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I. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Wodzisławiu Śląskim 

 

1.     Rola i miejsce Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
        w Wodzisławiu Śląskim w lokalnym systemie pomocy społecznej w powiecie.  
  

W celu określenia misji, roli i miejsca Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w systemie pomocy społecznej, konieczne jest jego zdefiniowanie. System pomocy 

społecznej należy rozumieć w sensie szerokim, jako realizację zadań określonych w ustawie 

o pomocy społecznej oraz w innych ustawach, które wprost lub pośrednio do nich nawiązują, 

stanowiąc istotny element w rozwiązywaniu problemów społecznych mieszkańców powiatu. 

Jednym z przyjętych celów funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

jest zapewnienie kompleksowego wsparcia określonym ustawowo grupom społecznym, 

poprzez zorganizowanie i umożliwienie im dostępu do jak najbardziej optymalnego pakietu 

usług pomocy społecznej.  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest jednostką specjalistyczną realizującą  

usługi pomocy społecznej adresowane do określonych ustawowo grup docelowych.  

Na rysunkach nr 1,2 przedstawiono usługi najczęściej realizowane przez Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w ramach pakietów usług pomocy społecznej oraz  powiązano 

je z głównymi kategoriami klientów (tzn. grupami najczęściej korzystającymi z usług). 

Z usług Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie korzystają także profesjonaliści – 

pracownicy organizacji pozarządowych oraz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej 

z terenu powiatu, w którym funkcjonuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Usługi 

świadczone przez tą jednostkę dla tych grup docelowych, nie są jednak tożsame z pojęciem 

usług pomocy i integracji społecznej. Celem usług adresowanych do pracowników z wyżej 

wymienionych grup, jest ich merytoryczne wsparcie w zakresie wykonywanej profesji. 

Na rysunkach poniżej uwzględniono także tę grupę klientów Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie. 
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Rysunek 1    Główni adresaci usług Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
                      w Wodzisławiu Śląskim. 

 
 
  Kategorie klientów pomocy społecznej 
 
 
  Kategorie profesjonalistów 
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Rysunek 2  Najczęściej realizowane usługi przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
                       w przyporządkowaniu do głównych kategorii klientów pomocy społecznej 
                       oraz profesjonalistów. 
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Należy zauważyć, że znaczna część działań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

nie dotyczy wprost wymienianych tu grup klientów. Szereg działań i zadań 

skoncentrowanych jest na  zadaniach wynikających z szerokiego rozumienia pomocy 

społecznej. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest jednostką specjalizującą się  

w różnorodnych sferach funkcjonowania osób i grup oczekujących pomocy i wsparcia. 

Należą do nich usługi specjalistyczne, koordynacja i nadzór nad prawidłowym 

funkcjonowaniem innych jednostek pomocy społecznej, prowadzonych lub 

współprowadzonych przez powiat, poradnictwo i wsparcie metodyczne, organizację szkoleń 

dla pracowników Jednostek Organizacyjnych Pomocy Społecznej z terenu powiatu, a także 

aktywizację i wspieranie organizacji pozarządowych, realizację i koordynację strategii, 

programów osłonowych po szereg innych działań w zależności od możliwości 

oraz rozpoznanych potrzeb. 

 
Misją Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie jest pełnienie roli organizatora 

i koordynatora systemu wsparcia społecznego dla określonych grup docelowych, 

wymagających pomocy w rozwiązywaniu problemów, których nie mogą pokonać, 

wykorzystując własne uprawnienia i możliwości, z poszanowaniem ich godności 

i podmiotowości, przy wykorzystaniu ich zasobów własnych oraz środowiska lokalnego. 

 
Najważniejszymi funkcjami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z punktu 

widzenia budowania usług i pakietów usług pomocy społecznej o określonym standardzie 

dla osób i rodzin, wymagających pomocy w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych 

są: 

• Funkcja organizacyjna rozumiana jako diagnozowanie i planowanie, 

realizacja oraz kontrola i  ewaluacja usług pomocy społecznej. 

• Funkcja wykonawcza rozumiana jako wykonywanie konkretnych usług pomocy 

społecznej, w tym pracy socjalnej. 

• Funkcja koordynacyjna rozumiana jako działania integrujące, umożliwiające 

współdziałanie instytucji publicznych i niepublicznych w programowaniu usług społecznych, 

realizacji i ocenie usług pomocy społecznej tak, aby instytucje, środki i instrumenty stanowiły 

spójny obraz szeroko rozumianej pomocy społecznej. 

• Funkcja aktywizacyjna rozumiana jako mobilizowanie instytucji i mieszkańców 

do podejmowania inicjatyw lokalnych, realizacja nowych przedsięwzięć umożliwiających 
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rozwój i wspomaganie usług pomocy społecznej, w tym włączanie się w działania na rzecz 

wymagających wsparcia mieszkańców i ich rodzin. 

Rola i miejsce Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim 

zależy w dużej mierze od jego otoczenia. Istotne jest określenie najważniejszych podmiotów, 

z którymi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie może współpracować, realizując swoje 

zadania, i które są istotne z punktu widzenia organizowania usług pomocy i integracji 

społecznej o określonym standardzie. Zostały one przedstawione na rysunku 3.. 

 

Rysunek 3     Otoczenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim 

 
 

 Trudno mówić o efektywnej współpracy pomiędzy Powiatowym Centrum Pomocy 

Rodzinie a otoczeniem bez jasnego określenia funkcji jednej i drugiej strony oraz ich 

wzajemnych powiązań. W relacjach tych wskazane jest stosowanie trzech ogólnych zasad: 
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• partnerstwa - obejmującego współpracę władz publicznych i partnerów 

społecznych i gospodarczych w programowaniu, realizacji i ocenie usług pomocy 

społecznej; 

• koordynacji  - obejmującej współdziałanie instytucji w programowaniu, 

realizacji i ocenie usług pomocy społecznej, tak aby instytucje, środki 

i instrumenty stanowiły spójny system pomocy społecznej; 

• komplementarności - obejmującej ocenę wzajemnego wpływu poszczególnych 

działań w programowaniu realizacji i ocenie usług pomocy społecznej. 

  

 Zadaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie jest dostarczanie wybranych usług 

pomocy społecznej dla określonych grup docelowych mieszkańców powiatu. Szczególną rolę 

odgrywa współpraca z Ośrodkami Pomocy Społecznej, która jest niezbędna, aby dotrzeć do 

wszystkich osób potrzebujących wsparcia w postaci usług realizowanych przez powiat. 

Współpraca ta ma na celu jak najlepsze rozpoznanie i zaspokojenie potrzeb społeczności 

lokalnej, zwiększenie dostępności mieszkańców powiatu do profesjonalnych usług, 

budowanie partnerstwa, współudział w różnego rodzaju projektach służących aktywizacji 

społeczności lokalnej.  
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2. Struktura organizacyjna Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl. 

 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie swoje zadania realizuje poprzez Dział oraz Sekcje 

stanowiące strukturę organizacyjną jednostki: 

• Dział Pomocy Środowiskowej oraz Poradnictwa Specjalistycznego 

Kadra Działu: 

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

- starszy specjalista pracy z rodziną - 1 etat - wykształcenie wyższe 

- główny specjalista - 1 etat - wykształcenie wyższe 

        - terapeuta - ½  etatu – wykształcenie wyższe 

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

1 osoba - Szkoła Pracowników Socjalnych 

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

• Sekcja Finansowa 

Kadra Sekcji: 

- główny księgowy – 1 etat - wykształcenie wyższe zgodnie z ustawą o finansach 

   publicznych 

- starszy inspektor ds. księgowości –   ¾  etatu -  wykształcenie wyższe 

• Sekcja Organizacyjno - Administracyjna i Kadr 

Kadra Sekcji: 

- kierownik sekcji  - 1 etat - wykształcenie wyższe 

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

• Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności 

- przewodniczący – 1 etat – wykształcenie wyższe 

- sekretarz – umowa cywilno - prawna 

- specjaliści (lekarze, psycholodzy, pedagodzy, doradcy zawodowi, pracownicy 

  socjalni)  - umowy cywilno – prawne 

- główny specjalista – 1 etat – wykształcenie wyższe  

- pomoc biurowa – 1 etat – wykształcenie wyższe 
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3. Dział Pomocy Środowiskowej oraz Poradnictwa Specjalistycznego                                         
- rodzinna opieka zastępcza 

 

Zadania Działu Pomocy Środowiskowej oraz Poradnictwa Specjalistycznego w zakresie 

rodzinnej opieki zastępczej: 

1) Organizowanie rodzinnej opieki zastępczej. 

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

wychowawczych. 

3) Koordynacja procesów usamodzielnień pełnoletnich wychowanków opuszczających 

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

dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi 

dziećmi i kobiet w ciąży oraz schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny 

ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek 

wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę. 

4) Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny. 

5) Praca socjalna z rodzinami zastępczymi, rodzicami biologicznymi, usamodzielnianymi 

wychowankami. 

6) Realizacja projektów konkursowych związanych z problematyką dziecka i rodziny. 

 

3.1  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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Rysunek  4     Liczba  rodzin zastępczych z podziałem na ich rodzaje na koniec  2011 r. 

 

 

Rysunek  5     Liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na koniec 2011 r. 
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Rysunek 6     Liczba rodzin zastępczych oraz przebywających dzieci w rodzinach zastępczych 
                       w latach 2010-2011 

 

3.2 Rodzice biologiczni dzieci przebywających w rodzinach zastępczych 
 

W  roku 2011 we współpracy z ośrodkami pomocy społecznej oraz pracownikami 

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

powrotu dziecka pod opiekę rodzica biologicznego. 

Praca socjalna przyczyniła się do powrotu pod opiekę rodziców biologicznych  

15 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych. 

 

 

 

 

 

 

172 

248 

170 

244

2010 2011

rodziny dzieci
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Rysunek 7     Liczba dzieci, które opuściły rodzinę zastępczą i powróciły do rodziców biologicznych 
                       w 2011 r. 

 
 

3.3  Procesy usamodzielnień 
 

Usamodzielnienie jest to długotrwały proces wychowawczy mający na celu podjęcie 

przez osobę usamodzielniającą się dojrzałego życia w integracji ze środowiskiem. Na ogół 

rozpoczyna się z chwilą przybycia wychowanka do placówki lub rodziny zastępczej, a kończy 

kilka lat po jego usamodzielnieniu. Ważną funkcję w tym procesie pełni opiekun 

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

opracowuje indywidualny program usamodzielnienia, dokonuje oceny realizacji tego 

programu i ewentualnej modyfikacji, opiniuje wniosek o pomoc pieniężną 

na usamodzielnienie i  kontynuowanie nauki. Istotną rolę odgrywa pracownik socjalny 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - wspierający plan  usamodzielnienia 

i koordynujący współpracę różnych  instytucji  wspierających  wychowanka we „wchodzeniu 

w dorosłe życie”. 

Usamodzielniany  wychowanek  może ubiegać  się  o  przyznanie  następujących form 

pomocy : 

• pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki,  

• pomoc pieniężną na usamodzielnienie,  

 

5 

0 
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• pomoc rzeczową na zagospodarowanie, 

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

• pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, 

• pracę socjalną. 

 

W 2011 r.  usamodzielnieniem  w trybie  art.  88   ustawy  z   dnia   12  marca   2004 r. 

o pomocy  społecznej  objętych zostało  łącznie  246 osób, co oznacza w stosunku do 2010 r. 

wzrost o 13 osób. Spośród ogólnej liczby 143 wychowanków opuściło rodziny zastępcze, 

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

zaś 36 – młodzieżowe ośrodki wychowawcze oraz 10 Zespół Placówek Szkolno-

Wychowawczo - Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim. 

Rysunek 8      Usamodzielniani wychowankowie w latach 2010 – 2011 

 

Z  ogólnej liczby usamodzielnianych wychowanków 43 osoby kontynuowały naukę  

i pobierały pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki z czego: 

- 30 osób z rodzin zastępczych,  

- 9 osób z placówek opiekuńczo-wychowawczych, 

- 3 osoby z  młodzieżowych   ośrodków   wychowawczych   i młodzieżowych    

    ośrodków socjoterapii,  

-1 osoba z zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich. 
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Rysunek 9     Usamodzielniani wychowankowie korzystający z pomocy pieniężnej na 
                       kontynuowanie nauki w latach 2010 - 2011 

 

W   2011 r.   10   osób   otrzymało pomoc pieniężną na usamodzielnienie – 5 osób 

opuszczających rodziny zastępcze, 4 osoby opuszczające placówki opiekuńczo – 

wychowawcze typu socjalizacyjnego oraz 1 osoba z młodzieżowego ośrodka 

wychowawczego. Środki przeznaczone zostały na poprawienie warunków mieszkaniowych 

usamodzielnianych. 

