• Upowszechnienie edukacji społeczeństwa na kaŜdym etapie kształcenia przy równoczesnym 

zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami 

gospodarkiopartej na wiedzy.  

• Zwiększenie potencjału administracji publicznej w zakresie opracowywania polityk 

i świadczenia usług wysokiej jakości oraz wzmocnienie mechanizmów partnerstwa. 

• Wzrost spójności terytorialnej. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim w 2008 r. przystąpiło do 

realizacji projektu systemowego „Dobry Start”. Projekt realizowany jest w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet  VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 

Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój  

i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie obejmujące: 

• Wspieranie zdolności do podjęcia zatrudnienia poprzez zatrudnienie socjalne, szkolenia 

oraz zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy,  

• Usługi o charakterze edukacyjnym, zdrowotnym i społecznym, których celem jest 

wsparcie mobilności na rynku pracy pozwalające na przezwycięŜenie indywidualnych 

barier w powrocie na rynek pracy,  

• Rozwój nowych form wsparcia indywidualnego i środowiskowego umoŜliwiających 

integrację zawodową i społeczną osobom  ze specyficznym trudnościami na rynku pracy,  

• Wsparcie działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych,  

w tym rozwój działań aktywizacyjnych warsztatów terapii zajęciowej,  
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• Upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej w regionie (wzmocnienie kadrowe 

słuŜb pomocy społecznej).  

 

Projekt „Dobry Start” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  

w Wodzisławiu Śląskim ma za zadanie realizację celu głównego Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki poprzez realizację następujących celów szczegółowych: 

 

• Zwiększenie samodzielności uczestników, 

• Zwiększenie zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie za pomocą pracy socjalnej  

i działań integracyjnych, 

• Zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej  uczestników poprzez szkolenia i kursy 

zawodowe, 

• Zwiększenie motywacji uczestników do działania i zaufania we własne siły,  

• Rozwój form wsparcia umoŜliwiających uczestnikom integrację społeczną i zawodową, 

• Zwiększenie dostępu do usług społecznych, 

• Podniesienie kompetencji wychowawczych i rodzicielskich, 

• Zwiększenie szans na zatrudnienie, 

• Wzrost świadomości odnośnie zagroŜeń dla integracji w rodzinach oraz zatrudniania osób 

w gorszym połoŜeniu.  

Głównym celem projektu jest eliminowanie barier, na jakie napotykają mieszkańcy 

powiatu wodzisławskiego zagroŜeni wykluczeniem społecznym poprzez aktywizację 

społeczną i zawodową oraz reintegrację społeczną. 

„Dobry Start” jest uzupełnieniem pomocy udzielanej przez Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim osobom znajdującym się w trudnej sytuacji 

Ŝyciowej.  

Projekt zapoczątkował w 2008 r. cykl róŜnorodnych form wsparcia adresowanych do 

mieszkańców powiatu wodzisławskiego.  Dzięki funduszom unijnym wspierane są osoby 

znajdujące się w trudnej sytuacji Ŝyciowej, m.in. osoby niepełnosprawne intelektualnie, osoby 

z zaburzeniami psychicznymi, ofiary przemocy w rodzinie, wychowankowie rodzin 

zastępczych i domów dziecka, osoby bezrobotne.  

W ciągu trzech lat Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wykorzystało ponad 1,6 mln 

zł na wsparcie swoich klientów.  
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Rys. 15 Całkowita wartość projektu w poszczególnych latach 2008-2010 

 

Projekt trwający juŜ 3 lata objął swoim wsparciem ponad 200 mieszkańców powiatu 

wodzisławskiego.  

 

Rys. 16  Liczba mieszkańców powiatu objętych  projektem  w poszczególnych latach 

 

Grupę docelową projektu w 2010 r. stanowili usamodzielniani wychowankowie rodzin 

zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzice biologiczni dzieci 
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umieszczonych w pieczy zastępczej, kobiety 50+ oraz osoby niepełnosprawne. Łącznie ze 

wsparcia skorzystało 59 mieszkańców powiatu. 

 

Rys. 17 Uczestnicy projektu w 2010 r. 

 

W ramach projektu uczestnicy mieli moŜliwość skorzystania z róŜnorodnych form 

wsparcia. Działania aktywizacyjne, czyli między innymi warsztaty wyjazdowe, zespoły 

ćwiczeń usprawniających, szkolenia i kursy zawodowe, indywidualne konsultacje  

z psychologiem, miały bowiem doprowadzić do przywrócenia osób wykluczonych na rynek 

pracy oraz do ich integracji ze społeczeństwem, poprzez przywrócenie im zdolności lub 

moŜliwości zatrudnienia, uzyskanie wsparcia dochodowego oraz wyeliminowanie przeszkód 

napotykanych przez osoby i rodziny w procesie dostępu do praw i usług społecznych. 

Integrację zawodową i społeczną wspierały takŜe treningi oraz specjalistyczne konsultacje. 

W grupie usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych oraz placówek 

opiekuńczo- wychowawczych przeprowadzono następujące formy wsparcia:  

•   Trening motywacyjny i trening zarządzania czasem prowadzony przez doradcę  

zawodowego, 

•   Trening asertywności i radzenia sobie ze stresem i złością prowadzony przez psychologa, 

•   Warsztaty z prawnikiem, w tym moduł: praktyczne aspekty dyskryminacji na rynku pracy  

i metody przeciwdziałania im, 
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•  Sfinansowanie m.in. terapii psychologicznej, badań specjalistycznych (ksiąŜeczki 

zdrowia), 

•   Pomoc w zapewnieniu odpowiednich warunków mieszkaniowych (zapewnienie  

  mieszkania chronionego, wynajęcie pokoju, dofinansowanie akademika), 

• Sfinansowanie zajęć szkolnych związanych z uzupełnieniem wykształcenia (szkoły 

policealne) oraz części kosztów nauki na poziomie wyŜszym, 

•   Kursy zawodowe. 

 

Grupę rodziców biologicznych oraz kobiet 50+ zagroŜonych wykluczeniem społecznym 

objęto wsparciem poprzez:  

 

• Warsztaty z prawnikiem a w tym moduł: praktyczne aspekty dyskryminacji na rynku 

pracy i metody przeciwdziałania im, 

•   Warsztaty z psychologiem oraz doradcą zawodowym, 

•   Badania specjalistyczne (ksiąŜeczki zdrowia), 

•   Kursy zawodowe. 

 

W grupie osób niepełnosprawnych zagroŜonych wykluczeniem społecznym w ramach 

Programu Integracji Społecznej oraz Zawodowej Osób Niepełnosprawnych 

zaproponowano wsparcie w formie:  

 

•  Warsztatów z prawnikiem a w tym moduł: praktyczne aspekty dyskryminacji na rynku   

 pracy i metody przeciwdziałania im, 

•  Badań specjalistycznych (ksiąŜeczki zdrowia), 

•  Indywidualnej terapii z psychologiem, 

• Zespole ćwiczeń usprawniających w formie wyjazdowej a w tym: warsztaty  

z psychologiem oraz doradcą zawodowym, 

•  Kursów zawodowych. 

„Dobry Start” to trzyletnie działania pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Wodzisławiu Śląskim i wielu innych specjalistów, którzy połączyli siły w trakcie realizacji 

projektu. Największym sukcesem jest fakt, Ŝe większość z osób uczestniczących w projekcie 

otworzyła się na zewnątrz, nie Ŝyje juŜ z boku, w swoim zamkniętym środowisku. Dzięki 

„Dobremu Startowi” część osób znalazła pracę, inni nauczyli się jej szukać, wielu zyskało zaś 

na pewności siebie. „Dobry Start” to przede wszystkim impuls do nowych działań, do 
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efektywniejszego rozwiązywania problemów społecznych na terenie powiatu 

wodzisławskiego.  

 

 

7.2 Projekt „ Świadomy Obywatel” realizowany w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki,  Priorytet V – Dobre rz ądzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału 

trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego – realizowany  

w partnerstwie z Towarzystwem Miłośników Rydułtów  – całkowita kwota 

otrzymanego dofinansowania   w   latach   2010  –  2013   wyniesie   2.200.000,00 zł   

(2 mln 200 tys. zł.) 

 

DuŜa i wciąŜ rosnąca liczba zmieniających się przepisów sprawia, iŜ obywatel – aby  

w pełni mógł korzystać z przysługujących mu praw i realizować swoje obowiązki potrzebuje 

rzetelnej, aktualnej informacji prawnej. W związku powyŜszym zrodziła się potrzeba 

uruchomienia biur bezpłatnych porad prawno – obywatelskich. 

Projekt jest skierowany do wszystkich mieszkańców powiatu wodzisławskiego, ze 

szczególnym uwzględnieniem grupy osób, która nie potrafi poradzić sobie z załatwieniem 

prostych spraw urzędowych czy osobistych. Z pomocy korzystają osoby wykluczone 

społecznie, borykające się z róŜnego rodzaju problemami. Oprócz stworzenia i wdroŜenia 

systemu udzielania bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich konieczne jest przede 

wszystkim kształtowanie świadomości i kultury prawnej obywateli oraz tworzenie nawyku 

korzystania z fachowej pomocy, fachowego doradztwa. 

W ramach projektu zostały utworzone trzy biura bezpłatnych porad prawno – 

obywatelskich: w Rydułtowach w siedzibie Towarzystwa Miłośników Rydułtów,  

w Wodzisławiu Śląskim w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  i Gorzycach  

w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej.  

Biura porad zatrudniają  wysokiej klasy specjalistów, ekspertów, doradców. 

Cel ogólny projektu to poprawa sytuacji mieszkańców powiatu wodzisławskiego  

w zakresie dostępności do bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich  w latach 2010 – 

2013. 

Cele szczegółowe to: zwiększenie dostępu mieszkańców powiatu wodzisławskiego do 

rzetelnych, poufnych i bezstronnych porad prawnych i obywatelskich, rozpropagowanie idei 

poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu poprzez współpracę z samorządem 
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terytorialnym oraz zwiększenie wiedzy mieszkańców powiatu wodzisławskiego w zakresie 

ochrony i realizacji praw obywatelskich oraz w zakresie działania instytucji publicznych. 

Bezpłatne biuro porad prawno – obywatelskich  w siedzibie PCPR swą działalność 

rozpoczęło w listopadzie 2010 r.  od tego czasu do 31.12.2010 r. z porad skorzystało: 126 

osób. 

Projekt z załoŜenia zakłada równy dostęp kobiet i męŜczyzn do porad, gdyŜ z badań 

ankietowanych wynika, iŜ zarówno kobiety jak i męŜczyźni w równym stopniu są 

zainteresowani bezpłatnym poradnictwem. Od 02.11.2010 r. do  31.12.2010 r.   z porad 

skorzystało 84 kobiety i 42 męŜczyzn. 

 

 

Rys.  18 Liczba osób, które skorzystały z porad - podział ze względu na płeć  
              (listopad-grudzień 2010 r. ) 
 
 

7.3 Projekt pn. „ Zespół ds.  Usamodzielnień – Tworzenie modelu współpracy  

z usamodzielnianym wychowankiem pieczy zastępczej „ dofinansowany  

z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – realizowany w okresie od 01.07.2010 r. 

do 31.12.2010 r.  -  całkowita kwota otrzymanego dofinansowania wyniosła  

35.000.00 zł. 

Projekt zakładał wsparcie procesu usamodzielnienia wychowanków pieczy zastępczej. 

Stworzenie spójnego, efektywnego programu prowadzenia kompleksowej pracy  
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z usamodzielnianymi wychowankami i ich otoczeniem jako środowiskiem zagroŜonym 

wykluczeniem społecznym przy  współpracy wszystkich podmiotów działających w obszarze 

pomocy dziecku i rodziny.  

 

Uczestnicy nabyli umiejętności poprawnej komunikacji, asertywności, negocjacji, zdobyli 

wiedzę z zakresu efektywnego radzenia sobie ze stresem, konstruktywnych sposobów 

rozwiązywania konfliktów. Kluczowym elementem projektu był Zespół ds. Usamodzielnień.  

Zadaniem Zespołu było dokonanie oceny sytuacji wychowanka i jego rodziny, opracowanie 

planu pomocy obejmującego diagnozę oraz stawianie celów do osiągnięcia w całym procesie 

pomocy. 

Wsparciem wychowanka i kierowaniem procesem usamodzielnienia zajmowali się 

dwaj asystenci usamodzielnienia. Asystenci towarzyszyli wychowankowi i jego rodzinie  

w miejscu zamieszkania. Dzięki wizytom, przeprowadzonym wywiadom ustalono plan 

pomocy, określono słabe i mocne strony wychowanka, rodzaj  i kolejność podejmowanych 

działań. Asystent wspierał i pomagał wychowankowi  w codziennych czynnościach, tj. np: 

radzeniu sobie z załatwianiem spraw osobistych w urzędach, znalezieniu i wyremontowaniu 

mieszkania, znalezieniu  pracy, załatwieniu korepetycji. Równolegle do pracy  

z usamodzielnianymi wychowankami prowadzona była praca w środowisku do którego 

powrócił młody człowiek po usamodzielnieniu, ze szczególnym uwzględnieniem rodziców 

biologicznych jako osób zagroŜonych wykluczeniem społecznym. Asystenci udzielali na 

bieŜąco pomocy i wsparcia oraz motywowali do podejmowania konkretnych działań. 

Współpracowali takŜe z pracownikami socjalnymi ośrodków pomocy społecznej na terenie 

zamieszkania rodziny. Analizując sytuacje trudne, dotykające rodzinę, szukano 

konstruktywnych rozwiązań, które byłyby dla niej dobre. Wychowanek wraz z członkami 

swojej rodziny został objęty specjalistyczną pomocą psychologa, doradcy zawodowego, 

mediatora, terapeuty i prawnika w zaleŜności od potrzeb i form pracy ustalonych  przez 

Zespół ds. Usamodzielnień. 

KaŜdy wychowanek wraz z rodziną przeszedł trening prowadzenia gospodarstwa 

domowego. Uczestniczył w grupie wsparcia i warsztatach z doradcą zawodowym.  

W projekcie bardzo waŜna była praca z psychologiem, to on bezpośrednio po ustaleniu 

charakteru grupy określił tematykę pracy z uczestnikami projektu. Zajęcia dla 

usamodzielnianych wychowanków były realizowane w formie porad indywidualnych oraz 
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warsztatów. Zorganizowano zajęcia grupowe – warsztaty integracyjne dotyczące wpływu 

uzaleŜnień na funkcjonowanie człowieka w Ŝyciu osobistym i zawodowym, których celem 

było uświadomienie wychowankom wzajemnych uwarunkowań pomiędzy uzaleŜnieniami  

a jakością Ŝycia zawodowego i społecznego. Zajęcia prowadzone były wspólnie przez 

psychologa, doradcę zawodowego i  terapeutę ds. uzaleŜnień. Wsparcie doradcy zawodowego 

opierało sie na pomocy długofalowej. Doradca zawodowy motywował uczestników do 

aktywności zawodowej, edukacyjnej i Ŝyciowej, rozbudzał postawy kreatywne oraz 

kształtował osobowość otwartą na zmiany. Zajęcia przeprowadzone były w formie 

indywidualnej i grupowej  (warsztaty).  

 Uczestnicy nabyli umiejętności, które pozwolą im określić i zanalizować rynek pracy, 

ocenić swoje słabe i mocne strony, stać się osobą przedsiębiorczą, zastosować róŜne metody 

w poszukiwaniu pracy i radzenia sobie w trudnych sytuacjach.   

  Prawnik objął usamodzielnianych wychowanków i ich rodziny specjalistyczną 

pomocą udzielając porad z zakresu prawa rodzinnego, cywilnego i prawa pracy, wyjaśniał 

podstawowe zasady funkcjonowania prawa jego podstawy teoretyczne  i praktyczne. Udzielał 

porad prawnych i informacji, pomagał w sporządzaniu projektu pism obejmujących kwestie 

prawne. Pomoc prawna realizowana była w formie porad  indywidualnych, mających na celu 

wspieranie uczestników w trakcie występujących trudnych sytuacji w jakich znaleźli się 

usamodzielniani wychowankowie lub osoby im najbliŜsze, a takŜe w formie warsztatów, 

które miały na celu nabycie przez uczestników podstawowej wiedzy z zakresu róŜnych gałęzi 

prawa. Wiedza ta jest niezbędna kaŜdemu dorosłemu człowiekowi w wielu momentach jego 

Ŝycia.  

 

8. Priorytety na lata 2011 – 2012  

- pozyskiwanie środków zewnętrznych z Europejskiego Funduszu Społecznego na zadania  

 związane z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych, 

- rozwijanie infrastruktury środowiskowego wsparcia dla grup zagroŜonych wykluczeniem  

 społecznym. 
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II.  Informacja o działalności powiatowych jednostek organizacyjnych 

pomocy społecznej oraz jednostek realizujących zadania na 
podstawie zlecenia zadań 

 

 

� Dom Pomocy Społecznej im. PapieŜa Jana Pawła II w Gorzycach 

dyrektor Ryszard  Nawrocki 

 

� Powiatowy Dom Dziecka w Gorzyczkach 

dyrektor Regina Mazurkiewicz 

 

� Powiatowy Ośrodek Wsparcia PERŁA w Wodzisławiu Śląskim 

dyrektor  Renata Hernik 

 

� Powiatowy Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Wodzisławiu Śląskim 

dyrektor Joanna Kasendra 

 

� Powiatowy Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy  

w Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim 

dyrektor  Celina Uherek – Biernat 

 

� Warsztat Terapii Zajęciowej w Wodzisławiu Śląskim 

dyrektor Andrzej Pałka 

 

� Warsztat Terapii Zajęciowej w Gorzycach 

kierownik Jarosław Michalczuk 

 

� Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Opatrzności BoŜej  

w Wodzisławiu Śląskim 

dyrektor Zuzanna Modelska 
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1. Dom Pomocy Społecznej w Gorzycach  

Dom Pomocy Społecznej im. PapieŜa Jana Pawła II w Gorzycach zapewnia 

całodobową opiekę osobom w podeszłym wieku oraz osobom niepełnosprawnym fizycznie. 

Przeznaczony jest dla 218 osób. Jest jednostką samorządu powiatowego  finansowaną ze 

środków Powiatu Wodzisławskiego. 

Dom został powołany przez Wojewodę Katowickiego Zarządzeniem Nr 11/94 z dnia  

28. 01.1994 r. Decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 14.06.2002 r. został wpisany do rejestru 

placówek spełniających wymogi standardu pod Nr P.S II-9013/63/02. 

  Do Domu przyjmowane są osoby na podstawie decyzji kierującej wydanej przez 

ośrodek pomocy społecznej właściwy do miejsca zamieszkania osoby kierowanej i decyzji  

o umieszczeniu wydanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl. 

Pobyt w Domu jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania 

ogłoszonego przez Starostę Powiatu Wodzisławskiego na dany rok. W 2010 roku koszt 

utrzymania mieszkańca wynosił 2.949,15 zł. 

 Dom zapewnia całodobową opiekę oraz świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, 

wspomagające na poziomie obowiązującego standardu  w zakresie i formach wynikających  

z indywidualnych potrzeb mieszkańców.  Dom umoŜliwia i organizuje mieszkańcom pomoc 

w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych przysługujących im na podstawie przepisów  

o ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia. 

 

1.1 Działalność opiekuńczo – socjalno – terapeutyczna 

 

Tabela 1 – Zestawienie osób przyjętych do Domu Pomocy Społecznej   

 

2010 rok 

Przyjęto ogółem : 36 

Na podstawie skierowania wydanego przed 01.01.2004 r. 1 

Na podstawie skierowania wydanego po 01.01.2004 r. 
 

35 
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Odeszło ogółem : 36 

Do innych placówek 0 

Do rodziny 3 

Zgony 33 

Tabela 2 – Podział mieszkańców wg powiatów, z których  zostali skierowani w 2010 r. 
       (stan na dzień 31.12.2010) 
 

L.p. Nazwa powiatu Ilość osób 

1 ziemski Wodzisławski 9 

2 ziemski Cieszyński 2 

3 ziemski Oleśnicki, woj. dolnośląskie 1 

4 grodzki śory 2 

5 ziemski Raciborski 2 

6 grodzki Sosnowiec 2 

7 grodzki Katowice 3 

8 grodzki Chorzów 1 

9 grodzki Tychy 1 

10 ziemski Pszczyński 2 

11 grodzki Gliwice 2 

12 grodzki Jastrzębie 5 

13 ziemski Rybnicki 1 

14 grodzki Rybnik 1 

15 ziemski Mikołowski 2 

Razem 36 

 

Na dzień 31.12.2010 r. liczba oczekujących na umieszczenie w Domu wynosiła 7 osób. 

   
Tabela  3 - Stopień sprawności psycho - fizycznej mieszkańców Domu 

 

 

2009 rok 2010 rok Stopień sprawności psycho - fizycznej 

Ilość osób % Ilość osób % 

Osoby poruszające się samodzielnie 62 28,44 62 28,44 
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Osoby poruszające się za pomocą 
sprzętu ortopedycznego 

37 17,00 39 17,89 

Osoby poruszające się na wózkach 
inwalidzkich  

97 44,47 95 43,58 

Osoby nie opuszczające łóŜek 22 
 

10,09 22 10,09 

 

      Osoby poruszające się samodzielnie stanowią  zaledwie 28,44 % ogółu mieszkańców 

Domu. Pozostała społeczność, to osoby wymagające pomocy personelu w większym  lub 

mniejszym stopniu. Utrzymuje się nadal tendencja kierowania do Domu osób wymagających 

kompleksowych usług opiekuńczych. Z zachodzących zmian demograficznych i społecznych 

w kraju moŜna wnioskować, Ŝe tendencja ta nadal będzie się utrzymywać. Mając tego 

świadomość, działania podejmowane przez Dom idą w kierunku przygotowywania się do 

opieki nad mieszkańcami wymagającymi intensywnych usług opiekuńczych.  

Dlatego teŜ w 2010 r. kontynuowano wyposaŜanie stanowisk pracy personelu opiekuńczego 

w sprzęt wspomagający i ułatwiający obsługę mieszkańców. Zakupiono: 10 łóŜek 

ortopedycznych, sterowanych pilotem z moŜliwością automatycznej zmiany pozycji osoby 

leŜącej, 1 podnośnik elektryczny do podnoszenia osób niepełnosprawnych,  12 materacy. 

Zakupiono równieŜ 33 telewizory do pokoi mieszkańców. 

W 2010 r. w miarę posiadanych środków podejmowano działania mające na celu polepszenie 

jakości Ŝycia mieszkańców, zwłaszcza tych o największym stopniu niesprawności: 

� Zmodernizowano  kolejne drzwi wyjściowe  - wymieniono na drzwi otwierane 

automatycznie, które ułatwiają wychodzenie na zewnątrz budynku osobom na 

wózkach.  

� W ramach dostosowania łazienki do potrzeb osoby niepełnosprawnej zmodernizowano 

łazienkę na seg. A.  

� Zaadaptowano pomieszczenie na łazienkę ogólnodostępną specjalistyczną dla osób  

o znacznym stopniu niepełnosprawności na seg. A.  Zamontowano wannę do kąpieli 

osób  niesprawnych, leŜących oraz inne urządzenia sanitarne do utrzymania higieny  

dostosowane do osób ze znaczną niepełnosprawnością. 

� W części budynku nieobjętego termomodernizacją oraz w pomieszczeniach 

rehabilitacji i dyŜurki pielęgniarskiej zmodernizowano część stolarki okienno - 

drzwiowej. Dzięki tej inwestycji polepszył się efekt cieplny w mieszkaniach, zwłaszcza 

u osób leŜących oraz w pomieszczeniach rehabilitacji.  
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1.2  Imprezy kulturalno - oświatowe i zajęcia terapeutyczne 

W Domu podejmowane są działania aktywizujące, usprawniające oraz organizuje się 

czas wolny mieszkańcom. W ramach usług wspomagających mieszkańcy mieli zapewniony 

udział w terapii zajęciowej, imprezach kulturalno - oświatowych i turystycznych oraz 

moŜliwość zaspokajania potrzeb religijnych. Na terenie Domu działają trzy pracownie terapii 

zajęciowej. W ramach aktywizacji i usprawniania mieszkańcy wykonują róŜne prace 

manualne. KaŜdy uczestnik terapii ma indywidualnie dostosowany rodzaj zajęć  

z uwzględnieniem predyspozycji psychofizycznych. Zagospodarowano w 2010 r.  dodatkowe 

pomieszczenie na terapię zajęciową. Pomieszczenie przeznaczono dla potrzeb kółka 

szachowego. 

             Dla mieszkańców organizuje się  imprezy kulturalno – oświatowe z udziałem dzieci, 

młodzieŜy i innych zaprzyjaźnionych z Domem organizacji. 

Ogółem w 2010 r. zorganizowano 111 imprez o charakterze kulturalno – oświatowym  

i turystycznym. Atrakcją w roku ubiegłym był koncert zespołów folklorystycznych  

z Chorwacji, który odbył się w dniu 29.04. 2010 r. 

  Zorganizowano  wyjazdy o charakterze turystycznym. Mieszkańcy wyjechali na 

wycieczki min.: do palmiarni w Gliwicach, Domu Chleba w Radzionkowie,  Piekar, teatru  

w Cieszynie, mini zoo w Bukowie, na grzybobranie do Rud Raciborskich, muzeum wnętrz  

w Pszczynie. Mieszkańcy w ubiegłym roku wzięli udział w pielgrzymkach organizowanych 

przez kapelana. Odwiedzili sanktuarium na Jasnej Górze w Częstochowie. Byli w Gidlach 

i Studziennej. 

 W 2010 r. realizowano załoŜony w latach wcześniejszych cel: integrację  

mieszkańców z podopiecznymi innych placówek pomocy społecznej z Polski i Czech. 

Ogółem zorganizowano 11 wyjazdów mieszkańców na zaproszenia do zaprzyjaźnionych 

placówek. Zacieśniono współpracę z zaprzyjaźnionymi placówkami  opieki socjalnej  

w Czechach. Nawiązano współpracę z kolejnym domem - Kamenec w Ostrawie. Mieszkańcy 

z domów pomocy społecznej z Bogumina, Orłowej i Ostrawy brali udział w imprezach 

kulturalno - oświatowych organizowanych przez Dom. Nasi mieszkańcy wzięli udział min.  

w międzynarodowych zawodach  sportowych w czeskim Krnowie, które odbyły się w dniu  

22.09.2010 r. Współpraca z Domami w Czechach od lat układa się pomyślnie.  

W 2010 r. nastąpiło rozszerzenie współpracy z Domami w Polsce i Czechach poprzez 

przystąpienie do wspólnego  projektu dofinansowanego ze środków  Unii Europejskiej  

z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – 
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Rzeczpospolita Polska na lata 2007 – 2013. Tytuł projektu: „Czy mówimy po polsku, czy 

po czesku, razem zawsze jest nam miło”. Do projektu przystąpiły 

 4 DPS: 2 z Polski ( DPS – Gorzyce, MDPS Rybnik), 2 z Czech (Domov pro seniory 

Kamenec w Ostrawie, Dom „Pohoda” w Orłowej). Celem głównym projektu jest integracja 

społeczności mieszkańców, pracowników i osób spoza instytucji po obu stronach granicy. 

Projekt przewiduje organizację działań skierowanych do mieszkańców i pracowników 

partnerskich DPS.  

Prace mieszkańców Domu wykonane w ramach terapii zajęciowej były prezentowane 

na wystawach i konkursach: 

-   w Wiejskim Domu Kultury w Olzie: świąteczna wystawa rękodzieła, marzec-  kwiecień,    

-   w Domovie pro seniory Kamenec w Ostrawie, czerwiec – wrzesień. 

Na terenie Domu zorganizowano w czerwcu wernisaŜ prac w słomie p. Tadeusza Ciuraby, 

artysty - amatora z   Niedobczyc. Wystawę prac mieli równieŜ mieszkańcy z Domowa pro 

seniory Kamenec z Ostrawy. 

 Rozwijało się kółko szachowe i skatowe. Rozgrywki szachowe organizowane są 

wspólnie z zawodnikami ze środowiska: z Jastrzębia, Wodzisławia, Czerwionki, Rybnika. 

Turnieje szachowe odbywały się regularnie. 

 W 2010 r. zorganizowane zostały duŜe  plenerowe imprezy integracyjne: „Powitanie 

lata w śląskim klimacie” oraz „PoŜegnanie lata”. Uczestnicy imprez bawili się z zespołami, 

które znajdują się w czołówce śląskiej listy przebojów TVS. Podczas imprezy „Powitanie 

lata”, zorganizowanej w dniu 22.06.2010 r. najbardziej aktywnym mieszkańcom Domu 

zostały wręczone nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe. W imprezie wzięło udział  

ok. 220 osób. W okresie wakacyjnym zorganizowano w szachach, bilardzie turnieje letnie  

o puchar Dyrektora Domu. W dniu 30.09.2010 r. podczas imprezy integracyjnej „PoŜegnanie 

lata” najlepszym zawodnikom wręczono puchary, a wszyscy uczestniczący otrzymali 

dyplomy. W tym spotkaniu wzięło udział  ok. 200 osób. 

 W sali widowiskowej Domu  w 2010 r. odbyły się imprezy kulturalno – oświatowe  

o zasięgu  gminnym i powiatowym: 

- Przegląd Teatrów Gminy Gorzyce, w dn. 21.04.2010 r., udział ok. 200 osób. 

- XI Powiatowy Przegląd Zespołów Folklorystycznych, w dn. 21 – 22.09.2010 r., udział 

kaŜdego dnia ok. 180 osób. 

- Rozdanie nagród „Człowiek o złotym sercu”, w dn. 25.09.2010r., ok.180 osób. 

- „Gorzycka Perła”, w dn. 22.10.2010 r., ok. 200 osób. 
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1.3  Kadry 

Ogółem liczba zatrudnionych osób na dzień 31.12.2010 r. - 139, w przeliczeniu na pełne etaty 

- 137,00 . 

 

Tabela 4 - Zatrudnienie na dzień 31.12.2010 r. 

 

 

Grupy pracownicze 

 

Rok 2009 

Ilość etatów 

Rok 2010 

Ilość etatów 

działalność opiekuńczo - socjalno -  terapeutyczna           80,25 81,25 

działalność medyczno-rehabilitacyjna 10,00 11,00 

działalność administracyjna 10,87 8,87 

gospodarczy i obsługi 34,88 34,88 

 

Tabela 5 - Fluktuacja kadry 

 

 

 2009 2010 

Zawarcie umowy o pracę ( w tym umowy na 

zastępstwo innego pracownika) 

14 16 

 Rozwiązanie umów o pracę 2 2 

Odejście na emeryturę/rentę 0 1 

 Urlop macierzyński 6 5 

 Urlop wychowawczy 6 3 

Umowy o dzieło 6 5 

Osoby skierowane z PUP na staŜ lub 

przygotowanie zawodowe 

9 0 

Umowy o wolontariat 5 4 

 

 Fluktuacja kadry utrzymywała się na podobnym poziomie jak w roku 2009.  Poziom 

zatrudnienia personelu zwłaszcza w zespołach terapeutyczno – opiekuńczych jest 

ustabilizowany i zgodny ze wskaźnikiem:  
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- dla osób w podeszłym wieku – nie mniej niŜ 0,4 na jednego mieszkańca Domu, 

- dla osób niepełnosprawnych fizycznie – nie mniej niŜ 0,5 na jednego mieszkańca Domu. 

 

 

1.4 Działalność  gospodarczo – techniczna 
 

NajwaŜniejsze przedsięwzięcia gospodarczo – techniczne zrealizowane w 2010 r.: 

- modernizacja bramy wjazdowej, 

- modernizacja pracy kotłowni, 

- modernizacja sieci komputerowej  wraz z instalacją punktów dostępu do Internetu na terenie 

  Domu, 

- remonty szybów dźwigowych oraz pomieszczeń piwnicznych pod salą widowiskową po 

  zalaniu w wyniku obfitych deszczy, 

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej – 45 okien i drzwi balkonowych, 

- modernizacja  2 drzwi wejściowych poprzez montaŜ automatów,  

- adaptacja pomieszczenia na łazienkę specjalistyczną, 

- modernizacja toalet ogólnodostępnych, 

- przełoŜenie kostki brukowej. 

 
1.5 BudŜet Domu 

 

Tabela  6 – Wykonanie budŜetu w 2010 roku  

 
§ 

 
Plan na 
2010r. 

 
Wykonanie 
w 2010 r. 

 

 
% 

 
Cel wydatkowania 

3020 14.260,00 14.258,44 99,9 
OdzieŜ, obuwie robocze, ochronne, napoje 
bhp 

4010 4.019.243,00 4.019.242,45 100 Wynagrodzenia osobowe dla 138 etatów 
4040 282.642,00 282.642,00 100 Wynagrodzenie roczne tzw. „13-tka” 

4110 648.094,00 647.589,72 99,9 
Składki ZUS od wynagrodzeń i „13-tki” 
pracowników 

4120 93.983,00 93.819,98 99,8 Składki na FP od wynagrodzeń i „13-tki” 

4210 249.553,00 249.553,00 100 

DoposaŜenie miejsc istniejących (m. in.  
w łóŜka specjalistyczne, materace, telewizory, 
akcesoria kuchenne), wznowienie i 
uzupełnienie części sprzętu komputerowego, 
środki czystości, paliwo do samochodów, 
kosiarek i odśnieŜaczy, materiały do 
konserwacji i napraw róŜnych, biurowe, 
drobne przedmioty tzw. „agd”, itp. 
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4220 560.000,00 559.996,19 100 
Artykuły spoŜywcze na potrzeby kuchni do 
sporządzania posiłków dla mieszkańców 

4230 77.000,00 76.995,58 100 
Leki, materiały medyczne, przedmioty 
ortopedyczne, pieluchomajtki dla 
mieszkańców 

4260 813.447,00 811.576,60 99,8 
Woda, prąd, gaz 
 

 
§ 

 
Plan na 
2010r. 

 
Wykonanie 
w 2010 r. 

 

 
% 

 
Cel wydatkowania 

4270 58.842,00 58.832,67 100 

Usuwanie awarii wodociągowych, naprawy po 
przeglądzie samochodów, renowacja  
i tapicerowanie mebli, przełoŜenie kostki 
brukowej, bieŜące konserwacje i naprawy 
sprzętu specjalistycznego, urządzeń „agd”, 
sprzętu biurowego, cykliczne konserwacje 
dźwigów osobowych i towarowego, centrali 
telefonicznej 

4280 3.717,00 3.716,90 100 
Badania okresowe, profilaktyczne szczepienia  
pracowników 

4300 187.750,00 187.749,45 100 

Usługi pocztowe, informatyczne, prawne, bhp, 
wywóz śmieci, utylizacja odpadów, usługi 
kominiarskie, dozór całodobowy, przeglądy 
sprzętu, samochodów, urządzeń oraz w kuchni 
i stołówkach w ramach HACCP i inne 

4350 1.102,00 1.101,66 100 Internet telekomunikacji „DSL” 
4360 1.630,00 1.629,49 100 Telefonia komórkowa PLUS,CENTERTEL 
4370 6.200,00 6.091,48 98,2 Telekomunikacja Polska S.A. tel. stacjonarne 
4410 694,00 670,20 96,6 Wyjazdy słuŜbowe pracowników 

4430 15.634,00 15.663,63 100 
Ubezpieczenia majątku i komunikacyjne            
4 samochodów 

4440 145.981,00 145.891,00 100 Odpis na ZFŚS na pracowników 
4480 9.128,00 9.127,28 100 Podatek od nieruchomości i rolny 
4700 1.155,00 1.155,00 100 Szkolenia pracowników 
4740 2.500,00 2.493,07 99,7 Papier do kserokopiarek i drukarek 

4750 16.194,00 16.193,17 100 
Tonery, tusze, itp. oraz licencje  
i aktualizacje programów komputerowych 

6050 179.908,00 179.907,64 100 

Modernizacja bramy wjazdowej, układu 
sterowania i automatyki pracy kotła parowego, 
modernizacja sieci komputerowej wraz  
z instalacją dostępu do Internetu, 
modernizacja pozostałych wejść do budynku, 
modernizacja wejść balkonowych i okien  
w części mieszkalnej, rehabilitacji i dyŜurce 
pielęgniarskiej 

6060 111.367,00 111.305,21 100 

Pojazd „Melex”, podnośnik do 
przemieszczania osób niepełnosprawnych, 
pralnica, prasowalnica, patelnia, obieraczka do 
warzyw – w miejsce zuŜytych, zestaw do 
odśnieŜania mechanicznego, szafa stalowa do 
wydawalni posiłków 

 
Razem 

 
7.499.934,00 

 
7.497.171,91 

 
99,96 

 

c.d tabela 6 



48 
 

 

 

 

 

Rachunek dochodów własnych 

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

pozyskane w ramach rachunku dochodów własnych: 

a) utworzony mocą Uchwały Rady Powiatu (opłaty z najmów i usług róŜnych m.in. 

noclegi w pokojach gościnnych, posiłki, korzystanie z sali widowiskowej  

i konferencyjnej, pralnicze i zabiegi rehabilitacyjne). 

Pozyskano kwotę 106.906,71 zł. Uzyskane środki zostały przeznaczone   

w szczególności na pokrycie wydatków związanych z organizacją róŜnych imprez  

o charakterze kulturalno - oświatowym dla mieszkańców oraz na adaptację 

pomieszczenia na łazienkę ogólnodostępną specjalistyczną dla osób o znacznym 

stopniu niepełnosprawności w najstarszej części Domu – seg. A. 

b) utworzony Zarządzeniem Dyrektora DPS (spadki, zapisy, darowizny, odszkodowania 

w ramach ubezpieczenia majątkowego i komunikacyjnego). 

Pozyskano łączną kwotę  41.949,16 zł z tytułu darowizn i odszkodowań. Środki 

zostały głównie przeznaczone na usuwanie skutków powodzi (podtopień)  

w obiektach. 

 

1.6 Priorytety na lata 2011 – 2012 

- termomodernizacja II etap: instalacja kolektorów słonecznych, wymiana instalacji 

    wewnętrznej  c.o.,  

-   modernizacja dachu na budynkach I etap. 
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2. Powiatowy Dom Dziecka w Gorzyczkach 

Powiatowy Dom Dziecka w Gorzyczkach jest jednostką organizacyjną samorządu 

powiatowego  finasowaną ze środków Powiatu Wodzisławskiego. Powiatowy Dom Dziecka 

w Gorzyczkach został utworzony 1 września 1952 r. jako Państwowy Dom Dziecka, jest 

placówką opiekuńczo-wychowawczą dla 42 wychowanków. Zatrudnienie w Powiatowym 

Domu Dziecka w Gorzyczkach według stanu na dzień 31.12.2010r. wygląda następująco: 

• wychowawcy zatrudnieni z Karty Nauczyciela – 8 osób (7,5 etatu) 

• starszy wychowawca – 1 osoba (1etat) 

• wychowawcy – 4 osoby – 3,75 etaty 

• młodsi wychowawcy – 15 osób (13,5 etatu) 

• pedagog – 1 osoba (1 etat) 

• instruktor terapii zajęciowej – 1 osoba (1 etat) 

• psycholog – 1 osoba (1 etat) 

• pracownik socjalny – 2 osoby (2 etaty) 

• opiekunka dziecięca – 1 osoba (1 etat) 

• pracownicy obsługi – 8 osób (7,5 etatu) 

• pracownicy administracyjni – 6 osób (5,5 etatu)  

 

Na dzień 31.12.2010 r. w placówce przebywało 43 wychowanków (13 dziewcząt, 30 

chłopców) w tym: 7-13 lat: 17 dzieci, 14-16 lat: 15 dzieci, 17-18 lat: 8 dzieci oraz pełnoletni 

wychowankowie pozostający  w placówce i  kontynuujący naukę: 3 wychowanków. 
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Rys. 1 Wychowankowie na dzień 31.12.2010 r. 

Dostrzega się wzrost liczby skierowań do Domu Dziecka, co moŜe świadczyć o  tendencji do 

umieszczania  w placówce zamiast pracy z rodziną czy nieletnim.  Coraz częściej do Domu 

kierowane są dzieci o wysokim stopniu demoralizacji, wobec których toczą się postępowania 

o czyny  karalne. W przypadku 4 wychowanków niezbędne było więc podjecie decyzji  

o zmianie placówki na resocjalizacyjną,  a 1 wychowanek trafił do zakładu poprawczego.  

Jak wskazują dane coraz częściej do placówki trafiają nieletni, którzy oczekują na zmianę 

środka wychowawczego - głównie na placówkę resocjalizacyjną, co często z uwagi na 

socjalizacyjny (a nie resocjalizacyjny) charakter placówki utrudnia pracę wychowawczą.  

 

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

2.1.1 Poprawa infrastruktury placówki 

Placówka w ramach moŜliwości finansowych podnosi jakość swych usług w oparciu  

o rozporządzenie o placówkach z dnia 19 października 2007 r. Posiada program rozwoju oraz 

określone cele i kierunki działania, słuŜące doskonaleniu jakości pracy i jakości oferowanych 

usług. W ramach etapowego planu dochodzenia do standardów z uwzględnieniem 

obowiązujących procedur prawnych placówka uzyskała wpis do rejestru wojewody  i tym 

samym w grudniu 2010 roku spełniła tzw. standard świadczonych usług.    
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2.1.2   Działania uzupełniające na rzecz pomocy dziecku i rodzinie i równoczesne  
poszerzenie działalności 

 
W ramach  działalności placówki w latach 2003 – 2006 uruchomiono (poprzez wynajem) 

mieszkania usamodzielnień dla 12 wychowanków w Syryni oraz Gorzycach (WOLO i ZOL) 

oraz mieszkanie chronione dla dwóch usamodzielniających się wychowanków placówek 

opiekuńczo – wychowawczych i rodzin zastępczych z terenu Powiatu Wodzisławskiego. 