Pomoc na zagospodarowanie w formie wyprawki rzeczowej odebrało łącznie 19 osób 

z czego 3 wyprawki zostały wypłacone w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (2 osoby z rodzin zastępczych 

oraz 1 z młodzieżowego ośrodka wychowawczego). Przeciętna wysokość świadczenia 

przyznawanego  w 2011 r. wynosiła 2.078,95 zł. Wysokość świadczenia była każdorazowo 

weryfikowana przez pracowników socjalnych pracujących z wychowankiem.  

W skład pomocy na zagospodarowanie najczęściej weszły: materiały niezbędne 

do przeprowadzenia remontu i wyposażenia mieszkania, niezbędne urządzenia domowe 

oraz pomoce naukowe. 
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Rysunek 10      Zmiana struktury świadczeń z tytułu usamodzielnienia wg liczby osób w latach 
                          2010 - 2011 

pomoc pieniężna na 
usamodzielnienie

pomoc pieniężna na 
kontynuowanie nauki

pomoc na 
zagospodarowanie w 

formie rzeczowej

10

43

19
14

60

15

2011

2010

                                                                                                                   

Łącznie na świadczenia z tytułu usamodzielnień wydatkowano w 2011 r. z budżetu 

powiatu kwotę 292776,01 zł, z czego 2011,04 zł zostało dofinansowane z Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków EFS Dobry Start. Oznacza to zmniejszenie wypłat 

świadczeń o kwotę 21141,37 zł w stosunku do 2010 r. Spowodowane jest to przede 

wszystkim mniejszą liczbą świadczeń przyznanych w  zakresie pomocy pieniężnej 

na kontynuację nauki w grupie usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych. 

Rysunek 11     Nakłady na świadczenia z tytułu usamodzielnienia z podziałem na formy pomocy  
                       w latach 2010 - 2011 
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Rysunek 12     Nakłady na świadczenia z tytułu usamodzielnienia łącznie w latach 2010 - 2011 

 

 

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

zadanie w 2011 r. Powiat przekazał kwotę 2.703.322,39 zł, co w porównaniu z 2010 rokiem 

uległo zwiększeniu o kwotę ponad 250 000. 

 

9 czerwca 2011 r. Sejm uchwalił ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

która dała większe możliwości wsparcia finansowego i specjalistycznego rodzin zastępczych.  

Organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Wodzisławskiego zgodnie  

z Zarządzeniem Starosty z dnia 21 października 2011 r. zostało Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim. 
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3.4  Wychowankowie w Powiatowym Domu Dziecka w Gorzyczkach w 2011 roku 
 

Powiatowy Dom Dziecka w Gorzyczkach posiada 42 miejsca. 

Ogólna liczba wychowanków przebywających w Powiatowym Domu Dziecka 

na 31.12.2011 r. wyniosła 45 w tym 38  z powiatu wodzisławskiego, 3  z Miasta 

Siemianowice Śląskie, 2 z Gminy Jaworzno (rozporządzenie w sprawie placówek 

opiekuńczo-wychowawczych dopuszcza zwiększenie liczby wychowanków o 15%). 

 

Tabela 1     Przedział wiekowy wychowanków 

Wiek wychowanka na 31.12.2011 r. 
 

Liczba wychowanków 

 

4-9 lat 3 

10-12 lat 11 

13-16 lat 23 

17-19 lat 8 

Razem 45 

 

Miesięczny średni koszt utrzymania wychowanka w 2011 roku wyniósł  3.793,83 zł 

3.5 Poradnictwo Specjalistyczne realizowane w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  
w Wodzisławiu Śląskim 

 
W ramach poradnictwa specjalistycznego oraz interwencji kryzysowej udzielano wsparcia 

psychologicznego, terapeutycznego, pedagogicznego oraz prawnego  238 osobom, w  tym: 

 

- konsultacji terapeutycznych- 138 osób 

- konsultacji psychologicznych  – 40 osób 

- konsultacji terapeuty uzależnień  –  60 osób  
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4. 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 2011 roku, 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl. otrzymało środki finansowe 

z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości  

1.555.224,00 zł, z czego wykorzystano kwotę 1.555.187,38 zł.  Zatem wydatkowanie 

środków Funduszu stanowi 99,99 % z kwoty przyznanej.  

Otrzymane środki finansowe na zadania  z zakresu rehabilitacji społecznej w 2011 r.  zostały 
rozdysponowane w następujący sposób: 

› dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych:      

87. 667,00 zł. 

›   dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków 

    pomocniczych: 278. 368,29 zł. 

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

    96. 218,29 zł. 

›   dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gorzycach: 468. 678,00 zł. 

›   dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wodzisławiu Śl.: 

    527. 860,00 zł. 

› dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki organizacjom pozarządowym:    

34.180,80 zł. 

›  zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej  i społecznej osób niepełnosprawnych zlecane 

    fundacjom oraz organizacjom pozarządowym: 62. 216,00 zł. 
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4.1  Turnusy rehabilitacyjne  
 

W 2011 roku na zadanie dofinansowania uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym 

złożono 352 wnioski lecz ze względu na ograniczone środki finansowe dofinansowano         

71 wniosków. 

 

Tabela 2      Wysokość przyznanych dofinansowań dla poszczególnych grup osób 

 

 

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

zadanie.  

 

Rysunek  13     Liczba  osób, które otrzymały dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie  
                          rehabilitacyjnym w 2011 r. 

 

Osoby, które otrzymały dofinansowanie Liczba osób 
Kwota 

dofinansowania 

Dorośli 48 41.970,00 

Opiekunowie osób dorosłych 19 11.336,00 

Dzieci i młodzież 23 21.360,00 

Opiekunowie dzieci i młodzieży 21 13.009,00 

Razem 111 87.675,00 
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4.2   Dofinansowanie zaopatrzenia dla osób niepełnosprawnych 
            w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz sprzęt rehabilitacyjny 
 

W 2011 r. złożono 734 wnioski na dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych  

i   środków   pomocniczych   oraz  27  wniosków  na  dofinansowanie  zaopatrzenia  w  sprzęt 

rehabilitacyjny. Dofinansowano 485  wniosków na łączną kwotę 278.369,29 zł.  

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

środków przeznaczonych na ten cel. 

 

4.3 Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się  

      i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych 

 

W 2011 roku na likwidację barier architektonicznych, technicznych  

i w komunikowaniu się zostało złożonych 55 wniosków na  kwotę 480.329,70 zł. 

Dofinansowano  35 wniosków  na kwotę  96.218,29 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,   wykonania podjazdu, 

montażu dźwigu osobowego w domu jednorodzinnym, a także: zakupu sprzętów 

komputerowych, podnośników wannowych, podnośników transportowo-kąpielowych, łóżek 

 

Likwidacja barier  

Środki na 
zadanie wg 

uchwały 

Wypłacono 
dof. 

(liczba osób) 

Środki 
wypłacone 

(ogółem) 

Środki 
wykorzystane 

Wykorzystanie           
w % 

 

w komunikowaniu   

 

 

 

 

96. 218,29 

14 
 

 

 

 

96.218,29 

9.844,90 10,23% 

architektonicznych 5 61.012,39 63,41% 

technicznych 16 25.361,00 26,36% 

Razem 35 96.218,29 100% 
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elektrycznych – rehabilitacyjnych, rowerów rehabilitacyjnych trójkołowych, budzików 

z lampą błyskową wraz z  poduszkami  wibracyjnymi, urządzenia wspomagającego chodzenie 

i utrzymanie psa przewodnika dla osoby niewidomej. 

 

4.4  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 2011 roku przekazano 90% dofinansowania ze środków PFRON  

oraz 10% środków finansowych z budżetu Powiatu Wodzisławskiego. 

Tabela 4     Wykorzystanie środków finansowych na działalność WTZ  

 

W warsztatach działających na terenie Powiatu Wodzisławskiego uczestniczy  

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

niepełnosprawnych. 

 
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 

 

468.676,00 

 

468.676,00 

 

52.075,00 

 

52.075,00 

 

100% 

Warsztat Terapii 
Zajęciowej  

w Wodzisławiu 
Śląskim 

35 uczestników 

 

527.860,00 

 

527.860,00 

 

58.651,00 

 

58.651,00 

 

100% 

 

Razem 

 

996.536,00 

 

996.536,00 

 

110.726,00 

 

110.726,00 

 

100% 
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4.5  Sport,  kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych 
 

W 2011 r. na zadanie dotyczące dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki 

osób niepełnosprawnych wykorzystano kwotę w wysokości 34.180,80 zł. Dofinansowanych 

zostało 17 przedsięwzięć realizowanych przez podmioty działające na rzecz osób 

niepełnosprawnych. Łącznie z imprez zorganizowanych przez te podmioty  skorzystało 940 

osób niepełnosprawnych. 

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

Funduszu. 

 

Tabela 5     Wykaz podmiotów, które w 2011 roku otrzymały dofinansowanie w zakresie w/w  
                    zadania 

Lp. 
Nazwa instytucji, które otrzymały 

dofinansowanie 
Liczba 

przedsięwzięć 
Łączna kwota 

dofinansowania 

1.  
Stowarzyszenie Rodzin i Osób 
Niepełnosprawnych Rydułtowy 

2 8.760,00 zł 

2. 
Polski Związek Niewidomych   
w Wodzisławiu Śl. 

2 6.180,00 zł 

3. 
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Pokochaj 
Mnie” Gorzyczki 

2 4.900,00 zł. 

4. Wodzisławskie Stowarzyszenie Amazonek  3 3.790,00 zł 

5. 
Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa 
Odwykowego i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy 
w Gorzycach 

3 3.625,80 zł 

6. Stowarzyszenie „Radlińska Przystań” 1 3.200,00 zł 

7. 
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci  
Wodzisław Śl. 

3 2.115,00 zł 

8. Towarzystwo Przyjaciół Pszowa 1 1.610,00 zł 

Razem: 17 34.180,80 zł  
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4.6 Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 
        zlecane fundacjom oraz organizacjom pozarządowym. 
 

W pierwszym kwartale 2011 roku Zarząd Powiatu Wodzisławskiego ogłosił konkurs 

ofert na zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych 

fundacjom oraz organizacjom pozarządowym, na który zostały złożone 3 oferty.  

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

2 oferentów, którzy  otrzymali dofinansowanie na łączną kwotę 62.216,00 zł. 

 

Tabela 6     Wykaz podmiotów, które w 2011 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. 
Polski związek Niewidomych 
Okręg Śląski w Chorzowie 
Koło w Wodzisławiu Śl.  

1 12.127,00 zł 

2.  Stowarzyszenie „CZYŃ DOBRO” 1 50.089,00 zł 

 Razem: 2 62.216,00 zł  
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Tabela 7      Wypłacone dofinansowania na poszczególne zadania w latach 2009-2011 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 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 1 923 66 1 2 685 

  

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 

        

Dofinansowania w 2011 
roku 87.675,00 zł. 278.369,29 zł. 98.218,29 zł 34.180,80 zł 996.536,00 zł 62.216,00 zł 1.557.195,38 zł 

        

liczba wniosków 71 485 33 17 66 2 676 

liczba osób 110 485 25 940 66 2 1639 
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4.7   Skierowania do Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia w 2011 r. 
 

- do Domu Pomocy Społecznej w Gorzycach zostało wydanych 47 decyzji     

     o umieszczeniu (w tym 8 z terenu powiatu wodzisławskiego), 

-  do Domu Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim  zostały wydane 3 decyzje 

     o umieszczeniu ( w tym 1 z terenu powiatu wodzisławskiego) 

-   do Powiatowego Ośrodka Wsparcia PERŁA w Wodzisławiu Śląskim zostało 

    wydanych  50 decyzji o umieszczeniu. 
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5. Budżet Centrum w 2011 r. 

Tabela  8     Wykonanie budżetu  

§ 
Plan na 
2011 r.  

Wykonanie  
2011 r. 

% 

 

Cel wydatkowania  

 

3020 1200 1193,61 99,46 Wydatki na świadczenia wynikające  
z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

4010 458344 458321,99 99,99 Wynagrodzenia pracowników PCPR wraz  
z składkami na ubezpieczenia społeczne oraz 
FP. 

Um. zlecenia m.in- wynagrodzenie pracownika 
gospodarczego, wizje lokalowe,  

4040 35653 35652,08 99,99 

4110 79150 78236,40 98,84 

4120 11992 11031,31 91,98 

4170 31455 30295,17 96,31 

4210 73083 73078,82 99,99 Wydatki na zakup m.in. materiałów biurowych, 
środków czystości, druków wywiadów 
środowiskowych oraz dodatkowego  
wyposażenia , papieru, tuszy i tonerów  

4260 17600 17587,79 99,93 Wydatki związane z mediami-opłaty za gaz, 
wodę i ścieki,  energię 

4270 50911 50909,61 99,99 Konserwacja urządzeń i sprzętu oraz koszt 
rozbiórki budynków agregatorowni  
i laboratorium przy   ul. Wałowej 30   
w Wodzisławiu Śl. 

4280 560 560 100,00 Wydatki na zakup świadczeń zdrowotnych - 
badania wstępne oraz okresowe pracowników  
i stażystów 

4300 68857 67963,95 98,70 Wydatki na ochronę budynku, wywóz odpadów 
stałych, obsługę prawną oraz inne 

4350 733 732,61 99,94 Wydatki za dostęp do internetu 

4360 804 803,63 99,95 Wydatki na rozmowy służbowe 
z telefonu komórkowego 

4370 5409 5399,94 99,83 Wydatki za rozmowy służbowe pracowników   
z  telefonu stacjonarnego 

4410 9360 8918,26 95,28 Wydatki na podróże służbowe pracowników 
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c.d. Tabela  8     Wykonanie budżetu  

§ 
Plan na 
2011 r.  

Wykonanie  
2011 r. 

% 

 

Cel wydatkowania  

 

4420 743 742,68 99,95 Wydatki na zagraniczne podróże służbowe  

4430 2237 2236,80 99,99 Wydatki na ubezpieczenie mienia PCPR  
oraz ubezpieczenie wolontariuszy od następstw 
nieszczęśliwych wypadków 

4440 14039 14038,77 99,99 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń 
Socjalnych 

4480 5421 5421,00 100,00 Wydatki na podatek od nieruchomości 

4610 150 64,95 43,30 Pokrycie kosztów egzekucji komorniczej 
dotyczącej tytułów wykonawczych dla 
rodziców biologicznych, którzy uchylają się od 
ponoszenia odpłatności za pobyt  ich dzieci  
w rodzinach zastępczych. 

4700 6262 6262,00 100,00 Wydatki na szkolenia pracowników PCPR 

6060 5904 5904,00 100,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 
budżetowych- zakup wielofunkcyjnego 
urządzenia ksero 

 

Razem: 

 

879867 

 

875355,37 

 

99,48 
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6. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności  
         w Wodzisławiu Śląskim 
 

6.1 Charakterystyka Zespołu 
 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wodzisławiu 

Śląskim został powołany Zarządzeniem Starosty Powiatu Wodzisławskiego z dnia 

23 września 2011 roku. Zespół rozpoczął swoją działalność 1 października 2011 roku.  

Decyzja o utworzeniu Zespołu podyktowana została licznymi prośbami osób 

niepełnosprawnych oraz ich rodzin, ze względu na trudności komunikacyjne oraz dużą 

liczbę osób korzystających z orzecznictwa w Rybniku. Pozytywną opinię w kwestii  

utworzenia Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wodzisławiu Śląskim 

wyraziła również Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych. 

6.2 Struktura zatrudnienia 
 

W skład Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wodzisławiu Śląskim 

wchodzą członkowie powołani Zarządzeniem Starosty Powiatu Wodzisławskiego, są to: 

1) przewodniczący, 

2) sekretarz, 

3) lekarze: 

- internista, 

- pediatra, 

- psychiatra, 

- neurolog, 

- chirurg, 

- ortopeda, 

- laryngolog, 

- okulista, 

4) specjaliści: 

- psycholog, 

- pedagog, 

- doradca zawodowy, 

- pracownik socjalny. 
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Członkowie Zespołu otrzymali zaświadczenia wydane przez Wojewodę Śląskiego 

uprawniające do orzekania o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, po odbyciu 

szkolenia i pozytywnym zaliczeniu testu sprawdzającego. 

Obsługę administracyjną Zespołu tworzą 3 osoby.  

6.3  Charakterystyka działalności 
 

W ciągu 3 miesięcy działalności (październik – grudzień 2011) Zespół wydał 349 orzeczeń, 

z czego 319 osób otrzymało orzeczenie o zaliczeniu  do osób niepełnosprawnych, natomiast 

30 osób otrzymało orzeczenie o odmowie bądź braku zaliczenia do osób niepełnosprawnych. 

W przypadku podziału na orzeczenia o niepełnosprawności oraz orzeczenia o stopniu 

niepełnosprawności to liczba ta kształtuje się w sposób następujący: 

1) orzeczenia o niepełnosprawności (dotyczy osób do 16 roku życia) – 38 orzeczeń, 

w tym 1 orzeczenie o odmowie ustalenia niepełnosprawności oraz 3 orzeczenia 

o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych; 

2) orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (dotyczy osób powyżej 16 roku życia)                 

- 311 orzeczeń, w tym 6 orzeczeń o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności 

oraz 20 orzeczeń o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych. 

6.4 Budżet Zespołu w 2011 r. 
 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku  wydał 

dla mieszkańców powiatu wodzisławskiego w miesiącach poprzedzających utworzenie 

Zespołu w Wodzisławiu Śląskim tj. styczeń – wrzesień 2011 roku – 1437 orzeczeń, 

co kształtuje się w granicach 160  wydanych orzeczeń miesięcznie. 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności  

w Wodzisławiu Śląskim w 2011 r. z funduszu wojewody otrzymał kwotę 30.442,38 zł. 

Natomiast ze środków własnych Powiatu kwotę 18.771,64 zł. 
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7. Projekty realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
        w Wodzisławiu Śląskim w ramach pozyskanych środków  zewnętrznych 
 

7.1    Projekt „Świadomy Obywatel” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
         Ludzki,  Priorytet V – Dobre rządzenie, 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.) 

Towarzystwo Miłośników Rydułtów wspólnie z Powiatowym Centrum Pomocy 

Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim pozyskało z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 

środki finansowe na realizację projektu "Świadomy Obywatel". 

Celem projektu było utworzenie i funkcjonowanie na terenie Powiatu Wodzisławskiego Biur 

Bezpłatnych Porad Prawnych i Obywatelskich. 

Realizacja tego projektu wpłynęła na zwiększenie dostępu mieszkańców Powiatu 

Wodzisławskiego do rzetelnych, bezstronnych, a co najważniejsze bezpłatnych porad 

prawnych i obywatelskich oraz przyczyni się do wzrostu ich świadomości w zakresie ochrony 

i realizacji praw obywatelskich. 

Projekt jest skierowany do wszystkich mieszkańców powiatu, 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 różnego rodzaju problemami. Oprócz stworzenia i wdrożenia systemu udzielania 

bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich założono również kształtowanie świadomości  

i kultury prawnej obywateli oraz tworzenie nawyku korzystania z fachowej pomocy, 

fachowego doradztwa. 

Zakres usług świadczonych przez 4 Bezpłatne Biura Porad Prawno Obywatelskich na terenie 

Powiatu Wodzisławskiego: 

udzielanie informacji o przysługujących obywatelom uprawnieniach oraz możliwościach 

uzyskania wsparcia w zakresie:  

-   prawa pracy (ochrona praw pracowniczych, ochrona stosunku pracy), 

-   prawa rodzinnego (m.in. separacja, rozwód, alimenty), 
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-   prawa cywilnego (umowy cywilnoprawne, sprawy spadkowe itp.), 

-   ubezpieczeń społecznych (prawo do emerytury, renty), 

-   przepisów dot. pomocy społecznej oraz świadczeń społecznych, 

-   prawa administracyjnego, 

- wskazanie obowiązującego w danej sprawie trybu postępowania i środków 

    odwoławczych. 

Bezpłatne Biuro Porad Prawno – Obywatelskich  w siedzibie Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie swą działalność rozpoczęło w listopadzie 2010 r. 

Projekt z założenia zakładał równy dostęp kobiet i mężczyzn do porad, gdyż z badań 

ankietowanych wynika, iż zarówno kobiety jak i mężczyźni w równym stopniu 

są zainteresowani bezpłatnym poradnictwem. Od 01.01.2011  r. do  31.12.2011 r.   z porad 

prawnych  skorzystało   896 osób w tym  kobiet 640 i 256 mężczyzn, z porad społecznych 

65 osób w tym 36 kobiet i 29 mężczyzn. 

 

Rysunek 14      Udzielone porady - podział ze względu na rodzaj porad w 2011 r. 
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Rysunek  15      Liczba osób, które skorzystały z porad prawnych - podział ze względu na płeć 
                           (styczeń - grudzień 2011 r.) 

 

 

 

Rysunek  16     Liczba osób, które skorzystały z porad obywatelskich - podział ze względu na płeć  
                          (styczeń - grudzień 2011 r.) 
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7.2  „DOBRY START”. Program aktywizacji społeczno-zawodowej oraz reintegracji 
          społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w powiecie 
          wodzisławskim, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 
          Społecznego. 

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. 

Projekt 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 umożliwiających uczestnikom integrację społeczną i zawodową, 

• podniesienie kompetencji wychowawczych i rodzicielskich, 

• zwiększenie szans na zatrudnienie, 

• wzrost świadomości odnośnie zagrożeń dla integracji w rodzinach oraz zatrudniania osób 

w gorszym położeniu.  

Głównym celem projektu jest eliminowanie barier, na jakie napotykają mieszkańcy 

powiatu wodzisławskiego zagrożeni wykluczeniem społecznym poprzez aktywizację 

społeczną i zawodową oraz reintegrację społeczną. 

Projekt zapoczątkował w 2008 r. cykl różnorodnych form wsparcia adresowanych 

do mieszkańców powiatu wodzisławskiego.  Dzięki funduszom unijnym wspierane są osoby 

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

z zaburzeniami psychicznymi, ofiary przemocy w rodzinie, wychowankowie rodzin 

zastępczych i domów dziecka, osoby bezrobotne.  
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W ciągu czterech lat Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wykorzystało ponad                  

2 mln zł na wsparcie swoich klientów.  

 

   Rysunek 17    Całkowita wartość projektu w poszczególnych latach 2008-2011 

 

 

Projekt trwający już 4 lata objął swoim wsparciem ponad 250 mieszkańców powiatu 

wodzisławskiego. 

 

         Rysunek 18     Liczba mieszkańców powiatu objętych  projektem  w poszczególnych latach 
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Grupę docelową projektu w 2011 r. stanowili usamodzielniani wychowankowie rodzin 

zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych, matki niewydolne wychowawczo,, 

kobiety 50+ oraz osoby niepełnosprawne. Łącznie ze wsparcia skorzystało 41 mieszkańców 

powiatu.  

Rysunek 19     Uczestnicy projektu w 2011 r. 

 

 

W ramach projektu uczestnicy mieli możliwość skorzystania z różnorodnych form 

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

ćwiczeń usprawniających, szkolenia i kursy zawodowe, indywidualne konsultacje  

z psychologiem oraz doradcą zawodowym, miały bowiem doprowadzić do przywrócenia osób 

wykluczonych na rynek pracy oraz do ich integracji ze społeczeństwem, poprzez 

przywrócenie im zdolności lub możliwości 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 także treningi 

oraz specjalistyczne konsultacje. 

W grupie usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych oraz placówek 

opiekuńczo- wychowawczych przeprowadzono następujące formy wsparcia:  
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•   Trening rozwijania umiejętności i kompetencji społeczno - zawodowych prowadzony 

   przez doradcę zawodowego, psychologa oraz prawnika, 

•  Sfinansowanie m.in. terapii psychologicznej, badań specjalistycznych (książeczki 

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 wyższym, 

•   Kursy zawodowe. 

 

Grupę matek niewydolnych wychowawczo oraz kobiet 50+ zagrożonych 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 (książeczki zdrowia), 

•   Warsztaty z zakresu autoprezentacji, 

•   Warsztaty decoupage, 

•   Kursy zawodowe. 