Mieszkanie to zostało utworzone w grudniu 2008 r. w pomieszczeniach przy Powiatowym 

Domu Dziecka w Gorzyczkach w ramach programu z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną 

dofinansowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. 

 

Mieszkanie  to słuŜy jako środek alternatywny dla tych wychowanków placówek, którzy 

pozbawieni są pomocy ze strony rodziny i którzy po usamodzielnieniu nie mają gdzie wrócić. 

Mieszkanie chronione jest formą tymczasową do momentu otrzymania przez wychowanka 

mieszkania z zasobów komunalnych gminy czy miasta; czas maksymalnego pobytu 

wychowanka   w mieszkaniu chronionym jest ściśle określony - nie dłuŜej niŜ 2 lata. Dwóch 

wychowanków przebywających w mieszkaniu chronionym objętych jest pomocą  

i wsparciem ze strony pedagoga i pracownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 

Często brak bezpiecznego miejsca zamieszkania po usamodzielnieniu powoduje, iŜ 

wychowankowie wracają do patologicznych środowisk, wchodzą w konflikty z prawem. 

Zasadne jest tworzenie większej ilości  mieszkań chronionych, które pomogą wychowankom 

rozpocząć dorosłe  i samodzielne Ŝycie oraz stopniowo przygotować się do funkcjonowania 

bez pomocy wychowawców z domu dziecka i pracowników Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie. 

 
2.2 Obszary realizowane w ramach planu pracy dydaktycznej i opiekuńczo 
         - wychowawczej 
 
2.2.1 Organizacja pracy w placówce 

Placówka realizuje swoje zadania ze szczególnym uwzględnieniem praw dziecka i w oparciu  

o obowiązujące przepisy. Nowo przyjęte dziecko jest wprowadzane w wyznaczoną grupę, 

gdzie umoŜliwia mu się prawidłową adaptację. KaŜdy wychowanek na co dzień objęty jest 

wsparciem specjalistycznym w tym psychologa, terapeuty i pedagoga. 

 
2.2.2  Realizacja obowiązku szkolnego 
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Dzieci z chwilą przyjęcia, zapisywane są do właściwych przedszkoli, szkół bądź teŜ  

w sytuacjach koniecznych umieszczani w internatach. Na bieŜąco wyposaŜane są we 

właściwe artykuły szkolne tj. podręczniki, zeszyty, przybory, plecaki i odzieŜ szkolną.  

Wychowawcy zobowiązani są do regularnego kontrolowania realizacji obowiązku szkolnego                          

z nauczycielami właściwych szkół gdzie uzyskuje się m.in. informacje dot. frekwencji 

uczniów, postępów w nauce i zachowaniu czy realizacji wcześniejszych ustaleń. 

Wychowankom, którzy mają trudności w nauce, w porozumieniu  z właściwymi specjalistami 

udzielana jest pomoc w celu redukcji deficytów edukacyjnych a takŜe wychowawczych  

i emocjonalnych. Z nauczycielami szkół do których uczęszczają wychowankowie nawiązuje 

się ścisłą współpracę, zapraszani teŜ są do udziału w Zespołach ds. Okresowej Oceny Sytuacji 

Dziecka w Placówce. 

Tabela 1 – Podział wychowanków ze względu na rodzaj placówki, w której realizują  
                  obowiązek szkolny 
 

Rodzaj placówki Liczba wychowanków 

przedszkole 0 

szkoła podstawowa 13 

gimnazjum 18 

gimnazjum specjalne 3 

szkoła średnia 4 

szkoła zawodowa 2 

szkoła zawodowa specjalna 1 

OHP 1 

 
w tym: 
- w systemie nauczania indywidualnego na terenie placówki: 1. 
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Rys. 2 Wychowankowie uczący się w placówkach oświatowych 
 

Tabela 2 – Wychowankowie – podział na powiaty z których pochodzą 
 

Nazwa Powiatu Liczba wychowanków 

Powiat Wodzisławski 38 

Powiat  Jaworzno 2 

Powiat Siemianowice 3 

 

Ponadto dzieci uczęszczają na terenie placówki na zajęcia informatyczne, mające za zadanie 

pokazanie im moŜliwości   korzystania z zasobów  systemu komputerowego.  

 

2.2.3 Diagnoza sytuacji dziecka 

Z chwilą przyjęcia do placówki dziecka wyznacza się wychowawcę dla danego wychowanka, 

który to zobowiązany jest do prowadzenia stosownej dokumentacji min. indywidualnego 

planu pracy, ekomapy, genogramu, karty pobytu, karty zajęć specjalistycznych, karty 

odzieŜowej, karty kontaktów ze szkołą, z rodzicami. Winny on jest nadzorować proces 

socjalizacyjny dziecka w celu sporządzenia diagnozy wychowawczej. Dodatkowo stosowne 

badania i obserwacje organizuje psycholog i pedagog zatrudniony w placówce. Natomiast 

pracownik socjalny dokonuje diagnozy środowiskowej, tworząc plan pracy z rodziną  

i wspierając ją w poszczególnych działaniach a takŜe stanowiąc pewnego rodzaju łącznik  

z dziećmi przebywającymi w placówce. 
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2.2.4   Praca  z  rodziną  i  podejmowanie  działań  na  rzecz powrotu dziecka do rodziny  
  naturalnej bądź zastępczych form opieki nad dzieckiem 

 
Szczególną rolę w realizacji tego obszaru pełni pracownik socjalny, ściśle współpracujący  

z rodziną biologiczną i osobami bliskimi dziecku.  

W tym celu przeprowadza on wywiady środowiskowe oraz sporządza plany pracy z rodziną. 

Dodatkowo współpracuje z OPS-ami, PCPR-ami i innymi jednostkami działającymi na rzecz 

dziecka i rodziny. Z rodziną i osobami bliskimi ściśle kontaktuje się takŜe wychowawca 

sprawujący bezpośrednią opiekę a takŜe psycholog i pedagog. Wszystkie te osoby uczestniczą 

w posiedzeniach Zespołu ds. Okresowej Oceny sytuacji dziecka w placówce gdzie 

podejmowane są istotne decyzje dot. dziecka. Posiedzenia Zespołu w 2010 odbywały się co 

najmniej raz w miesiącu. Na posiedzenia zapraszani byli równieŜ rodzice wychowanków. 

 

2.2.5 Praca nad właściwymi zachowaniami 

Pomoc psychologiczną zapewnia na bieŜąco psycholog zatrudniony w placówce, który na 

bieŜąco współpracuje z poradnią psychologiczno - pedagogiczną, słuŜąc pomocą i wsparciem 

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

zaprzyjaźnione do aktywnego uczestnictwa w procesie socjalizacyjnym poszczególnych 

wychowanków poprzez umoŜliwianie wyjazdów dziecka do domu rodzinnego, organizowanie 

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

równieŜ inne bliskie osoby) np.: Kolacja Wigilijna, Urodziny, Dzień Matki, Dzień Dziecka. 

Odwiedzały nas równieŜ dzieci z innych szkół, które uczestniczyły w organizowanych 

występach, konkursach, co pozwalało nawiązać więź z naszymi dziećmi. Nasi 

wychowankowie równieŜ odwiedzali swoich kolegów i koleŜanki, uczestnicząc we wspólnie 

organizowanych imprezach na terenie zaprzyjaźnionych szkół. 

W związku z częstymi problemami wynikającymi z niedostosowania wychowanków duŜą 

uwagę zwraca się  na działania kompensacyjne, i psychoedukacyjne. Celem tych działań jest 

m. in. propagowanie pozytywnych postaw, wyrabianie umiejętności radzenia sobie ze stresem 

i sytuacjami trudnymi. SłuŜą temu m. in. zajęcia relaksacyjne, współpraca z samorządem 

wychowanków, wspieranie samodzielnie podejmowanych działań, uczenie samodzielnego 

rozwiązywania trudnych sytuacji szkolnych, koleŜeńskich, rodzinnych, pokojowego 

rozwiązywania problemów i sytuacji konfliktowych poprzez: organizowanie zajęć                   

z wykorzystaniem filmów w zakresie uzaleŜnień, wykorzystywania seksualnego, szacunku do 

Ŝycia poczętego, HIV i chorób wenerycznych, lektur o tematyce profilaktycznej.  
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Działania te były wspierane przez przedstawicieli instytucji i organizacji wspierających 

rozwój dziecka bądź teŜ mającymi na celu ochronę i dbałość  o bezpieczeństwo np. 

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

Psychologiczno- Pedagogicznej itp. 

 

2.2.6 Kształtowanie w wychowankach tradycji i obyczajów 

W placówce corocznie sporządzany jest kalendarz imprez. W 2010 r. miały miejsce min. 

następujące uroczystości:  

- Walentynki, Dzień Kobiet, Wielkanoc, Dzień Dziecka, Dzień Edukacji Narodowej, Święto 

Zmarłych, Dzień Pracownika Socjalnego, Andrzejki, Mikołajki, Wigilia, 

- uroczystości kościelne: Kolęda, przygotowanie rocznicy  I Komunii Świętej, udział  

w niedzielnej mszy świętej, 

- uroczystości urodzinowe podopiecznych. 

 

2.2.7 Tworzenie warunków do  spędzania czasu wolnego 

W trakcie roku organizujemy szereg imprez i zajęć mających na celu rozwijanie 

zainteresowań- wychowawcy wspierają aktywność własną wychowanków. Dodatkowo 

organizowanych jest szereg innych imprez i wyjazdów w trakcie roku kalendarzowego min.: 

wyjazd na zimowisko (Wisła) gdzie uczono jazdy na nartach, wyjazd na łyŜwy, impreza 

walentynkowa i karnawałowa, wyjazd na „Tropikalną Wyspę” (Marklowice), wyjazd do 

Ośrodków Wypoczynkowych (Olza, Buków, Jastrzębie) na basen Nautica (Gorzyce), 

wycieczka do Śląskiego Ogrodu Zoologicznego i Śląskiego Parku Rozrywki w Chorzowie, 

wycieczka do Muzeum (Racibórz), wycieczka do stadniny koni w Kokoszycach, zwiedzanie 

Urzędu Wojewódzkiego (Katowice), zwiedzanie kopalni zabytkowej GUIDO w Zabrzu, 

wycieczka do Ustronia - Równicy do parku EXTREME, obozy harcerskie w Głuchołazach, 

Jeleśni i Lipowcu, wycieczka rowerowa „Wały Olzy”, wyjazdy do kina (m. in. kino 

trójwymiarowe w Rybniku), kręgle, kuligi, wycieczki piesze i szereg innych wycieczek 

krajoznawczo- turystycznych. Większość wyjazdów placówka ma moŜliwość organizować 

dzięki wsparciu sponsorów wspomagających naszą placówkę często anonimowo. 

 

2.2.8 Rozwijanie samorządności 

W oparciu o Regulamin Organizacyjny w placówce działa Samorząd wychowanków,  który 

składa stosowne wnioski i opinie do Dyrektora placówki - reprezentuje wszystkich 

wychowanków i  wnioskuje  o nagrody i kary w stosunku  dla poszczególnych dzieci. 
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2.2.9 Higiena, zdrowie i bezpieczeństwo 

Systematycznie prowadzona jest dokumentacja zdrowotna (karta zdrowia i szczepień, 

uzyskiwanie zgody od rodziców na poszczególne zabiegi). Pracownicy pomocy medycznej 

zatrudnieni w placówce współpracują z Poradniami, z których korzystają dzieci 

przestrzegając wyznaczonych terminów, nadzorują rozdział leków, kształtują nawyki 

zdrowotne i higieniczne (kontrola codziennej toalety, estetyki pomieszczeń mieszkalnych, 

czystości i higieny osobistej). Dzieci na bieŜąco zapoznawane są z zasadami bezpieczeństwa 

poprzez uczestniczenie w pogadankach z zakresu PPOś i BHP, indywidualnych rozmowach 

na temat niebezpieczeństw groŜących podczas oddaleń z placówki, zasad prawidłowego 

zachowania się na wycieczkach, koloniach, podczas kąpieli, jazdy na nartach. W związku  

z szeregiem urządzeń poprawiających bezpieczeństwo budynku dzieci na bieŜąco 

zapoznawane są z zasadami ich funkcjonowania oraz koniecznością dbałości o sprzęt, mienie 

oraz ład i porządek. Na bieŜąco prowadzone są pogadanki z dziećmi dot. profilaktyki 

zdrowotnej i udzielania pierwszej pomocy oraz zagroŜeń wynikających ze stosowania 

środków odurzających.  Uświadamiano na bieŜąco jak bezpiecznie korzystać z kąpieli  

i wypoczynku nad wodą, w górach. Pomocna w tych działaniach jest Powiatowa Komenda 

Policji i współpracujący z naszą placówką komisarz Bogdan Polak. Organizowane były 

równieŜ występy teatrów, których przedstawienia miały m.in. cel edukacyjny np.: jakie są 

skutki zaŜywania narkotyków, naduŜywania alkoholu. 

 

2.2.10 Usamodzielnianie wychowanków 

W głównej siedzibie Placówki dzieci pod okiem wychowawców samodzielnie 

przygotowują posiłki dla całej grupy, uczą się utrzymywać porządek oraz stosowania  

w praktyce sprzętów kuchennych i wykonywania drobnych prac naprawczych.  

W mieszkaniach usamodzielnień wychowankowie samodzielnie przygotowują wszystkie 

posiłki, uczą się planować i gospodarować domowym budŜetem,  prowadzą 

gospodarstwo domowe, dbają o wystrój pomieszczeń. W całym procesie wychowywania 

małoletnich istotna jest organizacja procesu socjalizacji a takŜe uczenie metod asertywnego 

rozwiązywania konfliktów i podnoszenie samooceny przez rozwój umiejętności 

interpersonalnych oraz zapoznawanie na bieŜąco z uprawnieniami i obowiązkami w związku  

z procesem usamodzielniania. 
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Z uwagi na coraz większą grupę młodzieŜy  kierowanej do placówki 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 i nadzorując działania, przekazując następnie wszelkie sprawy 

dotyczące wychowanka opiekunowi usamodzielnienia. Ponadto pracownicy odpowiedzialni 

za proces wychowawczy i socjalizacyjny podejmują szereg działań o charakterze 

profilaktycznym, mającym na celu przygotowanie wychowanków do pełnienia  

samodzielnych ról społecznych. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami a zwłaszcza rozporządzeniem Ministra Pracy  

i Polityki Społecznej z dnia 24.10.2007 r. (Dz.U. 2007r., nr 208, poz.1507)  w sprawie 

udzielenia pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie, 

 Zespół usamodzielnień działający w placówce przy ścisłej współpracy PCPR podejmuje 

szereg działań  mających na celu usprawnienie procesu usamodzielnienia  wychowanków 

wkraczających w dorosłe Ŝycie. Dodatkowo wychowawcy przeprowadzili szereg zajęć  

o charakterze profilaktycznym m.in.: spotkanie z pracownikiem policji”. 

Wychowankom organizowano wyjazdy do kina w Wodzisławiu Śl. i Rybniku. 

Repertuar  dobierany jest stosownie do stopnia dojrzałości emocjonalnej i wieku. Po kaŜdej 

projekcji organizowane są pogadanki grupowe oraz rozmowy indywidualne w zaleŜności od 

zgłaszanych potrzeb na tematy związane z wyświetlanymi filmami. Dodatkowo 

wychowankowie systematycznie są uczeni załatwiania spraw urzędowych t.j. pisania pism, 

prawidłowego wypełniania druków urzędowych – działania te mają na celu „oswojenie” ze 

sprawami urzędowymi. Zgodnie z załoŜeniami opiekunowie usamodzielnień, wychowawcy 

oraz wychowankowie ściśle współpracują z instytucjami istotnymi w procesie 

usamodzielnienia t.j. Urzędem Miasta -  w zakresie podejmowania starań o wydanie dowodu 

osobistego czy złoŜenia wniosku o mieszkanie, PCPR - w zakresie sporządzania, realizowania  

i modyfikowania planu usamodzielnienia, PUP - w zakresie weryfikacji ofert pracy czy 

szkoleń.  

 

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

organizowanych zarówno wewnątrz placówki jak i na zewnątrz. Szkolenia obejmowały grupę 
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pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi oraz  psychologa. Były to m. in.  

szkolenia:  

• organizator  ROPS  Katowice: „Zasady Prowadzenia Grup Wsparcia”, „Przemoc 

seksualna wobec dzieci - szkolenie w ramach grup interdyscyplinarnych”, 

„Zarządzanie w placówkach wychowawczych”, „Warsztaty dotyczące zasad 

prowadzenia grup wsparcia”, „Nowe standardy kontroli zarządczej”, „Radzenie 

sobie z trudnym klientem”, „Instrukcja kancelaryjna oraz prawidłowa 

archiwizacja dokumentacji w instytucjach samorządowych”, 

• organizator  Śląskie Centrum Kreatywności  i Przedsiębiorczości: „Świąteczne 

warsztaty artystyczne”, „Bajkoterapia”,  

• organizator  PCPR : „Ochrona danych osobowych, zastosowanie praktyczne”, 

• szkolenie organizowane przez RIO w Katowicach: „Zamknięcie kont bilansowych” 

• szkolenie z HACCP, 

• organizator  Polski Instytut Ericksonowski: „Podstawy psychiatrii dzieci   

i młodzieŜy”, „Konstruowanie indywidualnych planów pracy z dzieckiem   

i rodziną oraz tworzenie programów pracy z grupą w oparciu  o diagnozę 

potrzeb”, „Zaburzenie depresyjne”, „Zachowania i myśli suicydalne oraz 

samookaleczenia wśród dzieci i młodzieŜy”, 

• wewnętrzne m. in. prowadzone przez Pana Bogdana Polaka z Komendy Powiatowej 

Policji i pracowników straŜy granicznej dotyczące profilaktyki  

w zakresie przeciwdziałaniu narkomanii i zjawiskom niedostosowania 

społecznego oraz prowadzone przez dyrektora placówki dotyczące 

obowiązujących przepisów z zakresu pomocy społecznej i funkcjonowania 

placówki opiekuńczo - wychowawczej w tym systemie. Na bieŜąco organizowano 

szkolenia z zakresu BHP. 

 

2.2.12 Współpraca z instytucjami, organizacjami i osobami prywatnymi działającymi   
na  rzecz  pomocy  dziecku  i  rodzinie   oraz   ze  środowiskiem  rodzinnym  
wychowanków 

 
W placówce duŜy nacisk kładzie się na dbałość o poszanowanie i podtrzymywanie związków 

emocjonalnych dziecka z rodzicami, rodzeństwem i z innymi osobami zarówno spoza 

placówki, jak  i przebywającymi lub zatrudnionymi w placówce. Wychowankowie mają teŜ 

moŜliwość regularnych, osobistych i bezpośrednich kontaktów z rodzicami oraz innymi 
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osobami bliskimi, z wyjątkiem przypadków, w których sąd zakazał lub ograniczył ich prawo 

do takich kontaktów. Istotne decyzje dotyczące wychowanków uzgadniane są z jego 

rodzicami lub prawnymi opiekunami. Przy ścisłej współpracy z  Ośrodkiem Adopcyjno – 

Opiekuńczym podejmowano działania zmierzające do znalezienia wychowankom 

bezpiecznego środowiska rodzinnego w rodzinie zaprzyjaźnionej, zastępczej lub adopcyjnej 

oraz propagowania idei rodzin adopcyjnych oraz tworzenia  i wspierania ruchu zastępczego 

rodzicielstwa. W związku z koniecznością podnoszenia usług placówki  i przyjętym planem 

rozwoju podjęto szereg dodatkowych działań zmierzających do pozyskiwania dodatkowych 

środków. Pozyskano m. in.: środki na zakup dodatkowego wyposaŜenia do pokoi 

wychowanków, odzieŜy dla dzieci, zabawek, organizację imprez t.j: Wielkanocy, BoŜego 

Narodzenia czy na organizację wypoczynku letniego, zimowego dla dzieci. Działania te były 

moŜliwe  dzięki pomocy naszych stałych partnerów i sponsorów:  m.in. PPG ROW JAS                 

w Jastrzębiu Zdroju, Państwo Muzia z Raciborza, Firmie Iglokrak z Wodzisławia Śląskiego, 

KWK Borynia, PKO BP, Związku Zawodowego Ratowników JAS-MOS, Firmie RAFAKO, 

Firmie HENKEL, Hurtowni Drobiu w Turzy, Jastrzębskim Zakładom Remontowym sp. z o.o 

Węglowa w Jastrzębiu, Foto Kieca w Wodzisławiu Śląskim, Foto Kołodziej w Turzy. Warto 

zaznaczyć, iŜ dyrektor placówki oraz pracownicy wciąŜ kładą nacisk na współpracę ze  

„sponsorami”, uznając to zadanie za  istotne w roku następnym.  