 

W grupie osób niepełnosprawnych zagrożonych 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 (książeczki zdrowia), 

•  Rekreacji ruchowej w formie aqua aerobiku, 

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

z psychologiem oraz doradcą zawodowym, 

• Warsztatów z zakresu autoprezentacji, 

• Warsztatów  decoupage, 

•  Kursów zawodowych. 
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„Dobry Start” to czteroletnie działania pracowników Powiatowego Centrum Pomocy 

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

realizacji projektu. Największym sukcesem jest fakt, że większość z osób uczestniczących                    

w projekcie otworzyła się na zewnątrz, nie żyje już 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 efektywniejszego rozwiązywania problemów społecznych na terenie 

powiatu wodzisławskiego. 
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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. Papieża Jana Pawła II w Gorzycach  

dyrektor Ryszard Nawrocki  

 

• Powiatowy Dom Dziecka w Gorzyczkach 

dyrektor Joanna Kasendra 

 

• Powiatowy Ośrodek Wsparcia PERŁA w Wodzisławiu Śląskim 

dyrektor Renata Hernik 

 

• Powiatowy Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy w Wodzisławiu Śląskim 

dyrektor/pełnomocnik 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 Bożej  

w Wodzisławiu Śląskim 

dyrektor Zuzanna Modelska 
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1.   DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II 

      W GORZYCACH  

1.1 Charakterystyka jednostki 

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

całodobową opiekę osobom w podeszłym wieku oraz osobom niepełnosprawnym fizycznie. 

Przeznaczony jest dla 218 osób. 

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 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 2011 roku koszt utrzymania mieszkańca wynosił 3. 153,24 zł. 

 Dom zapewnia całodobową opiekę oraz świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, 

wspomagające na poziomie obowiązującego standardu  w zakresie i formach wynikających 

z indywidualnych potrzeb mieszkańców.  

 

1.2 Charakterystyka mieszkańców 
 

Ogółem na dzień 31. 12. 2011 r.  w Domu przebywało  218 osób, w tym: 
• 108 kobiet 
• 110 mężczyzn. 

Tabela 9     Zestawienie mieszkańców Domu ze względu na wiek 
Lp. Wiek Ilość  mieszkańców 

1 19-40 lat 5 

2 41 - 60 lat 56 

3 61 - 74 lata 62 

4 75 – 79 lat 29 

5 80 lat i więcej 66 

Razem 218 
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Tabela  10     Stopień sprawności psycho - fizycznej mieszkańców Domu  

Stopień sprawności psycho - fizycznej 31.12.2011 r. 

Ilość osób % 

Osoby poruszające się samodzielnie 59 27,5 

Osoby poruszające się za pomocą sprzętu ortopedycznego 39 18,0 

Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich  97 45,0 

Osoby nie opuszczające łóżek 23 9,5 

 

 

Tabela 11     Miejsce zamieszkania mieszkańców przed umieszczeniem w Domu  
Lp. Gmina 

 
Ilość osób 

 
 

Powiat Ilość osób 

1 Wodzisław Śl. 25 wodzisławski 62 
2 Gorzyce 12 
3 Rydułtowy 14 
4 Radlin 4 
5 Lubomia 1 
6 Marklowice 1 
7 Pszów 3 
8 Mszana 2 
9 Katowice 15 Katowice 15 
10 Skoczów 3 cieszyński 14 
11 Brenna 2 
12 Cieszyn 2   
13 Zebrzydowice 5 
14 Ustroń 1 
15 Wisła 1 
15 Łaziska Górne 2 mikołowski 10 
16 Mikołów 4 
17 Wyry 2 
18 Orzesze 2 
19 Jastrzębie Zdrój 28 Jastrzębie Zdrój 28 
20 Jaworzno 1 Jaworzno 1 
21 Zabrze 8 Zabrze 8 
22 Sosnowiec 5 Sosnowiec 5 
23 Żory 5 Żory 5 
24 Gliwice 10 Gliwice 10 
25 Dąbrowa Górnicza 1 Dąbrowa G. 1 
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c.d. Tabela 11     Miejsce zamieszkania mieszkańców przed umieszczeniem w Domu  
Lp. Gmina 

 
Ilość osób Powiat Ilość osób 

26 Kraków 2 Kraków 2 
27 Ruda Śląska 11 Ruda Śląska 11 
28 Mysłowice 3 Mysłowice 3 
29 Tychy 6 Tychy 6 
30 Pszczyna 3 pszczyński 6 
31 Goczałkowice 2 
32 Czechowice-Dziedzice 1 
33 Miedźna 1 oświęcimski 1 
34 Psary 1 będziński 2 
35 Wojkowice 1 
36 Łany Wielkie 1 gliwicki 2 
37 Knurów 1 gliwicki  
38 Wieluń 1 wieluński 1 
39 Rybnik 5 Rybnik 5 
40 Tarnowskie Góry 1 tarnogórski 1 
41 Piekary Śląskie 4 Piekary Śląskie 4 
42 Krzyżanowice 1 raciborski 1 
43 Częstochowa 1 Częstochowa 1 
44 Bytom 1 Bytom 1 
45 Sędziszów 1 jędrzejowski 1 
46 Zawiercie 1 zawierciański 1 
47 Świętochłowice 1 Świętochłowice 1 
48 Puławy 1 puławski 1 
49 Opole 1 Opole 1 
50 Warszawa 2 Warszawa 2 
51 Kobierzyce 1 wrocławski 1 
52 Jawor 1 jaworski 1 
53 Imielin 2 bieruńsko- 

lędziński 
2 

54 Oława 1 oławski 1 
58 Razem 218  218 

 
 

1.3  Pozyskane środki zewnętrzne 
 

W roku 2011  pozyskano kwotę 99 149,36 zł. z   wpływu opłat z tytułu działalności 
ubocznej. 
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1.4 Struktura zatrudnienia 

 

Tabela 12     Struktura zatrudnienia  

Lp. Dział Osoby Etaty 

I Dyrektor 1 1 

II Zastępca dyrektora ds. opiekuńczo – 
socjalno- terapeutycznych 

1 1 

III Dział Finansowo-Księgowy 6 5,875 

1.  Główna księgowa  1  1   

2. Zastępca głównej księgowej 1 1 

3. Księgowe   4 3,875 

IV Dział Organizacyjno-Prawny i Kadr 2 2 

1. Kierownik 1 1 

2. Referent ds. kadr                                    1 1 

V  Sekretariat 1 1 

1.  Specjalista ds. administracyjno - 
biurowych     

1 1 

VI Zespół ds. eksploatacji i  zabezpieczenia  
obiektu 

8 8  

1.  Starszy administrator  1 1 

2. Elektromonter 5     5 

3. Palacz 2 2 

 VII Zespół  ds.  gospodarczo-technicznych  13 12,875  

1. Starszy administrator  1 1 

2 Malarz 1 1 

3. Praczka                                                     6 6 

4. Kierowca 3 3 

5. Magazynier 1 1 
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c.d. Tabela 12     Struktura zatrudnienia  

Lp. Dział Osoby Etaty 

6 Ogrodnik 1 0,875 

VIII Dział Opiekuńczo-Socjalno-
Terapeutyczny 

93 91,250 

1. Kierownik 1 1 

3. Pracownik socjalny 5 4,250 

4. Instruktor  ds.  kulturalno-oświatowych 2 2 

5. Psycholog 1 1 

6. Terapeuta 1 1 

7. Kapelan  1 1 

8. Starszy opiekun 1 1 

9. Opiekun  46 45,000  

10. Pielęgniarka 7 7 

11. Pokojowy  24 24,000 

12. Technik fizjoterapii 4 4 

IX Kuchnia 14 14 

1. Kierownik  1 1 

2. Dietetyk  1 1 

3. Magazynier  1 1 

4. Szef kuchni  1 1 

5. Kucharz 4 4 

6. Pomoc  kuchenna  6 6 

Ogółem: 139   137,000 
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1.5 Budżet jednostki w 2011 r. 

 

Tabela 13       Wykonanie budżetu  

§ Plan na 2011r. Wykonanie 
w 2011r. 

% Cel wydatkowania 

3020 11.820,00 11.820,00 100 Odzież, obuwie robocze, ochronne, 
napoje bhp 

4010 4.238.190,00 4.238.189,98 100 Wynagrodzenia osobowe dla 138 
etatów 

4040 312.281,00 312.280,09 100 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 
tzw. „13-tka” za 2010 rok 

4110 672.250,00 671.874,53 99,9 Składki ZUS od wynagrodzeń i „13-
tki”  

4120 91.813,00 91.266,01 99,4 Składki na FP od wynagrodzeń i „13-
tki” 

4170 6.910,00 6.910,00 100 Oprawy muzyczne spotkań i imprez 
okolicznościowych dla mieszkańców, 
pokazy walk rycerskich oraz przegląd 
techniczny obiektów DPS wykonany 
w formie umowy o dzieło 

4210 260.676,00 260.676,00 100 Doposażenie miejsc istniejących, 
kuchni i stołówek (m. in. w łóżka 
specjalistyczne, materace, wózki 
toaletowe, wymiana lodówek 
i pieców elektrycznych na 
wydawalniach, sprzęt i akcesoria 
kuchenne), wznowienie 
i uzupełnienie części sprzętu 
komputerowego, środki czystości, 
paliwo do samochodów, kosiarek 
i odśnieżaczy, materiały do 
konserwacji i napraw różnych, 
materiały biurowe, do terapii,  drobne 
przedmioty tzw. „agd”, prenumerata  
itp. 
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c.d.  Tabela 13       Wykonanie budżetu  

§ Plan na 2011 r. Wykonanie 
w 2011 r. 

% Cel wydatkowania 

4220 550.000,00 549.998,34 100 Artykuły spożywcze na potrzeby 
kuchni do sporządzania posiłków dla 
mieszkańców 

4230 80.369,00 80.360,74 100 Leki, materiały medyczne, 
przedmioty ortopedyczne, 
pieluchomajtki dla mieszkańców 

4260 848.569,00 848.568,94 100 Woda, prąd, gaz 

4270 79.591,00 79.590,93 100 Wyremontowanie części balkonów 
(tarasów na budynkach II etapu), 
naprawa pomp, usuwanie awarii 
wodociągowych, drobne naprawy 
samochodów, bieżące konserwacje 
i naprawy sprzętu specjalistycznego, 
urządzeń „agd”, sprzętu biurowego 
oraz cykliczne konserwacje dźwigów 
osobowych i towarowego, centrali 
telefonicznej  

4280 4.210,00 4.210,00 100 Badania okresowe, specjalistyczne 
pracowników 

4300 207.850,00 207.847,82 100 Usługi pocztowe, informatyczne, 
prawne, bhp, fryzjerskie, wywóz 
śmieci, utylizacja odpadów, usługi 
kominiarskie, dozór całodobowy 
obiektów DPS, przeglądy sprzętu, 
samochodów, urządzeń oraz 
przeglądy w kuchni i stołówkach 
w ramach HACCP, dojazdy lekarzy-
specjalistów do DPS, usługi 
pogrzebowe i inne 

4350 1.462,00 1.461,24 100 Internet telekomunikacji „DSL” 
4360 3.315,00 3.260,32 98,4 Telefonia komórkowa PLUS, 

CENTERTEL 
4370 4.268,00 4.163,19 97,5 Telekomunikacja Polska S.A. tel. 

stacjonarne 

4410 2.000,00 1.542,10 77,1 Wyjazdy służbowe krajowe 
pracowników  
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c.d.  Tabela 13       Wykonanie budżetu  

§ Plan na 2011 r. Wykonanie 
w 2011 r. 

% Cel wydatkowania 

4420 2.709,00 2.708,18 100 Wyjazdy służbowe zagraniczne 
pracowników (głównie do Czech) 

4430 14.149,00 14.148,63 100 Ubezpieczenia majątku 
i komunikacyjne 4 samochodów 

4440 153.873,00 153.873,00 100 Odpis na ZFŚS na pracowników 
4480 11.005,00 11.005,00 100 Podatek od nieruchomości i rolny 

(część roku) 
4510 50,00 50,00 100 Zapytanie o karalność magazyniera 
4520 4.950,00 4.950,00 100 Opłata za „trwały zarząd” na rzecz 

Powiatu 
4610 228,00 227,88 100 Opłata na rzecz komornika sądowego 
4700 423,00 422,50 100 Szkolenia pracowników 
6050 143.333,00 143.329,92 100 Modernizacja budynków pod kątem 

wymogów p.pożar., dostosowanie 
dodatkowej części  łazienek  do 
potrzeb osób na wózkach 
inwalidzkich, adaptacja 
pomieszczenia na brudownik 

6060 22.567,00 22.566,19 100 Lampa BIOPTRON ze statywem oraz 
komplet UGUL dla potrzeb 
rehabilitacji, podnośniki  2 sztuki dla 
obsługi niepełnosprawnych 
mieszkańców 

Razem 7.728.861,00 7.727.301,53 99,98  

 

 

1.6  Przedsięwzięcia planowane do realizacji  

 
a) Termomodernizacja II etap: instalacja kolektorów słonecznych, wymiana instalacji 

wewnętrznej c.o., wartość całkowita inwestycji – ok. 2 mln zł., planowany wkład 

własny - 450 000 zł., planowana wartość pozyskanych środków z funduszy 

zewnętrznych – 1 050 000 zł. 
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b) Modernizacja dachu na budynkach I etapu. Przewidywana wartość szacunkowa 

inwestycji - 120 000 zł., planowany wkład własny  - 120 000 zł. 

c) Modernizacja łazienek przy pokojach mieszkańców polegająca na wymianie instalacji 

wodno - kanalizacyjnej, drzwi, glazury, terakoty, wanny na natrysk z krzesełkiem, 

wartość szacunkowa modernizacji 1 łazienki  ok. 10 000 zł. 

d) Modernizacja pomieszczeń kuchni głównej i wydawalni posiłków: wymiana posadzki, 

kafelek ściennych, instalacji wodno – kanalizacyjnej, obudowa kanałów w celu 

dostosowania do obowiązujących przepisów, wartość szacunkowa ok. 100 000 zł. 

e) Wymiana okien. Z uwagi na przestarzałą technologię i zużycie okna dachowe 

przeciekają, a pozostałe okna drewniane są częściowo zbutwiałe. Wartość szacunkowa 

zadania wynosi ok. 70 000 zł. 

f) Konserwacja ogrodzenia posesji, wartość szacunkowa zadania ok. 20 000 zł. 

g) Renowacja parkietów na seg. A i B. Wartość szacunkowa zadania to ok. 40 000 zł. 

h) Renowacja drewnianych balustrad na balkonach. Wartość szacunkowa zadania wynosi 

ok.15 000 zł. 

i) Przełożenia kostki brukowej na głównej alei. Kostka jest w wielu miejscach 

wybrzuszona, co znacznie utrudnia poruszanie się osobom na wózkach.  

Wartość szacunkowa zadania wynosi ok.40 000 zł. 

j) Wymiana odbojnic na ścianach korytarzy na seg. A i B. Wartość szacunkowa zadania 

wynosi ok. 10 000 zł. 

Inwestycje i remonty związane z  przygotowywaniem się do opieki nad mieszkańcami 

wymagającymi intensywnych usług opiekuńczych 

Adaptacja pomieszczenia na łazienkę  ogólnodostępną specjalistyczną dla osób o znacznym 

stopniu niepełnosprawności w najstarszej części Domu – seg. B.  

 

Zakupy związane z  przygotowywaniem się do opieki nad mieszkańcami wymagającymi 

intensywnych usług opiekuńczych oraz związane z eksploatacją sprzętu 

a) Zakup sprzętu pomocniczego do obsługi mieszkańców w łazienkach.  

b) Zakup wyposażenia ( zużyte meble, wózki toaletowe).  
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Planowane zadania, których celem jest rozwój poziomu świadczonych usług, 

zabezpieczenie ciągłości zasiedlania uwalnianych miejsc: 

a) Stała promocja Domu.  

b) Realizacja projektu wspólnego z partnerami czeskimi i MDPS Rybnik 

dofinansowanego ze środków  Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego 

Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska na lata 2007 

– 2013.Tytuł projektu: „Czy mówimy po polsku, czy po czesku, razem zawsze jest 

nam miło”. Realizacja przez stronę czeską rozpoczęła się w maju 2011r. Realizacja 

projektu przez nasz Dom przewidziana jest na rok 2012. 

c) Coroczna organizacja imprez plenerowych integracyjnych dla mieszkańców 

i zaproszonych gości. 

d) Zorganizowanie terapii odwykowej dla mieszkańców przez specjalistów 

zewnętrznych.  
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2. POWIATOWY DOM DZIECKA W GORZYCZKACH 

2.1  Charakterystyka jednostki 

 

Powiatowy Dom Dziecka w Gorzyczkach jest jednostką organizacyjną samorządu 

powiatowego, który realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej, pełniąc funkcję placówki 

opiekuńczo-wychowawczej od ponad 50 lat. 

Dom Dziecka realizuje swoje zadania w ramach placówki o charakterze socjalizacyjnym, 

zapewniając całodobową opiekę i wychowanie dzieciom całkowicie lub częściowo 

pozbawionym opieki rodzicielskiej, dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej, 

skierowanych przez właściwy do miejsca zamieszkania dziecka PCPR lub MOPR, 

na podstawie postanowienia Sadu Rejonowego (w uzasadnionych przypadkach, pobyt dziecka 

bez skierowania do placówki może nastąpić na  wniosek dziecka, jego rodziców lub opiekuna 

prawnego). 

W ramach struktury Domu Dziecka działają: 

-     Dom w Gorzyczkach dla 30 wychowanków  

- Mieszkania usamodzielnień w Syryni dla  6 wychowanków  oraz Mieszkania     

      Usamodzielnień  w Gorzycach dla 6 wychowanków. 

Wojewoda Śląski decyzją Nr PS/II/90197/21/10 z dnia 28 grudnia 2010 roku wydał 

zezwolenie na prowadzenie przez Powiat Wodzisławski całodobowej placówki opiekuńczo-

wychowawczej pod nazwą: Powiatowy Dom Dziecka w Gorzyczkach, potwierdzając tym 

samym że placówka spełnia wszystkie obowiązujące standardy zawarte w ustawie o pomocy 

społecznej z dnia 12 marca 2004 r. oraz rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej 

z dnia 19 października 2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych.  

 2.2 Charakterystyka wychowanków Powiatowego Domu Dziecka w Gorzyczkach.  
 

W 2011 roku przyjęto do placówki 15  dzieci (w tym,  w trybie interwencyjnym) w wieku 

od 10  do 16  lat. 

Na dzień 31.12.2011r. wychowankami placówki pozostawało 45 dzieci (17 dziewcząt i 28 

chłopców). 
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Rysunek 20     Liczba wychowanków z podziałem na płeć 

 

 

Rysunek 21     Liczba wychowanków z podziałem na wiek 

 

 

Wśród wychowanków  placówki w 2011 r. było  12 dzieci z orzeczeniem 
o niepełnosprawności lub orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.  

 Diagnoza lekarska wykazywała u większości wychowanków  wielorakie schorzenia 

oraz zaniedbania. W wielu wypadkach konieczne było podjęcie leczenia specjalistycznego. 

W ciągu całego roku zabezpieczono dzieciom: 
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84 wizyty u lekarza pediatry oraz liczne wyjazdy na konsultacje do poradni specjalistycznych 

takich jak: 

 chirurgiczna - 2 wizyty,  okulistyczna - 8 wizyt, laryngologiczna – 3 wizyty, neurologiczna -  

11 wizyt, psychiatryczna - 33 wizyt, ortopedyczna - 5 wizyt, dermatologiczna -  2 wizyty, 

stomatologiczna - 50 wizyt, endokrynologiczna – 3 wizyty, alergologiczna – 3 wizyty, 

chirurgiczna – 2 wizyty, kardiologiczna – 2 wizyty, 48 wyjazdów na rehabilitację. W 10 

przypadkach koniecznym okazało się leczenie szpitalne, w 3 przypadkach  – leczenie 

sanatoryjne. 

Na podstawie diagnozy psychologicznej niejednokrotnie stwierdzano poważne 

zaburzenia emocjonalne u dzieci, nadpobudliwość psychoruchową, deficyty rozwojowe, 

symptomy nerwicy, depresji, zaburzenia funkcjonowania społecznego, zaburzenia 

zachowania itp. W stosunku do 5 wychowanków podejmowano oddziaływania terapeutyczne 

w specjalistycznych ośrodkach w Orzeszu, Zaborze, Lublińcu, Brosławicach. 

Po zakończonym etapie diagnozy przystępowano do leczenia oraz działań wspierających 

dziecko.  

W ciągu ostatniego roku dzieci brały udział w wielu imprezach i wyjazdach, m.in. tradycyjne 

witanie 1 dnia wiosny topieniem Marzanny, turniej tenisa stołowego w Kuźni Raciborskiej, 

koncerty zespołów Misericordia i Highway, wycieczka do Dino Parku w Rybniku, 

zakończenie lata na sportowo,  rozpoczęcie roku szkolnego z grupami motocyklowymi, 

wycieczka do mini zoo w Bukowie, wyjazd na tropikalną wyspę do Marklowic, wycieczka 

do zamku w Toszku, turniej siatkówki plażowej, otwarcie placu zabaw, zorganizowano dni 

Włoskie, odwiedzili nasz dom piłkarze Górnika Zabrze. Wychowankowie będący harcerzami 

brali udział w zbiórkach, imprezach organizowanych przez ZHP np. Festiwalu Piosenki 

Harcerskiej w Rydułtowach. Placówkę odwiedziła grupa rycerska, rekonstruująca walki 

średniowiecznych rycerzy. Wychowankowie brali udział w konkursach literackich min. 

Taurona dochodząc do etapu wojewódzkiego konkursu oraz Towarzystwa Nasz Dom, 

w którym nasz wychowanek wygrał wyjazd wakacyjny na Korsykę. Organizowano warsztaty 

filmowe, dyskoteki, wyjazdy na basen, kręgle, do kina, stadniny koni, na zajęcia sportowe na 

Orliku, urodziny naszych wychowanków. Odwiedzili nas rajdowcy z grupy Kajman. 

W 2011 r. trzech naszych wychowanków przystępowało do sakramentu I komunii świętej, 

dwóch naszych wychowanków przystępowało do sakramentu chrztu świętego. 

Zorganizowano dla nich oraz ich rodzin przyjęcie komunijne. Kultywowano tradycję świąt 

wielkanocnych oraz bożego narodzenia. Dla wychowanków oraz ich rodziców 
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zorganizowano również piknik rodzinny.                                                                                    

Przez cały 2011 rok prowadzono systematycznie pracę z rodzinami naturalnymi 

wychowanków.                                                                                                            

Przeprowadzono ogółem 54 wywiady w środowisku zamieszkania. Na ich podstawie ustalano 

warunki bytowe rodziny, jej potencjał, możliwości ponownego przejęcia opieki 

nad dzieckiem.                                                                                                                      

Rodziny wspierano poprzez pracę socjalną oraz poradnictwo psychologiczno – pedagogiczne, 

motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego. Uzależnienie rodziców dzieci od alkoholu 

w zdecydowanej większości przypadków jest bezpośrednią przyczyną zaniedbań 

i umieszczenia dziecka w placówce. 

Rysunek 22     Przyczyna umieszczenia w placówce 

 

W 2011 r. przeprowadzono 88 posiedzeń zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka, 

na których omawiano sytuację poszczególnych wychowanków.                                              

W 2011 r. z placówki odeszło 14 dzieci, w tym 

- 2 dzieci powróciło  do rodziny naturalnej, 

- 2 dzieci umieszczonych zostało w  rodzinie zastępczej, 

- 2 dzieci umieszczonych zostało w innych placówkach, 

- 8 wychowanków usamodzielniło się. 
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2.3  Pozyskane środki zewnętrzne 
 

Jednostka w 2011 r. podjęła wiele działań mających na celu pozyskanie środków 

zewnętrznych na działalność. Pozyskano środki od sponsorów na budowę placu zabaw (kwota 

60 000 zł) oraz zorganizowania wypoczynku letniego dla wychowanków placówki. 