 

 

 

2.3 BudŜet Domu 

Tabela 3 -  Wykonanie budŜetu  w 2010 roku   

§ Plan Wykonanie % Cel wydatkowania 

 4130 26.907,00 26.719,20 99,30 Ubezpieczenie zdrowotne wychowanków 

 4010 1.164.832,00 1.126.287,56 96,69 
Wynagrodzenie osobowe pracowników 
pedagogicznych, administracji i obsługi 
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4110 190.689,00 190.688,89 100 Składki na ubezpieczenie społeczne ZUS 

 4120 29.134,00 29.130,92 99,99 Składki na Fundusz Pracy 

 4040 85.792,00 85.780,52 99,99 Wynagrodzenie roczne tzw. 13-tka 

3020 39.605,00 39.597,94 99,98 
Dodatek mieszkaniowy i wiejski dla 
pracowników pedagogicznych, 
ekwiwalent odzieŜowy pracowników 

 3110 9.323,00 9.322,50 99,99 Kieszonkowe dla wychowanków PDDzG 

 4170 11.305,00 11.302,00 99,97 Umowy zlecenia 

 4210 66.665,00 66.558,89 99,84 
Opał, paliwo, odzieŜ, art. biurowe, środki 
czystości, materiały na remonty bieŜące 

 4220 79.761,00 79.761,00 100 śywność dla wychowanków 

4230 6.643,00 6.625,33 99,73 Lekarstwa dla wychowanków 

4240 6.138,00 6.134,48 99,94 Podręczniki szkolne, zeszyty, przybory 

§ Plan Wykonanie % Cel wydatkowania 

4260 53.412,00 53.406,98 99,99 Media, Energia, woda, gaz 

4280 1.052,00 1.044,50 99,29 Badania okresowe pracowników PDDzG 

 4300 59.929,00 59.895,21 99,94 
Bilety miesięczne wychowanków, usługi 
pocztowe, telefony, przegląd samochodu 
słuŜbowego, transport opału, wywóz 

c.d tabela 3 
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nieczystości, opłata RTV, naprawy,  

 4410 5.431,00 5.430,63 99,99 Delegacje krajowe pracowników 

 4430 5.548,00 5.542,00 99,89 Ubezpieczenie samochodu  

 4440 49.181,00 49.181,00 100 
Zakładowy Fundusz Świadczeń 
Socjalnych 

4270 19.940,00 19.935,48 99,98 Zakup usług remontowych 

4520 128,00 128,00 100 
Opłaty na rzecz budŜetów jednostek 
samorządu terytorialnego 

 4350 1.280,00 1.274,46 99,57 Opłata za Internet 

4360 1.938,00 1.923,40 99,25 Opłata za telefon komórkowy 

4370 5.247,00 5.221,95 99,52 Opłata za telefon stacjonarny 

4700 2.300,00 2.300,00 100 Szkolenie pracowników PDDZ 

     4740 1.453,00 1.430,56 98,46 Zakup materiałów  do drukarek (papier) 

§ Plan Wykonanie % Cel wydatkowania 

4750 865,00 863,86 99,87 Zakup licencji i programów komp. 

4440 10.800,00 10.800,00 100 ZFŚS – emeryci 

c.d tabela 3 
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6050 45.000,00 44.071,34 97,94 
Wydatki inwestycyjne jednostek 
budŜetowych 

Razem 1.980.298,00 1.940.358,60   

 

Miesięczny koszt utrzymania wychowanka w roku 2010 wynosił 3.831,20 zł. 
 
2.4 Priorytety na lata 2011 – 2012 
 

- rekultywacja  terenu wokół placówki, 

- monitoring, 

          - ogrodzenie, 

- remont piwnic, wyposaŜenie kuchni, 

- pozyskanie środków zewnętrznych na realizację programu usamodzielnień, 

          - budowa boiska sportowego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Powiatowy Ośrodek Wsparcia PERŁA w Wodzisławiu Śląskim   

Powiatowy Ośrodek Wsparcia PERŁA w Wodzisławiu Śląskim  został utworzony na 

podstawie Uchwały Nr XXXIV/360/2001 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia  

29 października 2001 r. jako zadanie administracji rządowej finansowane ze środków budŜetu 

państwa. Ośrodek jest domem dziennego pobytu dla osób chorych psychicznie, które nie 
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wymagają leczenia szpitalnego, jednak mają powaŜne trudności w codziennym 

funkcjonowaniu. Stanowi ogniwo oparcia społecznego, które umoŜliwia osobom  

z zaburzeniami psychicznymi Ŝycie w otwartym środowisku, pełnienie jak największej liczby 

ról społecznych, podtrzymuje i rozwija umiejętności niezbędne do samodzielnego Ŝycia.  

Ośrodek stwarza szansę pełnego uczestnictwa w Ŝyciu społecznym, umoŜliwia wszechstronny 

rozwój, zapewnia wsparcie i opiekę. WaŜnym celem realizowanym przez Ośrodek jest 

stworzenie osobom po kryzysie psychicznym poczucia bezpieczeństwa, akceptacji, braku 

izolacji oraz tworzenie społeczności opartej na zasadzie Ŝyczliwości i zrozumienia 

problemów. 

Ośrodek dysponuje 25 miejscami pobytu dziennego. Czynny jest od poniedziałku do 

piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.  

 

Tabela 1 – Podział uczestników ze względu na rodzaj  schorzenia 

Rodzaj rozpoznania Liczba osób 

Schizofrenia paranoidalna 15 

Zaburzenia typu schizofrenii 1 

Zespół paranoidalny 1 

Zaburzenia schizoafektywne 1 

Zaburzenia maniakalno - depresyjne 1 

Epizod depresyjny 1 

Zaburzenia emocjonalne i zachowania 1 

Inne 4 

 

Choroba jest wydarzeniem losowym. Dotyka w kaŜdym wieku niezaleŜnie od zdolności, 

wykształcenia, statusu społecznego.  

 

Tabela 2 – Struktura wieku osób korzystających z usług Ośrodka 
 

Liczba osób Osoby, które 
skorzystały z usług 

Ośrodka Perła 
16-30 r.Ŝ 31-50 r.Ŝ powyŜej 50 r.Ŝ 

Stan na dzień 
31.12.2010 r. 8 12 5 
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Najliczniejszą grupą był przedział wiekowy od 31 do 50 roku Ŝycia. Ze względu na 

płeć liczniejszą grupę stanowili męŜczyźni, co przedstawia poniŜsza tabela. 

 

Tabela 3 – Podział ze względu na płeć 

 

kobiety 

 

męŜczyźni 

 

Podział ze względu  

na płeć 

stan na dzień  

31.12.2010 r. 

 

11 

 

14 

 

Wykształcenie osób korzystających z Ośrodka przedstawia się następująco: 

 

Tabela 4 – Podział ze względu na wykształcenie 

wyŜsze średnie zawodowe podstawowe Podział ze względu  

na wykształcenie 

stan na dzień 

31.12.2010 r. 

 

1 

 

9 

 

11 

 

4 

 

 W 2010 r.  z usług Ośrodka skorzystało 35 uczestników. Spośród osób, które 

zakończyły pobyt 3 osoby podjęły zatrudnienie. Na koniec roku 4 osoby oczekiwały na 

umieszczenie w Ośrodku. Przez okres oczekiwania miały moŜliwość uczestnictwa  

w zajęciach klubowych prowadzonych w Ośrodku w kaŜdy piątek. 

 Powiatowy Ośrodek Wsparcia zajmuje budynek wolnostojący zlokalizowany na 

obrzeŜach miasta. Powierzchnia uŜytkowa budynku wynosi 400 m2.  

Ilość pomieszczeń i ich wyposaŜenie w pełni zaspokaja potrzeby klientów. Uczestnicy mają 

swobodny dostęp do pomieszczeń, w których prowadzone są zajęcia oraz  moŜliwość 

korzystania ze sprzętu RTV AGD, takŜe z Internetu. W minionym roku doposaŜono Ośrodek 

w sprzęt AGD, komputerowy oraz meble. Przeprowadzono równieŜ niezbędne remonty: 

malowanie pomieszczeń, naprawa rynien. 

 Powierzchnia otoczenia budynku wynosi 3.300 m2. Zagospodarowana jest w części 

rekreacyjnie (kwiaty, krzewy ozdobne), w części gospodarczo (warzywa, drzewa, krzewy 

owocowe). Ogród jest utrzymywany przede wszystkim w ramach treningów umiejętności 

praktycznych. 
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Na dzień 31.12.2010 r. w Ośrodku Wsparcia było zatrudnionych 10 osób, w przeliczeniu na 

pełne etaty: 8 

dyrektor - wykształcenie wyŜsze 

psycholog - wykształcenie wyŜsze kierunkowe 

5 terapeutów  (1 osoba na zastępstwo) - wykształcenie wyŜsze kierunkowe 

główna księgowa - wykształcenie wyŜsze 

starszy administrator - wykształcenie wyŜsze 

aspirant pracy socjalnej - wykształcenie średnie. 

Wszystkie zatrudnione osoby  spełniają wymagania Rozporządzenia  Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie rodzajów specjalistycznych usług 

opiekuńczych oraz kwalifikacji osób świadczących takie usługi dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi.  

 
3.1 Działania edukacyjne na szczeblu lokalnym 
 

Powiatowy Ośrodek Wsparcia systematycznie współpracuje z placówkami 

oświatowymi działającymi na terenie powiatu. W 2010 roku personel merytoryczny Ośrodka 

przeprowadził zajęcia edukacyjne dla uczniów następujących szkół: I Liceum 

Ogólnokształcące w Wodzisławiu Śl., II Liceum Ogólnokształcące w Wodzisławiu Śl., 

Zespół Szkół Ekonomicznych, Szkoła Muzyczna. Dla wolontariuszy stworzono moŜliwość 

odwiedzin w siedzibie Ośrodka. W ramach powyŜszej kampanii edukacyjnej przeprowadzono 

równieŜ warsztat dla 15-to osobowej grupy pracowników Urzędu Pracy. Łącznie około 180-

osobowa grupa została zapoznana z działalnością Ośrodka. Przekazano równieŜ podstawową 

wiedzę o zaburzeniach psychicznych i sposobach ich leczenia. 
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Rys. 1 Działania edukacyjne 

  

PowyŜsze działania edukacyjne mają pozytywny wpływ na zmianę negatywnego 

stereotypu na temat  choroby psychicznej. Uczą równieŜ jak nawiązać kontakt z osobą chorą, 

jak reagować na jej zachowania. Edukacja lokalnego środowiska jest jednocześnie waŜnym 

elementem tworzenia sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 

 W ramach edukacji lokalnego środowiska w minionym roku Ośrodek włączył się  

w Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją, który obchodzony jest w dniu 23 lutego. Z tej okazji 

lekarz psychiatra i psycholog wygłosili dla pracowników instytucji pomocowych powiatu 

prelekcje na temat objawów depresji oraz czynników wpływających pozytywnie na kontakt  

z osobą chorą.   

Z okazji dziewiątej rocznicy powołania Ośrodka zorganizowano „Dni Otwarte”. 

Udział  w nich wzięli  dyrektorzy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, rodziny 

uczestników  i  absolwenci.      

  

3.2 Integracja ze środowiskiem lokalnym 
 
 W 2010 roku w siedzibie Filii Powiatowej Biblioteki Publicznej zorganizowano 

wystawę  prac wykonanych przez uczestników w pracowni artystycznej Ośrodka. Nadano jej 

temat: „Sztuka moŜe leczyć” gdyŜ artystyczna kreatywność chorych czasem jest efektem 

zmagania się z nawrotem choroby, a czasem z odkrywaniem swoich zdolności w okresie 

remisji. Z okazji jej otwarcia przygotowano montaŜ poetycki oparty na twórczości poetyckiej 

Haliny Poświatowskiej.  
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 Klienci Ośrodka brali udział w XIX Międzynarodowej Spartakiadzie Osób 

Niepełnosprawnych w Cieszynie oraz w Powiatowej Olimpiadzie Osób Niepełnosprawnych.  

W minionym roku klienci uczestniczyli w  wycieczkach turystycznych. Zorganizowano m.in. 

wyjazd do Krakowa połączony z udziałem w spektaklu „Sen nocy letniej” wystawionym na 

deskach Teatru GROTESKA, w całości finansowany 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. oraz 

DPS w Gorzycach. 

 

3.3 Praca z rodziną 
 
 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 maju zorganizowano dla rodzin, przyjaciół i absolwentów 

plenerową imprezę połączoną z grillowaniem oraz loterią fantową. Z okazji dziewiątej 

rocznicy powołania Ośrodka zorganizowano Dzień Otwarty dla rodzin, takŜe dla rodzin 

absolwentów. Spotkanie to zainicjowało zajęcia grupy wsparcia dla rodzin, w których 

uczestniczy 12 osób. 

Przez cały rok personel terapeutyczny prowadził indywidualne konsultacje dla rodzin, 

w zaleŜności od indywidualnych potrzeb.  

 
 
3.4 Formy terapii 
 
      W Ośrodku prowadzi się następujące formy terapii: 

• Trening umiejętności samoobsługowych i zaradności Ŝyciowej: 

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

             budŜetowy, trening techniczny, ergoterapia. 

• Trening umiejętności społecznych i interpersonalnych: 

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

            - trening umiejętności spędzania wolnego czasu, 

- zabawoterapia, wyjścia do instytucji kulturalno-oświatowych, sport, turystyka, 

   rekreacja. 
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• Terapia zajęciowa: 

     - zajęcia teatralne, zajęcia w pracowni artystycznej, obsługa komputera. 

•  Poradnictwo psychologiczne i socjalne: 

     - psychoterapia indywidualna, praca z rodziną. 

• Psychoterapia grupowa: 

     - biblioterapia, zajęcia z muzyką, psychodrama, relaksacja. 

• Psychoedukacja: 

            -  konsultacje lekarskie, edukacja dotycząca choroby. 

 Część zajęć prowadzona jest 5 razy w tygodniu np.: trening kulinarny, społeczność, 

trening umiejętności praktycznych. Systematycznie odbywają się równieŜ zajęcia w pracowni 

artystycznej, relaksacja, zajęcia z muzyką czy biblioterapia. Pozostałe formy terapii 

prowadzone są w czasowych blokach tematycznych, a ich intensywność uzaleŜniona jest od 

zapotrzebowania społeczności klientów. 

 Kontakt z Ośrodkiem utrzymują nadal absolwenci, którzy w kaŜdy piątek mają  

moŜliwość uczestnictwa w  terapii na zasadzie zajęć klubowych.  Mogą równieŜ skorzystać    

z indywidualnej rozmowy z terapeutą lub z konsultacji lekarza psychiatry. 

 Systematyczne oddziaływania terapeutyczne przyniosły klientom konkretne korzyści. 

Dla osób wielokrotnie hospitalizowanych zdecydowanie wydłuŜyły się okresy między 

kolejnymi hospitalizacjami. ZauwaŜa się równieŜ większą samodyscyplinę lekową, większą 

wiedzę o chorobie oraz szybsze rozpoznanie zwiastunów, co zapobiega ostrym nawrotom. 

Daje się takŜe zauwaŜyć postęp w zakresie akceptacji swojej choroby.  

  Klienci Ośrodka podejmują inicjatywy związane z zatrudnieniem. Efektem jest 

podjęcie zatrudnienia przez 3 ubiegłorocznych absolwentów. Wśród innych efektów 

prowadzonej działalności daje się zauwaŜyć: zmniejszenie poziomu lęku, nabywanie 

umiejętności rozwiązywania trudnych sytuacji, zwiększenie poczucia zaufania, większą 

zdolność rozpoznawania uczuć oraz ich wyraŜania, poprawę poczucia własnej wartości, 

nabywanie umiejętności tworzenia więzi, nawiązanie relacji koleŜeńskich takŜe poza 

Ośrodkiem, wyciszenie i uspokojenie, nabywanie umiejętności decydowania o swoim Ŝyciu, 

poprawa dbałości o wygląd zewnętrzny i higienę, wykorzystanie konstruktywnych sposobów 

spędzania wolnego czasu. 

 Pozytywnym efektem terapii jest równieŜ to, Ŝe klienci, którzy dłuŜej przebywają  

w Ośrodku zaczynają odbudowywać rodzinne relacje. 
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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.  

3.5 BudŜet Ośrodka   

Tabela 5 – Wykonanie budŜetu w 2010 roku  

 

§ Plan Wykonanie % Cel wydatkowania 

3020 35 34,59 98,83 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: 
odzieŜ BHP 

4010 190390 190182,19 99,89 Wynagrodzenia brutto pracowników w 2010 roku 

4040 9961 9960,99 100 Wypłata nagrody rocznej za 2009 r. 

4110 31634 31630,64 99,99 Ubezpieczenia społeczne od wypłaconych 
wynagrodzeń w 2010 roku 

4120 4827 4750,56 98,42 Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń        
w 2010 roku 

4170 4755 4755,00 100 

Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i umowy 
zlecenia (umowy zlecenia - usługi gospodarczo-
konserwatorskie, sprzątanie pomieszczeń 
biurowych; usługi informatyczne) 

4210 18361 18361,00 100 Zakup artykułów biurowych, materiałów do terapii, 
środków czystości oraz wyposaŜenia  

4220 9597 9596,98 100 

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 

4240 376 376,00 100 
Pomoce dydaktyczne: ksiąŜki dla terapeutów 

4260 21104 21103,02 99,99 Opłaty za zuŜycie gazu (ogrzewanie budynku 
gazem ziemnym), energii, wody 
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§ Plan Wykonanie % Cel wydatkowania 

4270 10461 10460,55 100 Malowanie pomieszczeń POW PERŁA  

4280 4225 4195,00 99,29 Usługi psychiatryczne dla klientów ośrodka, 
badania okresowe i wstępne pracowników 

4300 13198 13188,03 99,92 

 Opłaty za przeglądy techniczne dotyczące 
instalacji i sprzętu PPOś, usługi BHP, wywóz 
nieczystości i odpadów komunalnych, montoring 
obiektu 

4350 1085 1084,50 99,95 Zakup usług dostępu do sieci Internet 

4360 339 338,22 99,77 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 
telefonii komórkowej 

4370 2095 2094,52 99,98 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 
telefonii stacjonarnej 

4410 1537 1536,48 99,97 

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

4430 1719 1718,62 99,98 
Ubezpieczenie mienia ośrodka 

4440 8729 8728,51 99,99 Przekazanie środków na konto ZFŚS 

4480 4083 4083,00 100 Opłata podatku od nieruchomości 

4700 2033 2032,45 99,97 Szkolenia pracowników  

4740 483 482,79 99,96 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 
drukarskiego i urządzeń kserograficznych 

4750 2813 2812,03 99,97 Zakup akcesoriów komputerowych 

Razem 343840 343505,67 99,9  

 
3.6  Priorytety na lata 2011 - 2012 
 
- rozszerzenie działalności poprzez uruchomienie dodatkowych miejsc, 

- utworzenie mieszkań chronionych. 

 

c.d tabela 1 
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4. Powiatowy Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy  w Wodzisławiu Śląskim 
 

Powiatowy Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Wodzisławiu Śl. jest jednostką 

budŜetową realizującą zadania własne powiatu wodzisławskiego z zakresu pomocy społecznej 

finansowaną ze środków Powiatu Wodzisławskiego. 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 Wodzisławiu Śl. zatwierdzony 

Uchwałą Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 24.06.2010 r., Nr XLVIII/515/2010 oraz 

Regulamin Organizacyjny zatwierdzony Uchwałą Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z dnia 

17.11.2010 r., Nr 229/2010. Uchwałą Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 28.08.2008 r.,  

nr XXII/292/2008 została zmieniona siedziba Ośrodka, a jednostce nadano nazwę: Powiatowy 

Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy w Wodzisławiu Śląskim. W 2010 r. w Powiatowym 

Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym w Wodzisławiu Śl. zatrudnionych było 7 osób na 6,5 

etatach. Na dzień 31.12.2010 r. kadrę jednostki stanowili: 

 
Tabela 1 -  Kadra jednostki  
 

Stanowisko Ilość 
osób 

Wymiar 
czasu 
pracy 

Posiadane kwalifikacje 

Dyrektor 1 1 etat 
wykształcenie wyŜsze pedagogiczne 
studia podyplomowe: socjoterapia i terapia pedagogiczna,  
zarządzanie pomocą społeczną i placówkami opiekuńczymi 

Główna 
księgowa 

1 0,75 etatu 
wykształcenie wyŜsze ekonomiczne 

Psycholog 1 1 etat 

wykształcenie wyŜsze kierunkowe 
studium psychoterapii młodzieŜy 
studium opiniowania sądowo – psychologicznego          
w sprawach z udziałem dzieci 

Psycholog 1 0,75 etatu wykształcenie wyŜsze kierunkowe 

Pedagog 1 1 etat 

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

Pedagog 1 1 etat wykształcenie wyŜsze pedagogiczne 
Pedagog 1 1 etat wykształcenie wyŜsze pedagogiczne 

 
RAZEM: 

 
7 

 
 

6,5 etatów 
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4.1 Działalność merytoryczna Ośrodka 

 
Działalność  Powiatowego  Ośrodka  Adopcyjno – Opiekuńczego  w  Wodzisławiu Śl. 

oparta była o plan pracy opracowany na 2010 rok. Praca merytoryczna Ośrodka 

koncentrowała się na realizacji następujących celów i zadań: 

 
4.1.1 Pozyskiwanie   osób   zgłaszających   gotowość   przysposobienia   dziecka    oraz 

kandydatów zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej albo 
prowadzenia placówki rodzinnej 

 
We współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodek pozyskuje 

kandydatów na rodziny zastępcze oraz chętnych do przysposobienia dziecka. Informacje  

o pracy Ośrodka oraz plakaty promujące rodzinną opiekę zastępczą zostały umieszczone  

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl., ośrodkach pomocy 

społecznej, zakładach opieki zdrowotnej, domach kultury działających na terenie Powiatu 

Wodzisławskiego, w punktach działalności gospodarczej oraz w lokalnych przedszkolach. 

Powiatowy Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy, w ramach kampanii promującej rodzicielstwo 

zastępcze stale współpracuje z Wodzisławskim Centrum Kultury. Efektem  tej współpracy 

były comiesięczne  wystąpienia informacyjno-edukacyjne pracowników Ośrodka w WCK, 

które odbywały się podczas „Niedzielnych Spotkań z Teatrem”. 

Podczas Wodzisławskiego Jarmarku Staroci, w dniach 7 lutego i 11 marca były rozdawane  

mieszkańcom powiatu wodzisławskiego ulotki i broszury  promujące rodzicielstwo zastępcze. 

Pracownicy POAO  brali udział w kampanii ,,Stawiam na mleko”, która odbyła się  

1 października na rynku w Wodzisławiu Śl. Dla zainteresowanych przygotowano krótką 

prelekcję oraz wyświetlono film promujący rodzicielstwo zastępcze. 

Ponadto podstawowe informacje o Ośrodku umieszczone są na stronach  

internetowych zajmujących się tematyką adopcji i opieki nad dziećmi.  

W wyniku prowadzonych działań informacyjnych w 2010 r. pozyskaliśmy 35 rodzin chętnych 

do pełnienia funkcji rodziny zastępczej i adopcyjnej, w tym: 

• 14 rodzin -  kandydatów na rodziny zastępcze;  

• 22 rodzin -  kandydatów na rodziny adopcyjne.  
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Rys. 1 Pozyskani kandydaci na rodziny zastępcze i adopcyjne 
 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej w sprawie ośrodków adopcyjno – 

opiekuńczych nasz Ośrodek otrzymuje karty zgłoszenia rodzin oczekujących  

w Wojewódzkim Banku Danych Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych  (157 kart zgłoszeń  

w 2010 r.).  

 
4.1.2 Gromadzenie informacji o dzieciach, które mogą być przysposobione 
 

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

przysposobione. Prowadzi zbiór danych osobowych o nazwie: „Dokumentacja dzieci 

zgłaszanych do Ośrodka” zawierający karty zgłoszenia dzieci wraz z niezbędnymi 

dokumentami. Informacje o dzieciach pozyskiwane są dzięki współpracy Ośrodka  

z: jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, zakładami opieki zdrowotnej, 

placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, sądami rodzinnymi, ośrodkami adopcyjno-

opiekuńczymi, organami pomocniczymi a w szczególności z Ośrodkiem prowadzącym 

Wojewódzki Bank Danych o dzieciach oczekujących na przysposobienie. 

Dzieci zgłaszane do adopcji tj. dzieci z uregulowaną sytuacją prawną oraz 

ustanowionym opiekunem  prawnym zgłaszane są do ośrodka adopcyjno-opiekuńczego na 

podstawie „karty zgłoszenia dziecka” wraz  z kompletem wymaganej dokumentacji.  

W 2010 r. do Powiatowego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Wodzisławiu Śl. 

zgłoszonych zostało 46 dzieci.  
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Tabela 2 - Zgłoszenia dzieci do Ośrodka 
 

 
Instytucja zgłaszająca 

 

 
Liczba dzieci 

PCPR Wodzisław Śl. 25 

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Kuźni Raciborskiej 3 

OPS Jastrzębie-Zdrój 1 

Dom Dziecka w Kłodzku 
15 
 

Dom Dziecka w Nowej Rudzie 
2 
 

 

W przypadku dzieci przebywających w rodzinach zastępczych oraz Domach Dziecka 

współpracujących z naszym Ośrodkiem, po uregulowaniu sytuacji prawnej sporządzana jest 

„karta zgłoszenia dziecka”, zawierająca diagnozę psychologiczną oraz informacje o jego 

sytuacji prawnej, zdrowotnej i rodzinnej. Diagnoza psychologiczna sporządzana jest na 

podstawie przeprowadzonych badań psychologicznych z uwzględnieniem posiadanej 

dokumentacji dotyczącej  dziecka.  

W 2010 r.  zakwalifikowanych przez naszą jednostkę do adopcji zostało 46 dzieci.  

W 2010 r.  za pośrednictwem naszej jednostki zakończono 32 procedury adopcyjne (43 dzieci 

zostało przysposobionych) w tym: 

- 22 rodziny przysposobiły jedno dziecko; 

- 9 rodzin przysposobiło rodzeństwo (dwoje dzieci); 

- 1 rodzina przysposobiła rodzeństwo (troje dzieci). 

Dodatkowo Wojewódzki Bank Danych w Sosnowcu poinformował nas o 985 

dzieciach przesyłając karty zgłoszenia dzieci wraz z niezbędną dokumentacją celem podjęcia 

poszukiwań zastępczej formy opieki i wychowania rodzinnego (przysposobienia).  

 
 
4.1.3 Przeprowadzanie   diagnozy   pedagogicznej   i   psychologicznej  oraz  wywiadów  

społecznych (rodzinnych) dotyczących osób zgłaszających gotowość 
przysposobienia dziecka oraz kandydatów zgłaszających gotowość do pełnienia 
funkcji rodziny zastępczej albo prowadzenia placówki rodzinnej 

 
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, podpisują równieŜ  

stosowne oświadczenia.  
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Częścią procedury kwalifikacyjnej są badania psychologiczno-pedagogiczne kandydatów, 

przeprowadzane przez pracowników Ośrodka. Ponadto w miejscu zamieszkania kandydatów 

przeprowadzany jest wywiad społeczny pracowników ośrodka (druk wywiadu sporządzany 

przez pracowników Ośrodka stanowi opracowanie własne).   Taka wizyta pozwala równieŜ na 

spotkanie z osobami wspólnie zamieszkującymi z kandydatami i poznanie ich stanowiska 

dotyczącego decyzji małŜonków (kandydatów). W 2010 r. w Powiatowym Ośrodku 

Adopcyjno-Opiekuńczym w Wodzisławiu Śląskim przeprowadzono diagnozę 

psychologiczno-pedagogiczną: 

• 40 rodzinom (w tym: 38 rodzinom pełnym i 2 osobom samotnym) kandydatom na 

rodziny adopcyjne przeprowadzono diagnozy psychologiczne,  

• 33 rodzinom (kandydatom na rodziny adopcyjne) przeprowadzono diagnozę 

pedagogiczną, 

• dla 15 rodzin zastępczych przeprowadzono diagnozę psychologiczną, ponadto 

przeprowadzono 1 diagnozę psychologiczną kandydatów na rodzinę zaprzyjaźnioną  

z dzieckiem,  

• 9 rodzinom  - kandydatom na niespokrewnione rodziny zastępcze. 

 
W związku z wymaganiem zawartym w art. 73 ust. 1 pkt. 8 ustawy o pomocy społecznej, 

na zlecenie Ośrodka u kandydatów na rodziny zastępcze przeprowadzany jest wywiad 

środowiskowy przez pracownika socjalnego OPS/MOPS właściwego ze względu na miejsce 

zamieszkania rodziny. Taki wywiad został przeprowadzony u 10 rodzin (kandydatów na 

niespokrewnioną z dzieckiem rodzinę zastępczą oraz juŜ funkcjonujących rodzin 

zastępczych). 

 

4.1.4 Szkolenie i  kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość przysposobienia dziecka  
oraz kandydatów zgłaszających gotowość pełnienia funkcji rodziny zastępczej 
albo prowadzenia placówki rodzinnej oraz przygotowanie członków ich rodzin 
do przyjęcia dziecka 

 
Szkolenie kandydatów jest częścią procesu kwalifikującego rodziny zastępcze  

i adopcyjne do pełnienia planowanych ról i funkcji. Ukończenie szkolenia nie jest jednak 

jednoznaczne z uzyskaniem pozytywnej kwalifikacji. W 2010 r. w Powiatowym Ośrodku 

Adopcyjno-Opiekuńczym w Wodzisławiu Śląskim odbyło się 5 grupowych szkoleń dla 

rodzin zastępczych i adopcyjnych. Pierwsze z nich rozpoczęło się w 2009 r.  



76 
 

Szkolenia dla rodzin adopcyjnych prowadzone były według programu „Szkoła dla rodziców 

adopcyjnych”, natomiast dla rodzin zastępczych prowadzone były programem „Rodzina”.  

 

• I szkolenie dla kandydatów na niespokrewnioną z dzieckiem rodzinę zastępczą 

rozpoczęte zostało w listopadzie 2009 r., zakończone zostało w lutym 2010 r. 

Udział w szkoleniu wzięło 12 osób. 

• II szkolenie dla kandydatów na rodziny adopcyjne rozpoczęte zostało w marcu  

2010 r., zakończone zostało w maju 2010 r. Udział w szkoleniu wzięło 15 osób; 

• III szkolenie uzupełniające dla kandydatów na zawodową niespokrewnioną  

z dzieckiem wielodzietną rodzinę zastępczą, odbyło się w maju 2010 r. Udział  

w szkoleniu wzięło udział 8 osób; 

• IV szkolenie dla kandydatów na niespokrewnioną z dzieckiem rodzinę zastępczą 

rozpoczęte zostało w czerwcu 2010 r., natomiast zakończone w lipcu 2010 r. 

Udział wzięło 7 osób; 

• V szkolenie dla kandydatów na rodziny adopcyjne rozpoczęło się we wrześniu 

2010 r., zakończyło się w październiku 2010 r. Udział w szkoleniu wzięło 20 osób, 

kandydatów na rodziny adopcyjne; 

• Ośrodek przeszkolił indywidualnie 2 osoby, kandydatów na niespokrewnione  

z dzieckiem rodziny zastępcze oraz 2 osoby na zawodową niespokrewnioną  

z dzieckiem rodzinę zastępczą o charakterze pogotowia rodzinnego. 

 

Łącznie w 2010 r. w szkoleniach udział wzięło 66 osób, w tym: 

• Kandydaci na niespokrewnione z dzieckiem rodziny zastępcze oraz zawodowe 

niespokrewnione z dzieckiem rodziny zastępcze – 31 osób,  

• Kandydaci na rodziny adopcyjne – 35 osób. 
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 Rys. 2  Liczba osób biorących udział w szkoleniu dla kandydatów na rodzinę zastępczą  
             i adopcyjną 

 

Kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość do przysposobienia dziecka lub 

pełnienia funkcji rodziny zastępczej odbywa się po przejściu kilku etapów, na które składają 

się: rozmowy indywidualne, szkolenie grupowe, badania psychologiczno-pedagogiczne oraz 

wywiad pracowników Ośrodka w miejscu zamieszkania kandydatów. W Ośrodku funkcjonuje 

Komisja Kwalifikacyjna, złoŜona z pracowników merytorycznych, a takŜe (w zaleŜności od 

potrzeb) przedstawicieli Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (Dział Pomocy 

Środowiskowej oraz Poradnictwa Specjalistycznego). Komisja podejmuje decyzje                  

w następujących sprawach: kwalifikowania dzieci zgłaszanych do zastępczego środowiska 

rodzinnego oraz kwalifikowania kandydatów na rodziny adopcyjne i rodziny zastępcze.  

W 2010 r. odbyło się 90 posiedzeń  w/w Komisji, na których podjęto 235 decyzji: 

• 83 decyzje w sprawach kwalifikowania dzieci; 

• 92 decyzji w sprawach kwalifikowania kandydatów na rodziny adopcyjne;  

• 60 decyzji w sprawach kwalifikowania kandydatów na rodziny zastępcze.  

W czerwcu 2008 r. pracownicy Ośrodka zostali przeszkoleni i otrzymali certyfikat 

ukończenia warsztatów psychoedukacyjnych „Szkoła dla rodziców i wychowawców”, dzięki 

którym zostali uprawnieni do prowadzenia zajęć dla rodziców biologicznych, adopcyjnych 

oraz zastępczych. Głównym celem „Szkoły dla rodziców i wychowawców” jest podnoszenie 

i rozwijanie umiejętności wychowawczych, komunikacyjnych, mediacyjnych oraz zdobycie 

umiejętności rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Uprawnienia 

do prowadzenia w/w warsztatów posiada obecnie 5 pracowników Ośrodka.  
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Od czerwca do października 2010 r. dwóch pracowników Powiatowego Ośrodka 

Adopcyjno - Opiekuńczego prowadziło zajęcia programem „Szkoły dla rodziców  

i wychowawców”. Zajęcia miały charakter warsztatu psychoedukacyjnego i  realizowane były 

w wymiarze 40 godzin. 

W zajęciach wzięło udział 7 osób, (6 osób ukończyło szkolenie) w większości byli to rodzice 

biologiczni, spokrewnione rodziny zastępcze dzieci, które postanowieniem Sądu Rodzinnego 

i Nieletnich zostały umieszczone w rodzinie zastępczej. 

Celem zajęć było przygotowanie rodziców biologicznych na ewentualny powrót dzieci pod 

ich opiekę a takŜe podniesienie ich kompetencji opiekuńczo – wychowawczych. 

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

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

Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych pod Nr 066902.  

 

4.1.5 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 2010 r. wystawiono 66 zaświadczeń kwalifikacyjnych, 4 z w/w zaświadczeń uprawniają 

kandydatów do pełnienia funkcji zarówno niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zastępczej, 

jak i rodziny adopcyjnej. Ośrodek prowadzi rejestr wydawanych kandydatom zaświadczeń, 

których odbiór potwierdzany jest własnoręcznym podpisem kandydata.  

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 na podstawie pisemnej zgody rodziny.  

W 2010 r. z moŜliwości takiej skorzystało 12 rodzin (tj. 23 osoby). 
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4.1.6 Dobór właściwej ze względu na potrzeby dziecka rodziny adopcyjnej, zastępczej  
lub placówki rodzinnej 

 
Podstawą działań Powiatowego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Wodzisławiu 

Śląskim jest idea wspierania naturalnego prawa dziecka do godnego Ŝycia i wychowania  

w rodzinie.  Stąd,  po  wyjaśnieniu  sytuacji  prawnej  dziecka dokonywany jest wybór 

najbardziej odpowiedniej rodziny dla konkretnego dziecka, uwzględniający potrzeby dziecka 

oraz moŜliwości rodziny. W  Ośrodku  prowadzony  jest  zbiór danych  osobowych  o nazwie: 

„Dokumentacja kandydatów na rodziców zastępczych i adopcyjnych”, który został 

zarejestrowany w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych pod  

Nr 066924. 

Dobór najbardziej odpowiedniej rodziny dla dziecka dokonywany jest na podstawie 

decyzji Komisji Kwalifikacyjnej spośród rodzin, które przeszły proces szkolenia, uzyskały 

kwalifikację oraz spełniają pozostałe wymogi, niezbędne do wszczęcia procedury adopcyjnej.  

Kandydaci na rodzinę adopcyjną lub zastępczą wskazani przez Komisję zapraszani są do 

Ośrodka na rozmowę, zapoznają się z kartą zgłoszenia dziecka zawierającą informacje o jego 

sytuacji rodzinnej, prawnej, stanie zdrowia oraz stopniu rozwoju, a następnie podejmują 

decyzję odnośnie pierwszego kontaktu (spotkania) z dzieckiem. Takie spotkania przewaŜnie 

są organizowane na terenie Ośrodka,  lub Domu Dziecka właściwego dla miejsca pobytu 

dziecka. Po pierwszym kontakcie kandydatów na rodzinę adopcyjną lub zastępczą  

z dzieckiem jak  i obopólnej ocenie (rodziny i pracowników POA-O), kandydaci mają czas na 

podjęcie ostatecznej decyzji w sprawie kontynuowania spotkań z dzieckiem celem jego 

przysposobienia.  

W 2010 r. podjęto 39 decyzji Komisji Kwalifikacyjnej w związku z kwalifikacją dzieci do 

adopcji. 

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

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

Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Sosnowcu, gdzie w 2010 r. zgłoszonych przez nasz 

ośrodek  zostało 14 dzieci, celem poszukiwania odpowiedniego środowiska rodzinnego na 

terenie województwa, kraju a następnie innego państwa. 

 

4.1.7 Wydawanie opinii sądom opiekuńczym w sprawie kwalifikacji osób 
wyraŜających  gotowość  do  pełnienia  funkcji rodziny adopcyjnej lub zastępczej 

 
Na zlecenie ościennych Sądów Rejonowych w Ośrodku przeprowadzane są równieŜ 

badania psychologiczne mające na celu stwierdzenie predyspozycji i moŜliwości 
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osobowościowych i opiekuńczo-wychowawczych jak i określenie motywacji kandydatów 

(lub wnioskodawcy) względem przysposobienia dziecka dotąd przebywającego pod opieką 

tychŜe wnioskujących o adopcję wewnątrzrodzinną (tj. przysposobienie dziecka 

współmałŜonka). Takich opinii psychologicznych w roku 2010 r. zostało sporządzonych 5. 

Ośrodek przeprowadza równieŜ na prośbę Sądu badania więzi emocjonalnych między 

rodzeństwem jak i między rodzicami a dzieckiem – w ostatnim roku odbyły się 4 takie 

badania psychologiczne.  

 
4.1.8 Współpraca   z   sądami   opiekuńczymi,   w   szczególności   powiadamianie 

o okolicznościach uzasadniających wszczęcie z urzędu postępowania 
opiekuńczego i sporządzanie opinii  w sprawach dotyczących umieszczania dzieci 
w rodzinie adopcyjnej, zastępczej lub placówce rodzinnej 
 
W 2010 r. Ośrodek kontynuował współpracę z Sądem Rejonowym w Wodzisławiu 

Śląskim, który zwraca się do Ośrodka o wskazanie, zgodnie z kompetencjami, kandydatów na 

rodzinę adopcyjną bądź zastępczą dla dzieci, co do których  miał zamiar podjąć zarządzenia 

opiekuńcze.  

W przypadku występowania okoliczności uzasadniających wszczęcie stosownego 

postępowania (opiekuńczego) Powiatowy Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Wodzisławiu 

Śląskim wnioskuje do Sądu o pozbawienie, ograniczenie lub zawieszenie władzy 

rodzicielskiej. W sprawach tych Ośrodek współpracuje z OPS/MOPS właściwymi ze względu 

na miejsce zamieszkania rodziców, PCPR oraz Prokuraturą Rejonową. Składane wnioski 

dotyczą dzieci pochodzących z terenu powiatu wodzisławskiego, umieszczonych 

interwencyjnie w opiece zastępczej w przypadku braku moŜliwości powrotu dziecka do 

rodziny naturalnej. Działanie to ma na celu uregulowanie sytuacji prawnej dziecka, co 

umoŜliwia znalezienie mu stałego środowiska rodzinnego.   

W ramach współpracy naszej jednostki z tut. Sądem Rejonowym oraz Prokuraturą 

Rejonową w Wodzisławiu Śl. w Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym od 2008 r. działa 

odpowiednio zorganizowany i wyposaŜony w niezbędne sprzęty oraz urządzenia 

monitorujące obraz i dźwięk „Przyjazny Pokój Przesłuchań Dzieci”, który ma na celu 

stworzenie atmosfery, która pozwala dziecku na składanie zeznań w warunkach, 

zapewniających  maksymalny komfort psychiczny oraz  poczucie bezpieczeństwa.   

 W 2010 r. na prośbę Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim i/lub Prokuratury  

Rejonowej w Wodzisławiu Śl. odbyło 27 przesłuchań małoletnich świadków.  
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4.1.9 Udzielanie pomocy w przygotowaniu wniosków o przysposobienie lub 
ustanowienie   rodziny   zastępczej   i   zgromadzeniu   niezbędnych  dokumentów 

 
Pracownicy Ośrodka udzielają pomocy kandydatom w sporządzaniu wniosków do Sądów 

Rodzinnych i Nieletnich w następujących sprawach:  

- dot. przysposobienia; 

- ustanowienia rodziny zastępczej dla dziecka; 

- ustalenia styczności osobistej dziecka (z kandydatami na rodziców adopcyjnych).  

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

niezbędnymi dokumentami zgromadzonymi w czasie postępowania kwalifikacyjnego 

prowadzonego w naszej jednostce.  