2.4 Struktura zatrudnienia 
 

Tabela 14 Struktura zatrudnienia  

 Liczba osób Liczba etatów 

Administracja (dyrektor, zastępca 
dyrektora, główny księgowy, 
starszy administrator, inspektor d.s 
administracji, kierownik 
magazynu, pomoc administracyjna) 

7 7 
( w tym 1 umowa na zastępstwo) 

Wychowawcy- pracownicy 
samorządowi 

17 16 ¼ 
(w tym 1 umowa na zastępstwo) 

Wychowawcy zatrudnieni na 
zasadzie karty nauczyciela 

6 6 
 

Pracownicy socjalni 2 2 

Obsługa (praczka, szwaczka, 
sprzątaczka, woźny, kierowca, 
kucharka, opiekunka dziecięca) 

9 8,5 

Instruktor terapii zajęciowej 1 1 

Pedagog – zatrudniony na zasadzie 
karty nauczyciela) 

1 1 

 Psycholog 1 1 

Suma 44  42 ¾  

 

2.5  Budżet jednostki w  2011 r. 
 

Tabela  15  Wykonanie budżetu  
Paragraf Plan Wykonanie % Przeznaczenie wydatków 

§ 4130 24.711,00 24.710,40 99,99 
 

Ubezpieczenie zdrowotne wychowanków 

 

§ 3020 37.355,00 37.114,92 99,36 
Dodatek mieszkaniowy i wiejski dla 
pracowników pedagogicznych, ekwiwalent 
odzieżowy pracowników 
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c. d.  Tabela  15  Wykonanie budżetu  
Paragraf Plan Wykonanie % Przeznaczenie wydatków 

§ 3110 11.000,00 10.999,00 99,99 
 
Kieszonkowe dla wychowanków PDDzG 

 

§ 4010 1.164648,00 1.162965,58 99,86 

 

Wynagrodzenie osobowe pracowników 

pedagogicznych, administracji i obsługi 

 

§ 4110 188.355,00 188.355,00 100 Składki ubezpieczenie społeczne -ZUS  

§ 4120 28.123,00 28.123,00 100 Składki na Fundusz Pracy  

§ 4040 88.754,00 88.753,30 100 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13-tki  

§ 4170 11.046,00 11.000,00 99,59 Umowy zlecenia  

§ 4210 125.252,00 125.250,69 99,99 

Opał, paliwo, odzież, art. biurowe, środki 

czystości, materiały na remonty bieżące, 

wyposażenie 

 

§ 4220 100.000,00 99.999,66 100 Żywność dla wychowanków  

§ 4230 6.843,00 6.842,88 100 Lekarstwa dla wychowanków  

§ 4240 7.823,00 7.821,37 99,98 Podręczniki szkolne, zeszyty, przybory  

§ 4260 59.512,00 59.473,35 99,94 
Energia, woda, gaz, media Syrynia, media 

WOLO Gorzyce 

 

§ 4270 6.000,00 5.959,01 99,32 Zakup usług remontowych  

§ 4280 1.082,00 1.081,98 100 Badania okresowe pracowników PDDzG  

§ 4300 83.676,00 83.673,80 100 

Bilety miesięczne wychowanków, usługi 

pocztowe, telefony, przegląd samochodu 

służbowego, transport opału, wywóz 

nieczystości, opłata RTV, drobne naprawy, 

 

§ 4350 1.500,00 1.465,81 97,72 Opłata za Internet 
 

§ 4360 2.138,00 2.124,20 99,36 Opłata telefon komórkowy  

§ 4370 4.065,00 4.059,81 99,99 Opłata telefon stacjonarny  

§ 4410 5.535,00 5.534,74 100 Delegacje krajowe pracowników  

§ 4430 24.658,00 24.631,00 99,89 Ubezpieczenie samochodu PZU, podatek  

§ 4440 59.268,00 59.268,00 100 
 

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 

 

§ 4520 128,00 128,00 100 Opłata na rzecz jednostki samorządowej  



59 

 

 
 

c. d.  Tabela  15  Wykonanie budżetu  
Paragraf Plan Wykonanie % Przeznaczenie wydatków 

§4700 1.845,00 1.841,10  Szkolenie pracowników PDDZ  

§ 4440 10.800,00 10.800,00 100 ZFŚS – emeryci  

Razem: 2.054117,00 2.051976,60    

 

2.6   Planowane przedsięwzięcia 
 

– melioryzacja budynku w Gorzyczkach (po uzyskaniu środków niezbędnych 

do przeprowadzenia przedsięwzięcia), 

– budowa boiska na terenie placówki w Gorzyczkach (po uzyskaniu środków 

niezbędnych do przeprowadzenia przedsięwzięcia), 

– ocieplenie stropu budynku w Gorzyczkach  (po uzyskaniu środków niezbędnych do  

            przeprowadzenia przedsięwzięcia), 

– monitoring terenu placówki w Gorzyczkach  (po uzyskaniu środków niezbędnych do  

            przeprowadzenia przedsięwzięcia), 

– ogrodzenie terenu placówki w Gorzyczkach (po uzyskaniu środków niezbędnych do  

            przeprowadzenia przedsięwzięcia, 

– wyposażenie pomieszczeń dla wychowanków w budynku przy ulicy Wałowej 

w Wodzisławiu Śląskim, 

– promowanie rodzicielstwa zastępczego na rzecz wychowanków placówki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 

 

3.      POWIATOWY OŚRODEK WSPARCIA PERŁA   
W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM 

 

3.1 Charakterystyka jednostki 
 

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 budżetu 

państwa. Ośrodek jest domem dziennego pobytu dla osób chorych psychicznie, które nie 

wymagają leczenia szpitalnego, jednak mają poważne trudności w codziennym 

funkcjonowaniu. Stanowi ogniwo oparcia społecznego, które umożliwia osobom 

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

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

Ośrodek stwarza szansę pełnego uczestnictwa w życiu społecznym, umożliwia wszechstronny 

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

stworzenie osobom po kryzysie psychicznym poczucia bezpieczeństwa, akceptacji, braku 

izolacji oraz tworzenie społeczności opartej na zasadzie życzliwości i zrozumienia 

problemów. 

Ośrodek dysponuje 25 miejscami pobytu dziennego. Czynny jest od poniedziałku 

do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.  

Tabela 16     Podział uczestników ze względu na rodzaj  schorzenia 

Rodzaj rozpoznania Liczba osób 

Schizofrenia paranoidalna 14 

Zaburzenia nastroju 1 

Zespół urojeniowy 1 

Zaburzenia schizoafektywne 1 

Zaburzenia maniakalno - depresyjne 1 

Zaburzenia dysocjacyjne 1 

Zaburzenia emocjonalne i zachowania 5 

Zaburzenia depresyjne 1 
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Choroba jest wydarzeniem losowym. Dotyka w każdym wieku niezależnie od zdolności, 

wykształcenia, statusu społecznego.  

Tabela  17     Podział ze względu na wiek 
Osoby, które skorzystały 
z usług Ośrodka Perła 

Liczba osób 

18-40 r.ż 41-60 r.ż powyżej 60 r.ż 

Stan na dzień 

31.12.2011 r. 11 14 0 

 

Najliczniejszą grupą był przedział wiekowy od 41 do 60 roku życia. Ze względu na 

płeć liczniejszą grupę stanowiły kobiety, co przedstawia poniższa tabela. 

 

Tabela  18     Podział ze względu na płeć 
 

Podział ze względu  

na płeć 

stan na dzień  

31.12.2011 r. 

 

kobiety 

 

mężczyźni 

 

14 

 

11 

 

Wykształcenie osób korzystających z Ośrodka przedstawia się następująco: 

Tabela 19     Podział ze względu na wykształcenie 
Podział ze względu  

na wykształcenie 

stan na dzień  

31.12.2011 r. 

wyższe średnie zawodowe podstawowe 

 

1 

 

7 

 

9 

 

8 
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 3.2. Działania edukacyjne na szczeblu lokalnym 
 

Powiatowy Ośrodek Wsparcia PERŁA systematycznie współpracuje z placówkami 

oświatowymi działającymi na terenie powiatu. W 2011 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 w Wodzisławiu Śl. Dla wolontariuszy stworzono możliwość 

odwiedzin w siedzibie Ośrodka. Łącznie około 140-osobowa grupa została zapoznana 

z działalnością Ośrodka. Przekazano również podstawową wiedzę o zaburzeniach 

psychicznych i sposobach ich leczenia.  

Powyższe działania edukacyjne mają pozytywny wpływ na zmianę negatywnego 

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

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

elementem tworzenia sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 

 W ramach edukacji lokalnego środowiska w minionym roku we współpracy 

z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodek zorganizował konferencję na temat: 

„Cieszyć się życiem – mimo wszystko”, w której udział wzięli przedstawiciele władz 

samorządowych, kadra pomocy społecznej Powiatu Wodzisławskiego, dyrektorzy placówek 

kulturalno-oświatowych, uczestnicy i absolwenci Ośrodka oraz ich rodziny. W programie 

konferencji okolicznościowe przemówienie wygłosił wicestarosta Pan Dariusz Prus 

oraz etatowy członek Zarządu Pan Zbigniew Seemann. Następnie terapeutka Ośrodka Pani 

Lucyna Miłota zapoznała zebranych z dorobkiem dziesięcioletniej działalności Ośrodka 

a psycholog dr Stanisława Mielimąka wygłosiła wykład na temat: „Między lękiem 

a nadzieją”.    

Z okazji dziesiątej rocznicy powołania Ośrodka zorganizowano „Dni Otwarte”. Udział  

w nich wzięli  wolontariusze, rodziny uczestników,  absolwenci oraz byli pracownicy.      

3.3  Integracja ze środowiskiem lokalnym 
 

 W 2011 roku w siedzibie Filii Powiatowej Biblioteki Publicznej zorganizowano 

autorską wystawę  fotograficzną uczestnika  Ośrodka. Nadano jej tytuł: „Moje wędrówki 

po Tatrach” gdyż autor wykonał zdjęcia podczas swoich samotnych rowerowych i pieszych 

wypraw w góry. Z okazji  otwarcia wystawy autor zdjęć podzielił się z zebranymi gośćmi 
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swoimi refleksjami z wypraw oraz  przygotowano montaż poetycki oparty na twórczości 

poetyckiej Kazimierza Przerwy-Tetmajera. Zorganizowanie powyższej wystawy było 

możliwe dzięki sponsoringowi firm fotograficznych w formie bezpłatnego wywołania zdjęć. 

 Kolejny raz uczestnicy Ośrodka brali udział w  Międzynarodowej Spartakiadzie Osób 

Niepełnosprawnych w Cieszynie oraz w Powiatowej Olimpiadzie Osób Niepełnosprawnych.  

W minionym roku uczestnicy brali również udział w wycieczkach turystycznych. 

Zorganizowano m.in. wyjazd do Pszczyny połączony ze zwiedzaniem zamku 

oraz do Raciborza połączony z lekcją muzealną w raciborskim Muzeum oraz zwiedzaniem 

opactwa Cystersów w Rudach. Dzięki zaangażowaniu i pomysłowości jednego z uczestników 

ubiegłoroczny sezon turystyczny był dla społeczności Ośrodka bogaty licznymi pieszymi 

wędrówkami po okolicy  (Sanktuarium w Turzy Śl,, Dom rekolekcyjny i park 

w Kokoszycach, Balaton, kręgielnia) oraz obfitował we wspólne wyjazdy komunikacją 

miejską do pobliskich miast. Dużym zainteresowaniem cieszyły się wyjazdy do kina 

w Rydułtowach oraz wyjścia do WCK. W obu placówkach otrzymano albo bezpłatne wejścia 

na seanse filmowe oraz inne imprezy, albo za symboliczną złotówkę. Podopieczni 

uczestniczyli również w imprezach integracyjnych organizowanych przez Dom Pomocy 

Społecznej w Gorzycach. 

3. 4 Praca z rodziną 
 

 Cyklicznie w ostatni piątek każdego miesiąca organizowane są rodzinne spotkania 

„Sami Swoi” dla obecnych i byłych uczestników Ośrodka oraz ich rodzin. Spotkania mają 

charakter integracyjny, służą 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 

dziesiątej rocznicy powołania Ośrodka zorganizowano Dzień Otwarty dla rodzin, także 

dla rodzin absolwentów. Drugi rok odbywają się  zajęcia grupy wsparcia dla rodzin, 

w których uczestniczy 12 osób. 

Przez cały rok personel terapeutyczny prowadził indywidualne konsultacje dla rodzin, 

w zależności od indywidualnych potrzeb.  
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3.5 Formy terapii stosowane w Ośrodku 
 

      W Ośrodku prowadzi się następujące formy terapii: 

• Trening  funkcjonowania w codziennym życiu 

           - trening nauki higieny, trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych,  trening 

gospodarowania środkami finansowymi, trening dbałości o wygląd zewnętrzny, 

trening techniczny. 

• Trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów: 

     - trening komunikacji, grupa dyskusyjna, trening  asertywności, zebranie społeczności. 

- trening umiejętności spędzania wolnego czasu: 

-zabawoterapia, udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych, zajęcia  kulturalno-

oświatowe.  

•  Terapia zajęciowa. 

• Poradnictwo psychologiczne: 

     - psychoterapia indywidualna, praca z rodziną 

• Terapia ruchowa: 

     -zajęcia sportowe, turystyka i rekreacja 

• Psychoterapia grupowa: 

     - biblioterapia, zajęcia z muzyką, psychodrama, relaksacja, wizualizacja 

• Psychoedukacja: 

             -  edukacja dotycząca choroby. 

• Pomoc w załatwieniu spraw urzędowych. 

• Przygotowanie  do podjęcia zatrudnienia. 

• Pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych. 

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

trening umiejętności praktycznych. Systematycznie odbywają się również zajęcia w pracowni 

artystycznej, relaksacja, zajęcia z muzyką, biblioterapia, terapia ruchowa.                    
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Pozostałe formy terapii prowadzone są w czasowych blokach tematycznych, a ich 

intensywność uzależniona jest od zapotrzebowania społeczności uczestników. 