W 2010 r. za pośrednictwem Powiatowego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego  

w   Wodzisławiu Śląskim do sądów opiekuńczych wpłynęły następujące wnioski: 

 

 
Tabela 3 -  Wnioski złoŜone w Sądach Rodzinnych i Nieletnich  
 

Rodzaj wniosku Sąd Rejonowy Ilość wniosków 

Kędzierzyn-Koźle 1 

Kłodzko 11 

Wałbrzych 3 

Wołów 1 

Jaworzno 1 

Wodzisław Śl. 11 

Lębork 1 

 31 wniosków o przysposobienie 

Rybnik 2 

Kędzierzyn-Koźle 1 

Kłodzko 11 

Wałbrzych 3 

Wołów 1 

Jaworzno 1 

Wodzisław Śl. 11 

Lębork 1 

31 wniosków o ustalenie styczności 
osobistej kandydatów z dzieckiem 

Rybnik 2 
Wodzisław Śl. 16 

117 wniosków o ustanowienie rodziny zastępczej 
Jastrzębie Zdrój 1 
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Rys. 3 Ilość wniosków złoŜonych w Sądach w Wydziałach Rodzinnych i Nieletnich 
 
 
 
4.1.10 Prowadzenie   działań   edukacyjnych  i  upowszechniających  tworzenie   rodzin  

adopcyjnych, zastępczych i placówek rodzinnych 
 
Powiatowy Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Wodzisławiu Śląskim w 2010 r. kontynuował 

współpracę z: 

• jednostkami pomocy społecznej (PCPR, Powiatowy Dom Dziecka w Gorzyczkach, 

OPS/MOPS z terenu powiatu); 

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

Sąd Rejonowy w śorach, Sąd Rejonowy w Raciborzu, Sąd Rejonowy w Rybniku,  

Zespół Kuratorskiej SłuŜby Sądowej przy Sądzie w Wodzisławiu Śl., Komenda 

Powiatowa Policji w Wodzisławiu Śl.); 

• instytucjami oświatowymi (szkoły, poradnie psychologiczno-pedagogiczne  

w Wodzisławiu Śl. i Raciborzu, przedszkola); 

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

• kościołami;  

• organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz dziecka i rodziny;  

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

wojewódzki bank danych i z ośrodkami zajmującymi się adopcją zagraniczną. 
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Współpraca ta stała się podstawą do wspólnego podejmowania działań promujących 

rodzinną opiekę zastępczą. W wielu spośród w/w instytucji zostały umieszczone plakaty 

promujące rodzinną opiekę zastępczą oraz ulotki dot. działalności i pracy Ośrodka. 

W dniu 5 lutego 2010 r. w Wiejskim Domu Kultury w CzyŜowicach odbył się 

„kinderbal” dla dzieci przebywających w rodzinnych formach opieki zastępczej 

funkcjonującej na terenie powiatu wodzisławskiego oraz rodzinach adopcyjnych. Na imprezę 

zaproszone zostały takŜe zaprzyjaźnione z rodzinami zastępczymi rodziny, które  

w przyszłości deklarują chęć pełnienia funkcji rodziny zastępczej. W zabawie wzięło udział 

ok. 140 osób, w tym 86 dzieci. 

Od czerwca do grudnia 2010 r.  POAO realizował  zadanie  pt. ,,Poszerzyć horyzont – 

program warsztatowo - szkoleniowy dla funkcjonujących niespokrewnionych z dzieckiem 

rodzin zastępczych oraz zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych. 

Środki finansowe na w/w zadanie zostały pozyskane w ramach otwartego konkursu ofert na 

finansowe wspieranie programów z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną ogłoszonego 

przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.  Cały program składał się z trzech etapów. 

Pierwszy etap obejmował 6 cykli szkoleniowych realizowanych w formie warsztatów 

szkoleniowych, drugi etap obejmował trzydniowy wyjazd szkoleniowo – rekreacyjny do 

Szczyrku, którego adresatami były niespokrewnione z dzieckiem rodziny zastępcze oraz 

zawodowe niespokrewnione z dzieckiem rodziny zastępcze. W trzecim etapie projektu  

zorganizowana została konferencja pt: „Dziecko, które czeka na…rodzinę”. Konferencja 

obejmowała tematykę dotyczącą specyfiki rodzicielstwa zastępczego, roli rodziny  

w wychowywaniu dziecka oraz wybranych zagadnień prawnych dotyczących procedury 

zastępczej.   

 
4.1.11 Wsparcie  rodzin  adopcyjnych,  zastępczych,  rodzin  naturalnych oraz dla dzieci  

umieszczonych w rodzinach adopcyjnych, zastępczych, placówkach opiekuńczo-
wychowawczych udzielane na wniosek tych rodzin i osób 

 
Powiatowy Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Wodzisławiu Śląskim zapewnia 

rodzinom adopcyjnym i zastępczym a takŜe dzieciom przebywającym w tych rodzinach 

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

i młodzieŜy, pomoc w  rozwiązywaniu problemów wynikających z wychowania poza rodziną 

naturalną i sprawowania opieki nad dzieckiem. W Ośrodku prowadzony jest zbiór danych 

osobowych pod nazwą: „Ewidencja pomocy psychologiczno-pedagogicznej”, który został 
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zarejestrowany w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych pod  

Nr 66904. W 2010 r. Pracownicy Ośrodka udzielali pomocy  i wsparcia   826 osobom, w tym: 

• 383 osobom - kandydatom na rodziny adopcyjne, aktualnie funkcjonującym rodzinom 

adopcyjnym oraz dzieciom związanym z procesem przysposobienia;  

• 251 osobom związanym z rodzicielstwem zastępczym tj. aktualnie funkcjonującym 

rodzinom zastępczym, kandydatom na rodziny zastępcze oraz dzieciom 

umieszczonym w rodzinnych formach opieki zastępczej; 

• 192 osobom – rodzicom naturalnym i/lub ich dzieciom.   

  Na terenie naszej jednostki w roku 2010 r. regularnie odbywały się spotkania                                    

rodzin naturalnych z ich dziećmi przebywającymi w rodzinach zastępczych (spokrewnionych  

i niespokrewnionych),  część z w/w spotkań odbywało się na zasadach wyznaczonych przez 

Sąd Rodzinny i Nieletnich w Wodzisławiu Śl., zgodnie z ustaleniami zawartymi  

w postanowieniu sądowym. 

 
 
Tabela 4 – Spotkania dzieci z rodzicami naturalnymi odbywające się na terenie POA-O  
                    z częstotliwością co najmniej raz w miesiącu lub cotygodniowo.   
 

Spotkania dzieci z rodziną biologiczną 

Miejsce pobytu 
dziecka 

Ilość rodzin naturalnych  
korzystających z moŜliwości 

spotkania  
z dziećmi przebywającymi w opiece 

zastępczej 

Ilość dzieci  
systematycznie uczestniczących  

w spotkaniach z rodziną naturalną  

Rodzina zastępcza 
(niespokrewniona  
z dzieckiem rodzina 
zastępcza oraz 
zawodowa 
niespokrewniona  
z dzieckiem rodzina 
zastępcza) 

54 rodziny 69 dzieci  

Spokrewniona  
z dzieckiem rodzina 
zastępcza 

12 rodzin  13 dzieci  

Dom Dziecka 
 

4 dzieci  
4 dzieci  

 
RAZEM: 

 
70 

 
 

86 
 

 
Na terenie Ośrodka odbywały się równieŜ spotkania dzieci z rodzinami adopcyjnymi: 
 
 



85 
 

 
Tabela 5 – Spotkania dzieci z rodzicami adopcyjnymi 
 

 
Spotkania dzieci z rodzicami adopcyjnymi 

 

 
Miejsce pobytu dziecka 

 
Ilość spotkań 

zapoznawczych z dzieckiem 
(pierwsze spotkanie tzw. „pierwszy kontakt” 

kandydatów na rodziny adopcyjne z dzieckiem                  
w obecności pracownika  

POA-O) 
 

 
Ilość dzieci 

uczestniczących                  
w pierwszym 

spotkaniu  
z kandydatami na 
rodzinę adopcyjną 

Rodziny zastępcze 
zawodowe  o 

charakterze pogotowia 
12 16 

Rodziny zastępcze 
zawodowe 

wielodzietne 
1 1 

Rodziny zastępcze 
niespokrewnione 4 6 

Domy Dziecka 
19 

27 
 

 
RAZEM: 

 
36 50 

 

 

4.2 BudŜet Ośrodka 
 

Tabela 6 - Wykonanie budŜetu w 2010 roku 

 
 

 

Wydatki na wynagrodzenia  
i pochodne jednostek 

budŜetowych § 
Plan na 
2010 r.  

Wykonanie  
w 2010 r. 

%  Cel  wydatkowania 

1 2 3 4 5 
3020 12,00 12,00 100 Wydatki osobowe niezaliczone do 

wynagrodzeń 
4010 186 354,00 186 353,49 100 Wynagrodzenia osobowe pracowników 
4040   11 211,00   11 210,87 100 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 

Składki na ubezpieczenia społeczne 4110   30 941,00   30 912,12 99,91 Składki na ubezpieczenia społeczne 
4120     4 718,00     4 710,27 99,84 Składki na Fundusz Pracy 
4170     6 137,00     6 137,00 100 Wynagrodzenia bezosobowe 

Razem: 239 373 239 335,75 99,98  
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c.d tabela 6 

Wydatki jednostek 
budŜetowych § 

Plan na  
2010 r.  

Wykonanie  
w 2010 r. 

 
%  Cel wydatkowania 

1 2 3 4 5 

4210   7 244,00   7 243,39 99,99 Materiały biurowe, wyposaŜenie biura, 
środki czystości 

4240      250,00      249,48 99,80 Pomoce dydaktyczne 
4260 13 890,00 13 889,08 99,99 Zakup energii, wody, CO 

4270  5 031,00   5 031,00 100 Konserwacja kserokopiarki, malowanie 
ścian POA-O, wymiana podłóg 

4280    210,00      210,00 100 Badania wstępne pracowników 

4300 10 291,00  10 290,66 100 
Usługi pocztowe,  nadzór BHP, usługi 
informatyczne, wywóz odpadów 
komunalnych 

4350    753,00      752,14 99,89 Internet 
4360 1 772,00   1 771,16 99,95 Telefon komórkowy 
4370 1 939,00   1 938,75 99,99 Telefon stacjonarny 

4410 2 233,00  2 226,88 99,73 
PodróŜe słuŜbowe, ryczałt za uŜywanie 
prywatnego samochodu do celów 
słuŜbowych 

4430 1 083,00  1 083,00 100 Ubezpieczenie majątku POA-O, 
ubezpieczenie NWW wolontariuszy 

4440 7 052,00  7 051,96 100 Odpis na ZFŚS 
4480 1 404,00  1 404,00 100 Podatek od nieruchomości 
4700 5 570,00  5 570,00 100 Szkolenia pracowników 
4740    912,00     911,95 100 Papier do drukarki 

4750 3 133,00 3 132,19 99,97 
Zakup akcesoriów komputerowych, 
programów antywirusowych, tuszy do 
drukarek 

Razem: 62 767 62 755,64 99,98  
 

4.3 Priorytety  na lata 2011 – 2012 

- w latach  2011- 2012 zasadne wydaje się wzmocnienie kadry Ośrodka o psychologów  

   i pedagogów,    

- rozszerzenie współpracy Ośrodka z jednostkami pomocy społecznej i innymi instytucjami  

działającymi na terenie Powiatu Wodzisławskiego celem wspierania POA-O w działaniach  

zmierzających do poszerzania wiedzy i motywowanie rodzin do wypełniania zadań  

związanych z rodzicielstwem zastępczym.  
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5. Powiatowy Specjalistyczny Ośrodek  Wsparcia dla Ofiar Przemocy  
w Rodzinie  w Wodzisławiu Śląskim 

 

5.1 Organizacja Ośrodka 

 

Powiatowy Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 

w Wodzisławiu Śląskim realizuje zadania z zakresu administracji rządowej, finansowane  

z budŜetu państwa.  Świadczy usługi na rzecz ofiar, świadków oraz sprawców przemocy. 

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

Wodzisławskiego  z  dnia  26   października   2006 r.    

W 2010 r. w Powiatowym Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy  

w Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim zatrudnionych było 10 osób co w przeliczeniu na etaty 

stanowi 8,88. Kadrę placówki stanowią: psycholog (2 etaty), pedagog (2 etaty), aspirant pracy 

socjalnej (1 etat) konsultant-koordynator ds. terapii (1 etat), konsultant ds. przemocy  

w rodzinie (0,5 etatu), dyrektor (1 etat),  główna księgowa  (0,5 etatu), inspektor (7/8 etatu).  

Realizowano takŜe umowy staŜowe. Ośrodek świadczy usługi przez całą dobę, a osoby w nim 

zatrudnione pracują w trójzmianowym systemie czasu pracy. StaŜyści zatrudnieni w placówce 

stanowią dopełnienie niezbędnej obsady.  

    Wszyscy pracownicy zatrudnieni w Specjalistycznym Ośrodku posiadają 

kwalifikacje wymagane na danym stanowisku,  które w 2010 roku podwyŜszali, poprzez 

uczestnictwo  w róŜnego rodzaju kursach i szkoleniach.  

   W celu zachowania i wzmocnienia kompetencji zawodowych pracowników oraz 

utrzymania wysokiego poziomu świadczonych usług, w 2010 r. kontynuowano współpracę  

z kierownikiem Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Katowicach w celu przeprowadzenia  

w Ośrodku superwizji grupowej dla personelu Ośrodka. 

    Oprócz osób zatrudnionych w ramach umowy o pracę, zadania Ośrodka realizowane 

były równieŜ przez konsultanta – prawnika zatrudnionego w oparciu o umowę  zlecenie.  

Corocznie wysokość budŜetu placówki warunkowana jest decyzją Wojewody 

Śląskiego określającą wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań 

realizowanych przez Ośrodek. W 2010 roku kwota otrzymanej dotacji wynosiła 447.500,00 

zł. Z czego kwota 406.500,00 zł. z przeznaczeniem na działalność bieŜącą oraz kwota 

41.000,00 zł na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego. Placówka otrzymała takŜe 

kwotę 15.000,00 zł. ze środków własnych powiatu. 
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W lipcu  2010 r. Ośrodek objęty został problemową kontrolą finansową Biura Kontroli 

i Audytu Wewnętrznego Starostwa Powiatowego. Po przeprowadzonej kontroli  nie 

wniesiono uwag i pozytywnie oceniono gospodarowanie finansami. 

W październiku 2010 r. Ośrodek objęty został  kontrolą  Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim. Brak zaleceń pokontrolnych. 

Na wniosek Kierownika Ośrodka, Decyzją Ministra Sprawiedliwości z dnia 

11.01.2008 r. placówka została wpisana do wykazu instytucji, organizacji  społecznych, 

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

Specjalistyczny Ośrodek otrzymał  w 2010 roku 800,00 zł w formie świadczeń pienięŜnych 

i nawiązek orzekanych  przez sąd, które stanowią dochody własne Ośrodka.  

 

5.2 Działalność merytoryczna Ośrodka 

 

Powiatowy Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 

w Wodzisławiu Śląskim w 2010 r. realizował  zadania  wynikające z  ustawy z dnia 29 lipca 

2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy z  dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej,  a takŜe innych ustaw oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej 

z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez 

specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, a takŜe szczegółowych 

kierunków prowadzenia  oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych. 

Cele statutowe Specjalistycznego Ośrodka w zakresie interwencyjnym to przede 

wszystkim zapewnienie schronienia ofiarom przemocy w rodzinie do trzech miesięcy  

(bez skierowania, i bez względu na dochód, z moŜliwością przedłuŜenia w uzasadnionych 

przypadkach). Aby mieć lepszy obraz  sytuacji ofiary i móc opracować  adekwatny plan 

pomocy, Klienci  Ośrodka mają moŜliwość odseparowania się od osoby stosującej przemoc  

w rodzinie. Podczas pobytu w PSOW otrzymują takŜe wsparcie w przezwycięŜaniu sytuacji 

kryzysowej, udzielana jest im takŜe pomoc psychologiczna, prawna i socjalna.  

Realizując cele statutowe w zakresie zaspokajania potrzeb bytowych Ośrodek 

zapewnia Klientom m.in. okresowo całodobowy pobyt z dostępem do pomieszczeń w części 

mieszkalnej, które stanowią: pokoje pomocy interwencyjnej (5), pomieszczenia do pobytu 

dziennego – Salon, miejsce zabaw dla dzieci –  Skrzat, pomieszczenie do nauki – Pokój cichej 

nauki, łazienki wyposaŜone w taki sposób, aby umoŜliwi ć korzystanie z nich zarówno 

osobom dorosłym obu płci, jak i dzieciom. W części mieszkalnej ogólnodostępnymi 

pomieszczeniami są takŜe: aneks kuchenny oraz suszarnia. Ośrodek świadczy standardowo 
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usługi dla Klientów przebywających w Ośrodku w postaci wyŜywienia, a takŜe w miarę 

potrzeb, zaopatrzenia w niezbędną odzieŜ oraz obuwie. Zapewnia mieszkańcom środki 

higieny osobistej  oraz dostarcza niezbędne środki czystości dla utrzymania i przestrzegania 

zasad bezpieczeństwa  i higieny na terenie PSOW.  

Świadczenia z zakresu usług terapeutyczno-wspierających obejmują takie działania 

jak opracowywanie diagnozy rodziny oraz indywidualnego planu pomocy dla ofiar przemocy 

w rodzinie ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb, celów, metody i czasu realizacji planu 

pomocy. Kolejnym aspektem pomocy w zakresie powyŜszych usług jest udzielanie 

poradnictwa psychologicznego, prawnego i socjalnego. Istotnym elementem świadczeń jest 

takŜe prowadzenie grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy, prowadzenie 

poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego ukierunkowanego na wsparcie, wzmocnienie  

i stabilizację. Ośrodek zapewnia takŜe dostęp do pomocy medycznej w oparciu   

o publiczny system opieki zdrowotnej.  

Szczególnie istotnym obszarem świadczonych usług jest praca z dziećmi, głównie 

ofiarami lub świadkami przemocy. Obejmuje ona przeprowadzanie diagnozy poprzez 

stworzenie opisu funkcjonowania dziecka w dotychczasowym środowisku  oraz udzielanie 

szczególnego wsparcia psychologicznego czy teŜ pomocy terapeutycznej. Powiatowy 

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia udziela takŜe w szerokim zakresie konsultacji 

wychowawczych. Świadczone są one Klientkom stacjonarnym Ośrodka jak i osobom                         

korzystającym z konsultacji ambulatoryjnie.   

W celu skuteczniejszego udzielania pomocy i dostosowania jej do indywidualnych 

potrzeb ofiar przemocy Ośrodek monitoruje efekty swojej pracy, prowadzi kampanie 

informacyjne i edukacyjne dotyczące zjawiska przemocy w rodzinie,  jak równieŜ 

współpracuje w tym kierunku  z innymi podmiotami. 

 

 5.3 Pobyt stacjonarny 

 

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia posiada 14 miejsc całodobowego pobytu.  

W 2010 roku z pobytu stacjonarnego skorzystało łącznie 106 osób, w tym 43 osoby dorosłe 

oraz  63 dzieci. Przedstawione poniŜej zestawienie  stanowi porównanie liczby osób, które  

w 2010 r. skorzystały z usług pobytu całodobowego w odniesieniu do 2009 roku. 
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Rys. 1 Liczba osób korzystających z całodobowego pobytu 
 

PoniŜsza tabela przedstawia średnie miesięczne wykorzystanie miejsc w  Powiatowym 

Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w roku 2010  

w odniesieniu do roku 2009. 

Tabela 1 – Miesięczne wykorzystanie miejsc w Ośrodku  

Miesiąc 
Średnie miesięczne wykorzystanie miejsc  

w Ośrodku 

 2009 r. 2010 r. 

styczeń 14,35 2,42 

luty 9,28 8,43 

marzec 5,68 4,90 

kwiecień 6,23 8,37 

maj 9,65 13,10 

czerwiec 15,67 14,80 

lipiec 12,58 17,10 

sierpień 9,48 13,03 

wrzesień 8,80 13,27 

październik 10,39 12,42 

listopad 5,47 11,13 

grudzień 2,64 11,48 
 

2009 2010

32

43

39

63Liczba dorosłych

Liczba dzieci
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5.4 Konsultacje psychologiczno – pedagogiczne oraz konsultacje prawne. 

 

Pomoc psychologiczna udzielana była mieszkańcom Ośrodka w czasie ich pobytu  

w Ośrodku w trakcie indywidualnych konsultacji, zajęć  grupowych.  Poradnictwa dla 

Klientów ambulatoryjnych udzielają  pracownicy merytoryczni w ramach wykonywania 

bieŜących obowiązków. Konsultacje prowadzone są indywidualnie. Udzielamy takŜe 

poradnictwa telefonicznego oraz poprzez Internet.  Łącznie w 2010 roku udzielono 418 

konsultacji psychologiczno-pedagogicznych. PowyŜsze dane zostały przedstawione w oparciu 

o ewidencjonowane karty konsultacji. 