 Kontakt z Ośrodkiem utrzymuje wielu absolwentów Ośrodka (osoby, które opuściły 

ośrodek), którzy w każdy piątek mają  możliwość uczestnictwa w  terapii na zasadzie zajęć 

klubowych.  Korzystali  z indywidualnej rozmowy z terapeutą lub z konsultacji lekarza 

psychiatry. 

 Systematyczne oddziaływania terapeutyczne przyniosły uczestnikom konkretne 

korzyści. Dla osób wielokrotnie hospitalizowanych zdecydowanie wydłużyły się okresy 

między kolejnymi hospitalizacjami. Zauważa się również większą samodyscyplinę lekową, 

większą wiedzę o chorobie oraz szybsze rozpoznanie zwiastunów, co zapobiega ostrym 

nawrotom. Daje się także zauważyć postęp w zakresie akceptacji swojej choroby.  

  Uczestnicy Ośrodka podejmowali inicjatywy związane z zatrudnieniem.  

3.6 Struktura zatrudnienia 
 

Na dzień 31.12.2011 r. w Ośrodku Wsparcia było zatrudnionych 10 osób, w przeliczeniu na 

pełne etaty: 8 

dyrektor - wykształcenie wyższe 

psycholog - wykształcenie wyższe kierunkowe 

5 terapeutów  (1 osoba na urlopie wychowawczym) - wykształcenie wyższe kierunkowe 

główna księgowa - wykształcenie wyższe 

starszy administrator - wykształcenie wyższe. 

 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.  
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3.7 Budżet Ośrodka w 2011 r. 

Tabela 20     Wykonanie budżetu  
§ Plan 

2011 rok 
Wykonanie 

za IV 
kwartały 
2011 rok 

% Cel wydatkowania 

4010 198596,00 198 595,72 100 Wynagrodzenia brutto pracowników  w 2011 roku 
4040 14 128,00 14 127,78 100 Wypłata nagrody rocznej za 2010 r. 
4110 31797,00 31771,45 99,92 Ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń 

w 2011 roku 
4120 4 867,00 4 838,66 99,42 Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń w 2011 roku 

 
4170 

7 000,00 7 000,00 100 Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i umowy zlecenia 
(umowy zlecenia - usługi gospodarczo-konserwatorskie, 
odśnieżanie i sprzątanie terenu, sprzątanie piwnic, sprzątanie 
pomieszczeń 

4210 27 682,00 27 682,00 100 Zakup artykułów biurowych, materiałów do terapii, środków 
czystości oraz wyposażenia 

 
4220 

12 089,00 12 088,58  Zakup artykułów żywnościowych do terapii kulinarnej 
polegającej na wyrabianiu w klientach umiejętności 
racjonalnego wykorzystywania posiadanych środków 
finansowych oraz innych zasobów – np. używając warzyw 
z własnej uprawy 

4260 18 381,00 18380,42 100 Opłaty za zużycie gazu (ogrzewanie budynku gazem 
ziemnym), energii, wody 

4270 4 489,00 4 488,25 99,98 Opłata za konserwację dźwigu balkonowego 
4280 3 135,00 3 105,00 99,04 Usługi psychiatryczne dla klientów ośrodka, badania 

okresowe pracowników 
 

4300 
23 764,00 23760,97 99,99 Opłata za dozór techniczny dźwigu i jego konserwacja, 

konserwacja centrali telefonicznej, opłaty za przeglądy 
techniczne dotyczące instalacji i sprzętu PPOŻ, usługi BHP, 
usługi psychologiczne, wywóz nieczystości i odpadów 
komunalnych, usługi transportowe 

4350 1 466,00 1 465,30 99,95 Zakup usług dostępu do sieci Internet 
4360 502,00 501,51 99,90 Opłaty  z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii 

komórkowej 
4370 1 869,00 1 868,99 100 Opłaty  z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii 

stacjonarnej 
4410 1 642,00 1 636,29 99,65 Podróże służbowe pracowników – opłaty za przejazd w czasie 

trwania podróży służbowej, ryczałt za używanie prywatnego 
samochodu do celów służbowych 

 
4430 

1 900,00 1 886,30 99,28 Opłata polisy ubezpieczeniowej dotyczącej ubezpieczenia NW 
klientów Powiatowego Ośrodka Wsparcia 
oraz odpowiedzialności cywilnej z tytułu pracy z osobami 
z zaburzeniami psychicznymi, ubezpieczenie mienia ośrodka 

4440 8 074,00 8 073,20 99,99 Przekazanie środków na konto ZFŚS 
4480 3 962,00 3 962,00 100 Opłata za  podatek od nieruchomości 
4700 1 657,00 1 656,70 99,98 Szkolenie pracowników POW Perła 
6060 10 800,00 10 375,05 96,07 Wydatki inwestycyjne 

 
Razem 

 
377 800,00 

 
377 264,17 

 
99,86 
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4.    POWIATOWY OŚRODEK ADOPCYJNO – OPIEKUŃCZY    
W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM 

 

Powiatowy Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Wodzisławiu Śl. Realizował swoje 

zadania do 31.12.2011 r. jako jednostka budżetowa powiatu wodzisławskiego z zakresu 

pomocy społecznej.  

4.1  Działalność merytoryczna Ośrodka 
 

Działalność Powiatowego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Wodzisławiu Śl. 

oparta była o plan pracy opracowany na 2011 rok. Praca merytoryczna Ośrodka 

koncentrowała się na realizacji następujących celów i zadań: 

a) pozyskiwanie osób zgłaszających gotowość przysposobienia dziecka 
oraz kandydatów zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej 
albo prowadzenia placówki rodzinnej 

  

W wyniku prowadzonych działań informacyjnych w 2011 r. pozyskaliśmy 25 rodzin chętnych 

do pełnienia funkcji rodziny zastępczej i adopcyjnej, w tym: 

• 6 rodzin -  kandydatów na rodziny zastępcze;  

• 19 rodzin -  kandydatów na rodziny adopcyjne 

 

 Rysunek 23     Pozyskani kandydaci na rodziny zastępcze i adopcyjne 
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b) gromadzenie informacji o dzieciach, które mogą zostać przysposobione 

 
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 2011 r. do Powiatowego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Wodzisławiu Śl. 

zgłoszonych zostało 34 dzieci. Poniższa tabela przedstawia liczbę dzieci zgłoszonych 

do Ośrodka przez poszczególne instytucje: 

Tabela 21  Zgłoszenia dzieci do Ośrodka 
 

Instytucja zgłaszająca 

 

Liczba dzieci 

PCPR Wodzisław Śl.  15 

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Kuźni Raciborskiej 3 

PCPR Gliwice  2 

PCPR Racibórz 5 

Dom Dziecka w Kłodzku 8 

Powiatowy Dom Dziecka w Gorzyczkach 1 

 

RAZEM: 

 

34 

 

W 2011 r.  zakwalifikowanych przez naszą jednostkę do adopcji zostało 34 dzieci. 

W 2011 r.  za pośrednictwem naszej jednostki zakończono 29 procedur adopcyjnych             

(43 dzieci zostało przysposobionych) w tym: 

- 20 rodzin przysposobiło jedno dziecko; 

- 5 rodzin przysposobiło rodzeństwo (dwoje dzieci); 

- 3 rodziny przysposobiły rodzeństwo (troje dzieci), 

- 1 rodzina przysposobiła rodzeństwo ( czworo dzieci), 
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c) 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 

 

W 2011 r. w Powiatowym Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym w Wodzisławiu 

Śląskim odbyły się 4 grupowe szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze i adopcyjne.  

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

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

 

d) wsparcie rodzin adopcyjnych, zastępczych, rodzin naturalnych oraz dla dzieci 

umieszczonych w rodzinach adopcyjnych, zastępczych, placówkach opiekuńczo-

wychowawczych udzielane na wniosek tych rodzin i osób 

 

 W 2011 r. Pracownicy Ośrodka udzielali pomocy i wsparcia 431 osobom 

tj. kandydatom na rodziny adopcyjne, osobom związanym z rodzicielstwem zastępczym 

oraz rodzicom naturalnym i/lub ich dzieciom: 

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

adopcyjnym oraz dzieciom związanym z procesem przysposobienia;  

• 139 osobom związanym z rodzicielstwem zastępczym tj. aktualnie funkcjonującym 

rodzinom zastępczym, kandydatom na rodziny zastępcze oraz dzieciom 

umieszczonym w rodzinnych formach opieki zastępczej; 

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

 

4.2  Struktura zatrudnienia 
 

W 2011 r. w Powiatowym Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym w Wodzisławiu Śl. 

zatrudnionych było 7 osób na 6,5 etatach. Na dzień 31.12.2011 r. kadrę jednostki stanowili: 
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Tabela 22    Struktura zatrudnienia  

Stanowisko 
Ilość 
osób 

Wymiar czasu 
pracy 

Uwagi 

Główna księgowa 1 1 etat  

Psycholog 2 1,5 etatu (w tym 1 osoba – urlop macierzyński) 

Pedagog 4 4 etaty ( w tym 1 osoba – zasiłek chorobowy) 

RAZEM: 7           6,5 etatów  

 

 

4.3 Budżet Ośrodka w 2011 r.  
 

Tabela 23    Wykonanie budżetu  

§ 

Wydatki na wynagrodzenia i 
pochodne jednostki  % Cel  wydatkowania 

Plan na 
2011r.  

Wykonanie  
w 2011r. 

1 2 3 4 5 

3020 50,00 0,00 0,00 Wydatki osobowe niezaliczone 
do wynagrodzeń 

4010 178 265,00 178 248,20 99,99 Wynagrodzenia osobowe pracowników 
4040 16 501,00 16 500,05 99,99 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 
4110 28 597,00 28 475,54 99,58 Składki na ubezpieczenia społeczne 
4120 4 386,00 3 784,20 86,28 Składki na Fundusz Pracy 
4170 16 750,00 16 750,00 100 Wynagrodzenia bezosobowe 

Razem: 244 549,00 243 757,99 99,68  

 

 

 

 

 

 

 

 



71 

 

 c.d. Tabela 23    Wykonanie budżetu  
 

§ 
Wydatki jednostki   

%  
Cel wydatkowania 

Plan na  
2011 r.  

Wykonanie  
w 2011 r. 

4210 14 618,00 10 961,38 74,99 
Materiały biurowe, wyposażenie biura, 
środki czystości,  

4260 12 058,00 11 930,50 98,94 Zakup energii, wody, CO 

4270 9 007,00 9 006,28 99,99 
Konserwacja kserokopiarki, malowanie 
ścian POA-O, wymiana podłóg 

4280 245,00 245,00 100,00 Badania wstępne pracowników 

4300 15 896,00 15 531,63 97,71 
Usługi pocztowe, za nadzór BHP, usługi 
informatyczne, wywóz odpadów 
komunalnych 

4350 617,00 616,45 99,91 Internet 

4360 3 200,00 2 825,21 88,29 Telefon komórkowy 

4370 1 930,00 1 879,79 97,40 Telefon stacjonarny 

4410 2 500,00 2 482,87 99,31 
Podróże służbowe, ryczałt za używanie 
prywatnego samochodu do celów 
służbowych 

4430 848,00 848,00 100,00 
Ubezpieczenie majątku POA-O, 
ubezpieczenie NWW wolontariuszy 

4440 7 254,00 7 252,76 99,98 Odpis na ZFŚS 

4480 1 320,00 1 320,00 100,00 Podatek od nieruchomości 

4700 3 978,00 3 978,00 100,00 Szkolenia pracowników 

Razem: 73 471,00 68 877,87 93,75  

 
Z dniem 1 stycznia 2012 r., tj. z dniem wejścia w życie ustawy o wspieraniu rodziny  
i systemie pieczy zastępczej, dotychczasowe publiczne ośrodki adopcyjno-opiekuńcze uległy 
likwidacji. Na podstawie art. 184 organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych należy  
do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez samorząd 
województwa. 
Z mocy prawa ich zadania przejmuje ośrodek adopcyjny prowadzony przez samorząd 
województwa lub podmiot, któremu zlecono realizację tego zadania. 
Dzięki staraniom samorządu w Powiecie Wodzisławskim została  utworzona z dniem  
1 stycznia 2012 r.  filia Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego, która ma swą siedzibę  
w  budynku przy ul. Wałowej 30, w pomieszczeniach dotychczas zajmowanych przez 
Powiatowy Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy. 
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5.   POWIATOWY SPECJALISTYCZNY O ŚRODEK WSPARCIA DLA OFIAR     
PRZEMOCY W RODZINIE W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM 

 

Powiatowy Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 

w Wodzisławiu Śląskim realizuje zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

od grudnia 2006 roku, finansowane z budżetu państwa.   