Konsultacje  prawne dotyczyły wyłącznie kwestii związanych z przemocą w rodzinie.  

Ogółem od 1 stycznia 2010 r. do końca roku udzielono 208 indywidualnych porad prawnych. 

 

 

 

Rys. 2 Udzielone kosultacje 

 

5.5 Grupy wsparcia 

 

W 2010 r. odbyło się 40 spotkań grupy wsparcia dla kobiet doświadczających 

przemocy  w rodzinie, w których uczestniczyło średnio 11 kobiet. W sumie w 2010 roku  

w  grupie wsparcia  uczestniczyło  54 osoby. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu. 
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Rys. 3 Uczestnictwo w grupie wsparcia 

 

5.6  Prowadzenie terapii indywidualnej ukierunkowanej na wsparcie ofiary przemocy  
w  rodzinie  oraz  nabycie  umiejętności  ochrony  przed  osobą stosującą przemoc 
w rodzinie                         

 

W 2010 roku od początku roku do końca kwietnia, ogółem w 30 sesjach 

terapeutycznych uczestniczyło 16 klientów zarówno zamieszkujących na terenie Ośrodka, jak 

i osób z zewnątrz korzystających z tej formy pomocy.  

Obecnie placówka nie prowadzi tej formy oddziaływań. Osoby zainteresowane tego 

typu świadczeniem kierowane są do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.  

 

 

 

 Rys. 4 Liczba osób objętych indywidualną terapią 
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5.7 Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne   
 

W zakresie pracy ze sprawcą przemocy w rodzinie swoje cele statutowe Ośrodek 

realizuje poprzez prowadzenie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych. 

W roku sprawozdawczym przeprowadzono 432 konsultacje indywidualne wynikające 

z realizacji programu korekcyjno - edukacyjnego. Oddziaływaniami objęto 47  osób.  

Uczestnictwo w programie ukończyło 10 osób, natomiast 20 osób kontynuuje dalej 

swój udział. Zawarto 17 kontraktów. 

Równolegle prowadzono  Trening Zastępowania Agresji,  adresowany  do młodzieŜy 

oraz Klientek zamieszkujących w PSOW. Głównymi celami treningu jest modyfikowanie 

zachowań przejawiających agresję lub inne zaburzone zachowania, nauczenie umiejętności 

alternatywnych wobec agresji oraz sposobów kontrolowania gniewu. Podczas treningu 

dochodzi takŜe do przedstawienia norm i wartości społecznie akceptowanych.  Tą metodą 

pracy objęto 14 osób małoletnich oraz 10 mieszkanek Ośrodka.  

Na mocy porozumienia podpisanego przez Kierownika Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia 

oraz Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Odwykowego w Gorzycach, jednostki 

podjęły współpracę polegającą na wdraŜaniu programu korekcyjno - edukacyjnego dla 

zaintersowanych pacjentów WOLO. 

 

 
Rys. 5 Konsultacje indywidualne w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych 
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5.8 Działania monitorujące 

 

Monitoring prowadzony był bezpośrednio w miejscu zamieszkania Klienta, podczas 

telefonicznych rozmów. W ramach dobrej współpracy z OPS-ami i MOPS-ami  takŜe poprzez 

wywiad przeprowadzany przez pracownika socjalnego. Rozszerzenie technik monitorowania 

wynika z faktu, iŜ PSOW jako placówka działająca ponadlokalnie przyjmuje klientów  

z róŜnych, często odległych miejscowości i przeprowadzenie monitoringu wyłącznie przez 

pracowników PSOW jest niemoŜliwe.  

 

Rys. 6 Działania monitorujące 

 

5.9 Procedura  „NIEBIESKA KARTA” 

 

NIEBIESKA KARTA – to ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez 

policjantów  w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie. 

W 2010 roku Ośrodek otrzymał 170 kserokopii „Niebieskiej Karty”. W ramach 

udzielania stosownej pomocy wysłaliśmy do wszystkich osób pokrzywdzonych informację 

przedstawiającą ofertę Ośrodka z jednoczesnym zaproszeniem do współpracy.  Równolegle 

do osób wskazanych w formularzu jako osobę stosującą przemoc, wysłano pisemne 

zaproszenie do uczestnictwa w programie korekcyjnym. 
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W ramach realizacji powyŜszej procedury Ośrodek współpracował z dzielnicowymi 

w celu organizacji bezpośredniego spotkania z ofiarami w miejscu ich zamieszkania. 

Działanie to jest bardzo waŜne dla stworzenia prawidłowej diagnozy środowiska oraz moŜe 

pomóc ofierze w procesie ujawnienia „problemu”. 

 

 

Rys. 7 Procedura „NIEBIESKA KARTA” 

 
5.10 Współpraca Ośrodka z instytucjami zajmującymi się  przeciwdziałaniem przemocy 
         w rodzinie, prezentacja oferty Ośrodka 
 

W 2010 roku Powiatowy Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy  

w Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim po raz drugi zorganizował kampanię  „Białej WstąŜki” 

pod hasłem: „Tu i teraz – przełam przemoc”. Kampania trwała  od 25 listopada do 3 grudnia 

2010 r. W ramach tegorocznej kampanii, Ośrodek zaprosił uczniów szkół powiatu 

wodzisławskiego do podjęcia się roli AMBASADORA BIAŁEJ WSTĄśKI. W realizację 

kampanii na rzecz przeciwdziałania przemocy włączyły się w tym roku łącznie 22 placówki 

szkolne, w których pracownicy Ośrodka zrealizowali program profilaktyczny.  

W dniu 3 grudnia 2010 roku w auli I LO w Wodzisławiu Śląskim odbyło się uroczyste 

podsumowanie kampanii „Biała WstąŜka”. Podsumowania kampanii „Białej wstąŜki” oraz 

wręczenia szkołom pamiątkowych Certyfikatów – Ambasadora kampanii, dokonał Starosta 

Powiatu Wodzisławskiego, a zarazem honorowy Ambasador kampanii. Uroczystość 

poprzedzona była wystawą prac plastycznych przygotowanych przez uczniów szkół 

gimnazjalnych i podstawowych, w ramach konkursu rozpisanego przez Powiatowy 



96 
 

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Tematem jego była treść 

bajki terapeutycznej „Kamień i łódka”. 

W 2011 roku PSOW planuje kontynuować swoją dotychczasową działalność  

w zakresie organizacji interdyscyplinarnych szkoleń. W bieŜącym roku planuje się rozszerzyć 

ofertę o tematy związane z profilaktyką przemoc w środowisku osób starszych  

i niepełnosprawnych oraz działania mające na celu propagowanie wychowania bez przemocy. 

PowyŜsze programy będą kierowane do pracowników socjalnych MOPS, opiekunów domów 

pomocy społecznej, wychowawców, rodziców - ze szczególnym uwzględnieniem rodziców 

biologicznych dzieci przebywających w rodzinnej opiece zastępczej. Placówka będąc 

ambasadorem ogólnopolskiej kampanii „Dzieciństwo bez przemocy” starać się będzie 

propagować idee kampanii, poprzez zaproszenie rodziców do uczestnictwa w „warsztatach 

wychowawczych” oraz zajęciach „Szkoły dla rodziców”. Rok 2011 będzie kolejnym,  

w którym zamierzamy w powiecie wodzisławskim zorganizować kampanię „Białej  wstąŜki”. 

Naszym celem jest aby idea kampanii tj. sprzeciw przeciwko stosowaniu jakichkolwiek form 

przemocy, trafiała do jak szerszej liczby mieszkańców powiatu wodzisławskiego  i powiatów 

ościennych.  

Niezmiennie jak w latach poprzednich PSOW prowadził  warsztaty profilaktyczne  

w szkołach podstawowych i gimnazjach powiatu wodzisławskiego.  

 

5.11 BudŜet Ośrodka 

Tabela 2 – Wykonanie budŜetu w 2010 roku 

 
Rozdział  85205 - działalność bieŜąca Ośrodka 

 
 

§ 
 

Plan 
 

Wykonanie 
 

% 
 

Cel wydatkowania 
 

4010 265 235,00 261 177,33 98,47 Wynagrodzenia osobowe pracowników 

4040 
 

17 933,00   17 932,02 99,99 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 

4110 
 

45 122,00   44 148,35 97,84 Składki na ubezpieczenia społeczne 

4120 
 

  7 010,00    6 699,24 95,57 Składki na Fundusz Pracy 

4170 15 360,00  13 360,00 86,98 Wynagrodzenia bezosobowe 
(psycholog, prawnik, sprzątaczka) 

4210 14 050,00  14 041,07 99,94 Zakup materiałów biurowych, środków 
czystości, pieczątek, wyposaŜenia 
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4220   9 290,00   9 287,30 99,97 Zakup środków Ŝywności dla klientów 
PSOW 

4240      640,00      638,24 99,73 Zakup pomocy dydaktycznych 
4260 35 460,00  34 857,22 98,30 Media 
4270   6 000,00    5 960,30 99,34 Drobne remonty 
4280 

 
     620,00       619,00 99,84 Badania wstępne, okresowe, 

epidemiologiczne 
4300  6 600,00    6 592,48 99,89 Wywóz śmieci, usługi informatyczne, 

przeglądy, usługi pocztowe 
 

§ 
 

Plan 
 

Wykonanie 
 

% 
 

Cel wydatkowania 
 

4350   650,00   648,00 99,69 Zakup usług dostępu do sieci 
Internetowej 

4360 
 

   600,00   458,10 76,35 Zakup usług telefonii komórkowej 

4370 
 

1 890,00 1 863,75 98,61 Zakup usług telefonii stacjonarnej 

4410 
 

9 500,00 9 211,87 96,97 Delegacje słuŜbowe, ryczałt 

4430    780,00   779,00 99,87 Opłata RTV, ubezpieczenia 

4440 
 

9 000,00 8 955,54 99,51 Przekazanie środków na ZFŚS 

4480 
 

2 260,00 2 256,00 99,82 Podatek od nieruchomości 

4700 
 

9 110,00 9 110,00 100 Szkolenia pracowników 

4740 
 

1 150,00 1 143,93 99,47 Zakup materiałów papierniczych do 
sprzętu drukarskiego i urządzeń 
kserograficznych 
 

3020   740,00    563,32 76,12 Wydatki osobowe niezaliczane do 
wynagrodzeń 

Razem: 462 500,00 zł. 453 800,83 zł. 98,12  
 

DOTACJE  rok 2010 
 

 
Rozdział 

 
Plan 

 
Wykonanie 

 
% 

 
Cel wydatkowania 

 
852 05 447 500,00 438 825,76 98,06  Zadania  w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie 
Razem: 447 500,00 438 825,76 98,06  
 

Środki własne powiatu  rok 2010 
 

 
Rozdział 

 
Plan 

 
Wykonanie 

 
% 

 
Cel wydatkowania 

c.d tabela 2 
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852 05 15 000,00  14 975,07 99,83  Zadania  w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie 
Razem: 15  000,00 14 975,07 99,83  
 
5.12 Priorytety  na lata 2011 – 2012 

- utworzenie przy Ośrodku – Zespołu Interdyscyplinarnego, 

- wzmocnienie zasobów kadrowych o etaty psychologów. 

6.  Warsztat Terapii Zajęciowej Św. Hiacynta i Franciszek  
w Wodzisławiu Śląskim  

 

WTZ Św. Hiacynta i Franciszek działa od dnia 14 czerwca 2004 r.  

Zajęcia z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej dla dorosłych osób ze znacznym  

i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności były prowadzone dla 35 uczestników z terenu 

powiatu wodzisławskiego – zgodnie z umową o prowadzenie WTZ zawartą pomiędzy 

Powiatem Wodzisławskim a Caritas Archidiecezji Katowickiej. Finansowany jest w 90% ze 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz w 10% ze 

środków Powiatu Wodzisławskiego. 

 
 

6.1  Struktura zatrudnienia 

Warsztat zatrudnia 16 pracowników na 11,875 etatów. Zatrudnieni pracownicy to: 

Dyrektor – 1 etat 

Księgowy 1/2 etatu 

Pracownik administracyjny 1/8 etatu 

Instruktorzy terapii zajęciowej – 6 etatów 

Instruktor zawodu – 1 etat 

Rehabilitant – 1 etat 

Psycholog – 1/2 etatu 

Pielęgniarka – 1/2 etatu 

Kierowca – 7/8 etatu 

Pracownik gospodarczy – 3/8 etatu 

 
 

Zajęcia uczestników odbywają się w następujących pracowniach: 

- ceramicznej    - 5 uczestników 

- informatycznej   - 5 uczestników 
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- umiejętności społecznych (do 1 września 2010 ekspresji muz.) - 5 uczestników 

- papieroplastyki   - 5 uczestników 

- techniczno - stolarskiej   - 5 uczestników 

- gospodarstwa domowego - 5 uczestników 

- tkacko – krawieckiej   - 5 uczestników 

 
 
Tabela 1 - Udział Uczestników WTZ w wydarzeniach aktywizuj ących w 2010 r. 
 
 
L.p. 

 
WYJAZDY ORAZ WYJ ŚCIA ORAGNIZOWANE W RAMACH 

REHABILITACJI SPOŁECZNEJ W 2010 R. 
 

1 20.01.2010 r. występ uczestników podczas Przeglądu Jasełek w Rybniku  

2 21.01.2010 r. wyjazd na koncert orkiestry dętej KWK Anna do DPS Gorzyce 

3 03.02.2010 r. organizacja zabawy karnawałowej w Klubie Magic w KrzyŜanowicach 

4 04.02.2010 r. wyjazd na festiwal M. Jackson do Knurowa – występy uczestników  

5 08.02.2010 r. wyjazd do Cinema City w Rybniku  

6 16.02.2010 r. ostatkowy bal przebierańców – WTZ Wodzisław 

7 27.03.2010 r. kiermasz prac wielkanocnych Rybnik galeria „Focus Park” 

8 07.04.2010 r. organizacja uroczystego śniadania wielkanocnego dla uczestników  

9 08.04.2010 r. zawody Ping- Pongowe w Jastrzębiu Hala Sportowa 

10 28.04.2010 r. spotkanie integracyjne z uczniami SP 28 w Wodzisławiu Śl. 

11 05.05.2010 r. Obchody Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych  

12 13.05.2010 r. uroczystość patronalna WTZ – dzień otwarty dla zaproszonych gości 

13 19.05.2010 r. udział w Olimpiadzie Radości – Ruda Śl.  

14 20.05.2010 r. dyskoteka integracyjna w WTZ 

15 21-22.05 2010 r. udział w targach Ogrodo – Dom w MOSiR w Radlinie – 
prezentacja prac uczestników 16 09.06.2010 r. współorganizacja Powiatowej Olimpiady dla Osób Niepełnosprawnych  
Wodzisławiu Śl. – MłodzieŜowy Ośrodek Sportu  17 29.06.2010 r. wyjazd do Kędzierzyna Koźla na spotkanie integracyjne – występy 
uczestników iwspólna zabawa taneczna 18 11.08.2010 r. wspólna zabawa plenerowa w Ośrodku „Perła” Wodzisław Śl. 

19 19.08.2010 r. – wycieczka rekreacyjna do Ośr. Wypoczn. „Olza” – zabawy sportowe 
pieczekiełbasek itp. 20 06-09 09.2010 r. – wyjazd na kolonie usamodzielniające do Ustronia Nierodzimia 

21 14.09.2010 r. udział w zawodach sportowych w Pszczynie 

22 12.10.2010 r. prowadzenie przez uczestników modlitwy róŜańcowej                                           

23 15.11.2010 r. – wycieczka do Górek Małych – „Chlebowa Chata” oraz na zabawę 
integracyjną dUstronia Nierodzimia 24 19.11.2010 r. wyjazd do WTZ śory na obchody 10 – lecia tamtejszej placówki  

25 25.11.2010 r. – obchody 15 lecia WTZ Gorzyce – zabawa i integracyjna w WDK 
CzyŜowice 26 30.11.2010 r. – integracyjna zabawa taneczna z elementami tradycji andrzejkowych 

27 01.12.2010 r. – udział w pokazie iluzji w WOLO i ZOL Gorzyce 

28 02.12.2010 r. wyjazd do Multikina w Rybniku 
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29 06.12.2010 r. integracyjny kiermasz boŜonarodzeniowy prac uczestników w ZST 
Wodzisław Śl. 30 06.12.2010 r. integracyjne spotkanie teatralne „Św. Mikołaj” 

31 17-18.12.2010 r. integracyjny kiermasz boŜonarodzeniowy w „Focus Park" Rybnik 

32 20.12.2010 r. wieczerza wigilijna dla zaproszonych gości i rodzin uczestników  
boŜonarodzeniowych 33 21.12.2010 r. zabawy integracyjne pt. „Śnieg nasz przyjaciel” 

 
 

 

Uczestnicy brali  równieŜ udział w zbiórce darów dla osób z terenu powiatu 

wodzisławskiego, którzy w maju 2010 r. doznali znacznych szkód w swoich gospodarstwach 

na skutek powodzi. Dzięki pośrednictwu Caritas i pracy Uczestników WTZ udało się zebrać  

i przekazać ok. 500 kg róŜnego rodzaju produktów Ŝywnościowych, wody, koców, ubrań itp. 

Większość uczestników podczas codziennej terapii osiąga pozytywne wyniki   

w zakładanych zakresach rehabilitacji, zwiększając tym samych swoją zaradność osobistą 

oraz szanse na aktywizację zawodową, choć sam proces bywa często długotrwały. Ocena 

postępów rehabilitacji jest dokonywana co najmniej raz na semestr. Istnieje takŜe pewna 

grupa uczestników, którzy pomimo wskazania do terapii zajęciowej w orzeczeniach o stopniu 

niepełnosprawności, nie wykazują prawie Ŝadnych lub Ŝadnych postępów w sferze 

aktywizacji zawodowej. Są to najczęściej osoby niepełnosprawne ze złoŜonymi przyczynami 

niepełnosprawności oraz bardzo mocnym upośledzeniem umysłowym. Grupa tych osób 

korzysta w WTZ z form rehabilitacji społecznej, która oddala proces ich marginalizacji  

i izolacji, lecz trudno ocenić konkretne efekty tych działań dla danego uczestnika. Grupa ta 

wymaga bardziej zindywidualizowanej formy wsparcia mniej skupionej na aktywizacji 

zawodowej. Stąd wniosek o potrzebie stworzenia na terenie powiatu dziennej placówki  

o charakterze opiekuńczym dla osób dorosłych z niepełnosprawnością nie mających 

pozytywnych rokowań w zakresie aktywizacji zawodowej.  

 
6.2 Działalność finansowa 
 
W roku 2010 Powiat Wodzisławski przeznaczył na działalność WTZ kwotę 580 955,56 zł 

 a w tym: 

- koszty finansowania działalności WTZ ze środków  PFRON 522 860,00 zł (90%) 

- koszty finansowania działalności WTZ ze środków  Powiatu Wodzisławskiego: 58 095,56 zł 

  (10%) 

 

Na bieŜącą działalność w 2010 roku Warsztat Terapii Zajęciowej wydał kwotę: 580 699,07 zł. 
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  Tabela 2  - Zestawienie wydatkowania środków finansowych w 2010 roku  
 

L.p. Rodzaj kosztów PLAN 2010 Wykonanie % 

    1. 
wynagrodzenia pracowników, 
naleŜnych składek, odpisów na 
FŚS 

418 950,56 418 908,47 99,99 

2. 
materiały, energia, usługi 
materialne i niematerialne 

57 339,00 57 316,52 99,96 

3. 
dowóz uczestników  i jazda 
zgodnie z programem warsztatu 

29 600,00 29 559,32 99,86 

4. szkolenie pracowników   7 114,00 7 114,00    100 

5. 
ubezpieczenie uczestników 
warsztatu 

  1 300,00  1 296,00 99,69 

6. ubezpieczenie mienia warsztatu      300,00 241,00 80,33 

7. 
wycieczki dla uczestników 
warsztatu 

  9 100,00 9 027,40 99,20 

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

27 200,00 27 184,76 99,94 

9.  trening ekonomiczny 15 800,00  15 800,00  100,00 

10. 
dodatkowe wyposaŜenie, wymiana 
zuŜytego wyposaŜenia warsztatu 

14 252,00 14 251,60 99,99 

  Razem: 580 955,56 580 699,07 99,96 
 
6.3 Dodatkowe środki uzyskane przez WTZ: 

- darowizny pienięŜne od osób prywatnych i firm: 1 733,88 zł  

- pomoc Ŝywnościowa z europejskiego programu PEAD (produkty podstawowe takie jak:  

mleko, mąka, makaron, dŜem, herbatniki, musli, kawa zboŜowa itp.) o wartości  

szacunkowej: 11 902,65  zł 
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- kwota uzyskana ze sprzedaŜy prac uczestników: 3 499,17 zł 

 

6.4 Priorytety na lata 2011 – 2012 

-     udział w projektach aktywizujących osoby niepełnosprawne, 

-  aktywizacja zawodowa poprzez skierowanie uczestników do Zakładu Aktywności 

       Zawodowej  oraz zakładów pracy chronionej.  

7.   Warsztat Terapii Zajęciowej w Gorzycach 
 
 Warsztat prowadzony jest na zlecenie Powiatu Wodzisławskiego przez Wojewódzki 

Ośrodek Lecznictwa Odwykowego  i Zakład Opiekuńczo Leczniczy w Gorzycach. 

Finansowany jest w 90% ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych oraz w 10% ze środków Powiatu Wodzisławskiego. 

W 2010 roku zajęcia terapeutyczne organizowane były podobnie jak w latach ubiegłych dla 

31 niepełnosprawnych intelektualnie i chorych psychicznie osób. Wszyscy uczestnicy zajęć są 

mieszkańcami  Powiatu Wodzisławskiego. Dwadzieścia dwie osoby mieszka w domach 

rodzinnych, a dziewięciu męŜczyzn jest pensjonariuszami WOLO i ZOL.  

Podobnie jak w latach ubiegłych organizowano zajęcia terapeutyczne (indywidualne  

i grupowe) ze szczególnym zwróceniem uwagi na rehabilitację zawodową. Kontynuowaliśmy 

dalszą współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy. 

Aktualnie 5 uczestników jest przygotowanych do podjęcia zatrudnienia w warunkach 

pracy chronionej. Są zarejestrowani w PUP jako osoby poszukujące pracy. 3 osoby złoŜyły 

dokumenty aplikacyjne do ZAZ, 1 osoba w charakterze pomocy kuchennej. 

W 2010 roku kaŜdy uczestnik zajęć miał organizowane zajęcia w oparciu  

o opracowany przez radę programową warsztatu indywidualny program terapii. Programy na 

bieŜąco były oceniane i uaktualniane. Została dokonana półroczna ocena realizacji 

indywidualnych programów terapii i roczna ocena efektów terapii, po zrealizowaniu 

indywidualnych programów. 

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 2011. 

Zajęcia organizowane były w następujących pracowniach terapeutycznych: 

1. gospodarstwa domowego    - 6 uczestników 
2. ceramicznej     - 5 uczestników 
3. ekspresji artystycznej   - 5 uczestników 
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4. rękodzieła artystycznego   - 5 uczestników 
5. komputerowej    - 5 uczestników 
6. majsterkowicza    - 5 uczestników 

 
Część zajęć w ramach rehabilitacji społecznej przeprowadzono poza warsztatem. Na bieŜąco 

organizowane były wyjazdy do pobliskich miejscowości Wodzisław Śl., Rybnik, Bohumin,  

załatwiane były tam codzienne sprawy podopiecznych – realizowany był trening 

ekonomiczny i rehabilitacja społeczna. Dokonywano wraz z podopiecznymi indywidualnych 

zakupów ucząc wydawania pieniędzy w ramach treningu ekonomicznego. 

Poprzez udział w lokalnych imprezach i uroczystościach nastąpiła dalsza integracja 

uczestników zajęć ze środowiskiem lokalnym.  

Kształtowano umiejętności interpersonalne, w komunikowaniu się. Kształtowano zdolności   

i nawyki niezbędne do samodzielnego wykonywania czynności Ŝycia codziennego i prostych 

prac uŜytecznych.  

 W  2010 r. obchodziliśmy 15 - lecie działalności Warsztatu. Zaprezentowaliśmy swój 

15 - letni dorobek podczas Powiatowej Konferencji podsumowującej program „Dobry Start”.  

Z tej okazji zorganizowana takŜe została zabawa „andrzejkowa”. 

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

w grudniu uroczyste  spotkanie z rodzicami i opiekunami podopiecznych. Na spotkaniu takŜe 

zaprezentowano 15 - letni dorobek warsztatu. 

W ramach rehabilitacji społecznej, organizowano wycieczki (po najbliŜszej  okolicy,  

a takŜe  trzydniową wycieczkę  do Jury Krakowsko Częstochowskiej). 

W ramach usprawniania fizycznego, organizowano treningi sportowe, zawody 

rekreacyjno – sportowe (realizowano systematycznie tygodniowy plan zajęć). Wzięto udział 

w 14 róŜnych zorganizowanych zawodach i imprezach sportowych i w 17 imprezach 

kulturalnych. 

 Aktywnie braliśmy udział w organizacji koncertu bluesowego dla środowiska osób 

niepełnosprawnych oraz Powiatowej Olimpiady dla Osób Niepełnosprawnych.  

Specjalistyczne zajęcia sportowe organizowano w ramach klubu sportowego WTZ 

TYGRYSY.  

 
Tabela 1 - Wykaz wydarzeń aktywizujących w roku 2010 
 

Data Miejsce wyjazdu Cel wyjazdu 

21.01.2010 r. DPS Gorzyce Koncert orkiestry dętej KWK Anna  
z okazji Dnia Babci i Dziadka 
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03.02.2010 r. KrzyŜanowice – Klub Magic Integracyjna dyskoteka karnawałowa 

05.02.2010 r. Wisła  Jazda na nartach, zabawy na śniegu 

10.02.2010 r. MOK Radlin Przegląd Interpretacji Teatralnej 

10.02.2010 r. WDK Olza Zabawa karnawałowa 

11.02.2010 r. Wisła Jazda na nartach, zabawy na śniegu 

19.02.2010 r. Wisła Jazda na nartach, zabawy na śniegu 

11.03.2010 r. Wisła  Jazda na nartach 

Data Miejsce wyjazdu Cel wyjazdu 

21.03.2010 r. WDK Olza I Jarmark Wielkanocny 

Kwiecień 2010 r. WCK Wodzisław Śl. Warsztaty muzyczne, plastyczne 
 i teatralne PRZEDSZKO - LALKI 

27.04.2010 r. Ruda Śląska Turniej piłki noŜnej 

12.05.2010 r. Bełsznica Hipoterapia 

13.05.2010 r. Radlin Koncert muzyczny dla osób 
niepełnosprawnych 

14.05.2010 r. WCK Wodzisław Śl. Próba generalna 
Spektaklu Przedszko-lalki 

17.05.2010 r. WCK Wodzisław Śl. Spektakl Przedszko - lalki 

27.05.2010 r. Cieszyn Teatr – przedstawienie muzyczne 

09.06.2010 r. Wodzisław Śl. VIII Olimpiada Osób 
Niepełnosprawnych 

16.06.2010 r. Olza Ośrodek wypoczynkowy, kąpielisko 

23.06.2010 r. Gorzyce Międzyośrodkowa Spartakiada 
Przyjaźni 

28.06.2010 r. Zabrze Zwiedzanie kopalni „Luiza” 

16.09.2010 r. CzyŜowice Blues dla niepełnosprawnych 

17.09.2010 r. Wodzisław Śl. Turniej Piłki NoŜnej 

22-24.09.2010 r. Jura Krakowsko - Częstochowska Trzydniowa  wycieczka  
w ramach realizacji zadań rehabilitacji 
społecznej 

30.09.2010 r. DPS Gorzyce „PoŜegnanie lata” – impreza 
integracyjna 

13.10.2010 r. Ruda Śl.  Turniej Piłki NoŜnej 

19.10.2010 r. Rybnik Kino – „Śluby Panieńskie” 

27.10.2010 r. Katowice Muzeum Śląskie 

29.10.2010 r. Pszczyna Zwiedzanie zamku 

04.11.2010 r. Rydułtowy Festiwal Twórczości Artystycznej Osób 
Niepełnosprawnych „To ja” Rydułtowy 
2010r. 

19.11.2010 r. Wodzisław Śl. Konferencja podsumowująca program „ 
„Dobry start”, obchody dnia pracownika 
socjalnego oraz 15-lecia istnienia WTZ  

c.d tabela 1 
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25.11.2010 r. CzyŜowice - WDK Zabawa Andrzejkowa z okazji 
obchodów 15-lecia istnienia WTZ 

26.11.2010 r.  Rybnik Regionalny Miting w Pływaniu 

03.12.2010 r.  Gorzyce Spotkanie z rodzicami/opiekunami 
uczestników WTZ 

10.12.2010 r. Wisła  Kulig 

16.12.2010 r. Wisła Jazda na nartach 

28.12.2010 r. Wisła  Jazda na nartach 

 
 

7.1 Struktura zatrudnienia: 
 
Warsztat zatrudnia 10 pracowników na 9,4  etatach. Zatrudnieni pracownicy to: 

Kierownik  – 1 etat 

Instruktorzy terapii zajęciowej – 7 etatów 

Rehabilitant – 1 etat 

Psycholog – ¼  etatu 

 
Tabela 2 -  Zestawienie wydatkowania środków finansowych w 2010 r. 

Lp. Rodzaj kosztów PLAN 2010 
SUMA I- IV 

kwartał 
90% PFRON 

10% 
Starostwo 
Powiatowe 

Opis wydatków 
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7.2    Priorytety na lata 2011 – 2012 

- udział w projektach aktywizujących dla osób niepełnosprawnych, 

- aktywizacja zawodowa – przygotowywanie osób niepełnosprawnych do podjęcia    

   zatrudnienia.  

   
 
 
 
 

1 

wynagrodzenia 
pracowników, 
naleŜnych składek, 
odpisów na FŚS 

335 723,56 318 568,52  286 711,66  31 856,86  

wypłacone na bieŜąco 
wynagrodzenia 
pracowników, 
naleŜnych składek, 
odpisów na FŚS  

2 
materiały, energia, 
usługi materialne i 
niematerialne 

53 926,00  69 765,96 62 789,36  6 976,60 

wydatki na bieŜące 
usługi materialne   
i  niematerialne, 
materiały do pracy wg. 
rachunków  i wydatki 
za pobraną energię  

3 
dowóz uczestników  i 
jazda zgodnie z 
programem warsztatu 

56 500,00 47 350,72  42 615,65  4 735,07 

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

4 
szkolenie 
pracowników 

1 500,00  1 730,00  1 557,00  173,00  
szkolenie pracowników 
zrealizowano   zgodnie 
z planem 

5 
ubezpieczenie 
uczestników 
warsztatu 

1 000,00  1 292,00  1 162,80  129,20 
ubezpieczenie zostało  
zapłacone w 
październiku 2010 

6 
ubezpieczenie mienia 
warsztatu 

1 300,00  1 251,00  1 125,90 125,10  
ubezpieczenie zostało 
zapłacone w marcu 
2010 

7 
wycieczki dla 
uczestników 
warsztatu 

8 334,00 10 766,01  9 689,41 1 076,60  
wycieczki 
zorganizowane są 
zgodnie z planem 

8 

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

22 222,00  28 394,33  25 554,90 2 839,43  

materiały do terapii 
 i pracowni 
gospodarstwa 
domowego kupowane 
były na bieŜąco 

9  trening ekonomiczny 30 690,00  30 882,00  27 793,80 3 088,20  

wypłacono pieniądze 
zgodnie z programem 
treningu 
ekonomicznego 

10 

dodatkowe 
wyposaŜenie, 
wymiana zuŜytego 
wyposaŜenia 
warsztatu 

4 000,00  5 195,02  4 675,52  519,50 

wyposaŜenie zakupiono 
zgodnie z potrzebami 
WTZ 

11 SUMA 515 195,56 zł 515 195,56 zł 463 676,00 zł 51 519,56 zł    
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8.  Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Opatrzności BoŜej  
     w Wodzisławiu Śląskim 
 

8.1 Charakterystyka domu 

 

Dom Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śl.,  ul. Wolności 35 prowadzony jest przez  

Zgromadzenie Sióstr Opatrzności BoŜej na zlecenie Powiatu Wodzisławskiego jako zadanie 

własne powiatu. Dom jest placówką stacjonarną, jest to placówka pobytu stałego, 

przeznaczona dla osób z upośledzeniem umysłowym. 
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W placówce przebywa 53 wychowanek w wieku od 21-64 lat. Są to osoby 

niepełnosprawne, opóźnione w rozwoju z przewagą upośledzenia w stopniu głębokim,  

z poraŜeniem mózgowym, cierpiące na epilepsję i z autoagresją. Kilkanaście osób jest 

leŜących, inne mają róŜne dolegliwości narządu ruchu. Zakres i poziom świadczeń Domu 

dostosowany jest w miarę moŜliwości do potrzeb i sprawności fizycznej oraz poziomu 

umysłowego poszczególnych mieszkanek.  

Dom zapewnia mieszkankom całodobową opiekę oraz zaspokaja ich niezbędne potrzeby 

Ŝyciowe, bytowe, zdrowotne, terapeutyczne, edukacyjne, kulturalne i społeczne. Dziewczęta 

mają zapewnione wychowanie religijne oraz zaspokajane są ich potrzeby religijne. 

Mieszkanki podzielone są na cztery grupy według kryterium wieku, rozwoju, a takŜe – stanu 

zdrowia i niepełnosprawności ruchowej. 

Do 2010 r. Dom prowadzony był na podstawie zezwolenia warunkowego. Dnia 10 listopada 

2010 r. Decyzją Wojewody Śląskiego Nr PS/II/9013/10/10 Zgromadzenie otrzymało 

zezwolenie na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śl. na czas 

nieokreślony i tym samym  spełnił tzw. standard świadczonych usług.    
 

8.2 Struktura zatrudnienia 

 

Tabela 1- Struktura Zatrudnienia w DPS w Wodzisławiu Śląskim  

Stanowisko Etat Osoby 

Dyrektor 1 1 

DZIAŁ ADMINISTRACYJNY 3 3 

Główna księgowa 1 1 

Referent 1 1 

Zaopatrzeniowiec  1 1 

Stanowisko Etat Osoby 

DZIAŁ OPIEKU ŃCZO-

TERAPEUTYCZNO - PIEL ĘGNACYJNY 

23 26 

Pracownik socjalny 1 1 

Pielęgniarka 2 2 

Rehabilitant 1, ½ 2 

Konsultant ds. rehabilitacji medycznej ¼ 1 

Psycholog ¼ 1 

c.d tabela 1 
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Konsultant ds. psychiatrii ¼ 1 

Opiekunki 13 13 

Pokojowe 3, ¾ 4 

Opiekunka pełniąca obowiązki kulturalno – 

oświatowe 

1 1 

DZIAŁ OBSŁUGI 10, ½ 11 

Magazynier 1 1 

Sprzątaczka 1 1 

 

8.3 Kontakt  Mieszkanek  z  rodzinami  

- od 5 do 7 osób   -  przyjeŜdŜają rodzice co miesiąc (w zaleŜności od swojego stanu zdrowia)  

- od 11 do 14 osób    -   sporadycznie 1 lub 2 razy w roku  

- 32 Mieszkanek -  nikt nie odwiedza;  w wielu przypadkach nie ma Ŝadnego kontaktu, Ŝadnej 

   odpowiedzi na kartki czy listy, a niekiedy odpisują, ale ze względu na wiek nie mogą juŜ 

   przyjechać.   

Relacje z rodzinami podtrzymywane są przez wysyłanie kartek świątecznych lub 

okazjonalnych, wysyłanie zdjęć (szczególnie tych z wyjazdów), zapraszanie rodzin do 

przyjazdu do naszego Domu, itp. Mieszkanki mają teŜ moŜliwość wyjazdu do swoich rodzin, 

jeŜeli tylko te rodziny wyraŜą taka wolę.  Na święta regularnie zabierane są 3 Mieszkanki  

i 2 sporadycznie.   

 

 

 

 

 

8.4 Rehabilitacja  społeczna  

 

Tabela 2 – Wyjazdy oraz spotkania integracyjne w 2010 r. 

L.p. Wyjazdy oraz spotkania integracyjne organizowane w ramach  
rehabilitacji społecznej w 2010 r. 

1. 10.02.   –  Zabawa  w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym  
w Wodzisławiu Śląskim 

2. 10.02. – Spotkanie integracyjne  w Olzie; zabawa  

3. 12.02. – Spotkanie z uczniami w Gimnazjum w Turzy Śląskiej  
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4. 27.04. – Wyjazd Mieszkanek z gr. II do Częstochowy  

5. 28.04. – Buków – zwiedzanie  MINI – ZOO; gr.  II  

6. 11.05. – Niepokalanów – Rybno – śelazowa Wola – wycieczka gr. II 

7. 12.05. – Radlin – koncert „MOST”  gr. I i III  

8. 26.05. – Wodzisław Śląski – Dom Kultury: występ Natalii Wełny w programie  
z okazji Dnia Matki; gr. II.  

9. 27.05. – Kraków – Łagiewniki – wyjazd autokarem  na VII Ogólnopolską 
Pielgrzymkę Osób Niepełnosprawnych ( 22 mieszkanki + opiekunowie  ). 

10. 30.05. – Wodzisławskie Centrum Kultury – udział w imprezie z okazji Dnia Dziecka.  

11. 08.06. – Turza Śląska – zabawa integracyjna zorganizowana w Gimnazjum. 

12. 09.06. – Wodzisław Śląski – VIII Olimpiada Osób Niepełnosprawnych 

13. 23.06. – Gorzyce -  XVI Spartakiada Sportowa w Gorzycach 

14. 13 – 17 09. –  Zakopane  -  wycieczka  gr I  

15. 26.10. – 01.11. – wyjazdy z mieszkankami do róŜnych miejscowości na groby 
bliskich  

16. 04.11. – Rydułtowy – Uczestnictwo w VIII Festiwalu Twórczości Artystycznej Osób 
Niepełnosprawnych   

17. 26.11.  - Wodzisław Śl., kościół parafialny – „Rodzinne kolędowanie” – udział  
w konkursie  śpiewania kolęd.  

 

Mieszkanki nasze brały teŜ udział w imprezach oraz spotkaniach integracyjnych 

organizowanych na terenie Domu. W okresie BoŜego Narodzenia przygotowały Jasełka, na 

które zaprosiły róŜnych gości (wolontariuszy, osoby z grup parafialnych). Kilkakrotnie 

odwiedziły nasz Dom grupy młodzieŜy licealnej ze swoimi nauczycielami (liceum  

o profilu socjalnym i ekonomicznym ).  

Codzienne Ŝycie naszych Mieszkanek zorganizowane jest w ramach 4 grup 

stanowiących jakby  4 rodziny.  W poszczególnych grupach są bardziej i mniej sprawne 

Mieszkanki – i dzięki temu mogą sobie wzajemnie pomagać. Podopieczne mają wyznaczone 

godziny podstawowych posiłków ( część schodzi do jadalni, a mniej sprawne spoŜywają 

posiłki w salach ).  W salach dziennego pobytu prowadzona jest teŜ terapia zajęciowa.  

Od lipca 2010 r., kiedy to została oddana do uŜytku świetlica, w dniach od 

poniedziałku do piątku prowadzone są tam zajęcia taneczne, próby róŜnych przedstawień, 

gimnastyka oraz  zabawy ruchowe.  

 

8.5 Podział  mieszkanek ze  względu na sposób poruszania się 

 

Spośród naszych Mieszkanek moŜemy wyróŜnić :  
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  –  22 osoby poruszające się samodzielnie,  

  –  27 osób wymagające  wsparcia drugiej osoby,  

  –   4 osoby są leŜące. 

 

Tabela 3 - Podział  Mieszkanek ze względu na wiek  

Przedział wiekowy Liczba mieszkańców % 

do 18 lat - - 

 19 - 35  33 62,3 

 36 - 50  14 26,4 

51 - 65  5 9,4 

66  - 75 1 1,9 

76 - 85 - - 

86 i więcej - - 

 

8.6 Dochody 

 

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

z odpłatności mieszkanek i innych źródeł. 

W 2010 r. otrzymano: 

1.  Dotacja celowa z budŜetu państwa w 2010 wynosiła - 1.043.257,00 zł. 

2.  Dochody z odpłatności i innych źródeł w wysokości – 441.355,72 zł. 

3.  Środki ze Zgromadzenia przeznaczone na dochodzenie do standardów – 78.000,00 zł. 

 

8.7 Priorytety na lata 2011 – 2012 

 

- remont kuchni, 

- remont kotłowni, 

- częściowa wymiana okien, 

- załoŜenie solarów.  
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III.  Zakończenie 

 

Zaprezentowane w niniejszym sprawozdaniu dane stanowią jedynie wycinek działań 

podejmowanych przez jednostki organizacyjne powiatu działające w obszarze pomocy 

społecznej. Przedstawione przedsięwzięcia są zgodne z celami pomocy społecznej tj.: 

umoŜliwiają osobom i rodzinom przezwycięŜanie trudnych sytuacji Ŝyciowych. Stanowią one 

waŜny krok na drodze ku pełnej integracji osób, grup i całych społeczności. Poprzez szereg 
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działań o charakterze aktywizującym i wspierającym nasi klienci mają szansę na inkluzję 

społeczną i zawodową. Wszytko to przyczynia się do umocnienia szeroko rozumianego 

kapitału ludzkiego na terenie powiatu wodzisławskiego. 
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