     

5.1 Działalność merytoryczna Ośrodka 
 

Powiatowy Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 

w Wodzisławiu Śląskim w 2011 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 także innych ustaw oraz  rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki  

Społecznej   z dnia 22  lutego 2011 roku w sprawie standardu podstawowych usług 

świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla  ofiar przemocy  w rodzinie, 

kwalifikacji  osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych  kierunków prowadzenia 

oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc  w rodzinie 

oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania  korekcyjno-edukacyjne. 

Cele statutowe Specjalistycznego Ośrodka w zakresie interwencyjnym to przede 

wszystkim zapewnienie schronienia dla 14 osób ofiar przemocy w rodzinie do trzech 

miesięcy (bez skierowania, i bez względu na dochód, z możliwością przedłużenia 

w uzasadnionych przypadkach). Klienci  Ośrodka mają możliwość odseparowania się 

od osoby stosującej przemoc w rodzinie. Podczas pobytu w Specjalistycznym Ośrodku 

Wsparcia otrzymują także wsparcie w przezwyciężaniu sytuacji kryzysowej. Udzielana jest 

im także 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 wyposażone w taki sposób, aby umożliwi ć korzystanie z nich zarówno 

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

pomieszczeniami są także: aneks kuchenny oraz suszarnia. Ośrodek świadczy standardowo 

usługi dla Klientów przebywających w Ośrodku w postaci wyżywienia, a także w miarę 
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potrzeb, zaopatrzenia w niezbędną odzież, obuwie, środki higieny osobistej  oraz dostarcza 

niezbędne środki czystości dla utrzymania i przestrzegania zasad bezpieczeństwa  i higieny 

na terenie Powiatowego Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia.  

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 powyższych usług jest udzielanie 

poradnictwa psychologicznego, prawnego i socjalnego. Istotnym elementem świadczeń jest 

także prowadzenie grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy, prowadzenie 

poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego ukierunkowanego na wsparcie, wzmocnienie 

i stabilizację. Ośrodek zapewnia także 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 zapewnia 

wsparcie psychologiczne a także pomoc terapeutyczną. Powiatowy Specjalistyczny Ośrodek 

Wsparcia udziela także 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 również 

współpracuje w tym kierunku  z innymi podmiotami. 

Ośrodek realizuje również program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec 

osób stosujących przemoc w rodzinie. Oddziaływania prowadzone są w formie programów 

działań psychologicznych, edukacyjnych i socjalizacyjnych, ukierunkowanych na taką zmianę 

zachowań i postaw osób stosujących przemoc, która zmniejszy ryzyko dalszego stosowania 

przez nie przemocy oraz zwiększy ich zdolność do samokontroli agresywnych zachowań 

i do konstruktywnego współżycia w rodzinie. 
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5.2 Pobyt stacjonarny 
 

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia posiada 14 miejsc całodobowego pobytu.  

W 2011 roku z pobytu stacjonarnego skorzystały łącznie 74 osoby, w tym 34 osoby dorosłe  

(32 kobiety oraz 2 mężczyzn) oraz  40 dzieci. Przedstawione poniżej zestawienie  stanowi 

porównanie liczby osób, które w 2011 r. skorzystały z usług pobytu całodobowego 

w odniesieniu do 2010 roku. 

Rysunek 24     Liczba osób korzystających z całodobowego pobytu 

 

 

 5.3  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 

bieżących obowiązków. Konsultacje prowadzone są indywidualnie. Udzielane jest również 

poradnictwo telefoniczne oraz poprzez Internet.  Łącznie w 2011 roku udzielono 506 

konsultacji psychologiczno-pedagogicznych. Powyższe dane zostały przedstawione w oparciu  

o ewidencjonowane karty konsultacji. 

Konsultacje  prawne dotyczyły wyłącznie kwestii związanych z przemocą w rodzinie.  

Ogółem od 1 stycznia 2011 r. do końca roku udzielono 231  indywidualnych porad prawnych. 
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Rysunek  25    Udzielone kosultacje 

 

 

 

5.4  Grupa wsparcia 
 

W 2011 r. odbyło się 37 spotkań grupy wsparcia dla kobiet doświadczających 

przemocy  w rodzinie. Łącznie  uczestniczyło w nich  54 osoby. Zajęcia odbywały się raz 

w tygodniu. 

Rysunek  26     Uczestnictwo w grupie wsparcia 
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5.5 Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne   
 

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

realizuje poprzez prowadzenie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych. 

W roku sprawozdawczym oddziaływaniami objęto 24  osoby. Uczestnictwo w programie 

ukończyło 17 osób. Przeprowadzono 10 konsultacji indywidualnych. 

Równolegle prowadzono  Trening Zastępowania Agresji,  adresowany  do młodzieży 

oraz Klientek zamieszkujących w PSOW. Głównymi celami treningu jest modyfikowanie 

zachowań  agresywnych poprzez nauczenie umiejętności alternatywnych wobec agresji 

oraz sposobów kontrolowania gniewu i relaksację. Ważnym elementem TZA jest także 

przedstawienie i próba  utrwalenia norm i wartości społecznie akceptowanych.  Tą metodą 

pracy objęto 6 osób. 

Na mocy porozumienia podpisanego w maju 2011 r. przez Dyrektora Powiatowego 

Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz Dyrektora Zakładu 

Karnego w Jastrzębiu Zdroju, jednostki podjęły współpracę polegającą na wdrażaniu 

programu korekcyjno - edukacyjnego wśród osób osadzonych w Zakładzie Karnym. 

 

Rysunek  27    Liczba osób objętych oddziaływaniami  korekcyjno-edukacyjnymi. 
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 5.6 Działania monitorujące 
 

Monitoring prowadzony był bezpośrednio w miejscu zamieszkania Klienta, podczas 

telefonicznych rozmów przy współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej z miejsca 

pochodzenia Klienta. Rozszerzenie technik monitorowania wynika z faktu, iż Powiatowy 

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia jako placówka działająca ponadlokalnie przyjmuje 

klientów z różnych, często odległych miejscowości i przeprowadzenie monitoringu wyłącznie 

przez pracowników Powiatowego Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia jest niemożliwe.  

Rysunek  28     Działania monitorujące 

 

 

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

Niezmiennie jak w latach poprzednich PSOW prowadził  warsztaty profilaktyczne  

w szkołach podstawowych i gimnazjalnych powiatu wodzisławskiego. W 2011 roku  

pracownicy Ośrodka przeprowadzili warsztaty na temat „przeciwdziałania przemocy 

w grupie rówieśniczej” w klasach I i II Gimnazjum w Lubomi, Gogołowej oraz Mszanie, 

a także dla klas VI  w Szkołach Podstawowych w Pszowie, Mszanie  i Rogowie. 

W kwietniu 2011 roku Powiatowy Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar 

Przemocy w Rodzinie zorganizował dla pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej Powiatu 

Wodzisławskiego spotkanie dotyczące budowania systemu przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie a także spotkanie z Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej dotyczące realizacji 

procedury „Niebieskie Karty”. 
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W październiku 2011 roku PSOW przeprowadził warsztaty dla rodziców  

„Jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice”. 

W 2012 roku PSOW planuje kontynuować swoją dotychczasową działalność  

w zakresie organizacji interdyscyplinarnych szkoleń. 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 2012 będzie kolejnym, w którym zamierzamy 

w powiecie wodzisławskim zorganizować kampanię „Białej  wstążki”. Naszym celem jest 

aby idea kampanii tj. sprzeciw przeciwko stosowaniu jakichkolwiek form przemocy, trafiała 

do jak szerszej liczby mieszkańców powiatu wodzisławskiego  i powiatów ościennych.  

W 2011 r. w Powiatowym Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy  

w Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim zatrudnionych było 9 osób co w przeliczeniu na etaty 

stanowi 7,88. Kadrę placówki stanowią: psycholog (1 etat), pedagog (2 etaty), pracownik 

socjalny (1 etat) terapeuta (1,5 etatu), dyrektor (1 etat),  główna księgowa  (0,5 etatu), 

inspektor (7/8 etatu).  Realizowano także umowy stażowe. Ośrodek świadczy usługi przez 

całą dobę, a osoby w nim zatrudnione pracują w trójzmianowym systemie czasu pracy. 

Stażyści zatrudnieni w placówce stanowią dopełnienie niezbędnej obsady.  

 

5.8 Budżet Ośrodka w  2011 r. 
 

Tabela 24     Wykonanie budżetu  
Rozdział  85205 - działalność bieżąca Ośrodka 

Paragraf Plan Wykonanie % Cel wydatkowania 

4010  264 250,00 264 121,09 99,95 wynagrodzenia osobowe pracowników  

4040   16 850,00 16 847,16 99,98 dodatkowe wynagrodzenie roczne 

4110  45 100,00 44 997,65 99,77 składki na ubezpieczenia społeczne  

4120   6 800,00 6 710,64 98,69 składki na Fundusz Pracy 

4170  10 000,00 9 950,00 99,50 wynagrodzenia bezosobowe (psycholog, 
prawnik, sprzątaczka) 
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c.d. Tabela 24     Wykonanie budżetu  
Rozdział  85205 - działalność bieżąca Ośrodka 

Paragraf Plan Wykonanie % Cel wydatkowania 

4210  12 530,00 11 631,52 92,83 zakup materiałów biurowych, środków 
czystości, pieczątek, wyposażenia 

4220    8 800,00 8 799,19 99,99 zakup środków żywności dla klientów 
PSOW 

4240  1 236,00 1 206,45 97,61 zakup pomocy dydaktycznych 

4260  31 056,00 31 036,96 99,94 media 

4270  155,00 155,00 100 drobne remonty 

4280  441,00 440,50 99,89 badania wstępne, okresowe, 
epidemiologiczne 

4300 5 130,00 5 038,62 98,22 wywóz śmieci, usługi informatyczne, 
przeglądy, usługi pocztowe 

4350  436,00 435,52 99,89 zakup usług dostępu do sieci Internetowej 

4360  700,00 405,85 57,98 zakup usług telefonii komórkowej 

4370 1 822,00 1 821,99 100 zakup usług telefonii stacjonarnej 

4410  3 068,00 2 884,57 94,02 delegacje służbowe, ryczałt 

4430  747,00 747,00 100,00 opłata RTV, ubezpieczenia 

4440 8 989,00 8 988,46 99,99 przekazanie środków na ZFŚS 

4480 2 100,00 2 100,00 100 podatek od nieruchomości 

4700  1 290,00 1 290,00 100 szkolenia pracowników 

3020 500,00 449,62 89,92 Wydatki osobowe niezaliczane do 
wynagrodzeń 

RAZEM: 422 000,00 420 107,77 99,55  
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6. WARSZTAT TERAPII ZAJ ĘCIOWEJ W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM 

6.1  Charakterystyka jednostki 

 

Warsztat Terapii Zajęciowej Św. Hiacynta i Franciszek działa od dnia 14 czerwca 

2004 r. Prowadzony jest przez Caritas Archidiecezji Katowickiej. Mieści się  

w pomieszczeniach znajdujących się na parterze budynku przy ul. Pszowskiej 92 (budynek 

ZST). Łączna powierzchnia użytkowa to 453 m2.  

Zajęcia z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej dla dorosłych osób ze znacznym                       

i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności są prowadzone dla 35 uczestników z terenu 

Powiatu Wodzisławskiego. Celem działalności jest aktywizacja osób z niepełnosprawnością 

w zakresie zaradności osobistej i umiejętności życia codziennego a także przywracanie 

umiejętności społecznych i zawodowych będących potrzebnych do zatrudnienia bądź 

szkolenia zawodowego.   

Zajęcia odbywają się w 7 pracowniach tematycznych: ceramicznej, informatycznej, 

umiejętności społecznych, papieroplastyki, tkacko - krawieckiej, gospodarstwa domowego, 

techniczno - stolarskiej.  

 

6.2  Uczestnicy Warsztatu 
 

Tabela 25     Charakterystyka uczestników WTZ 

Płeć 
uczestników 

Wiek 
uczestników 

Stopień 
niepełnosprawności 

Najczęstsze 
przyczyny 
niepełnosprawności 

Podział ze 
względu na 
miejsce 
zamieszkania 

Mężczyźni  
- 18 osób 

Do 18-30 lat 
 - 19 osób 

Znaczny stopień 
niepełnosprawności 
-  4 osoby 

Upośledzenie 
umysłowe i choroby 
psychiczne:  
16 osób 
 

Gmina 
Wodzisław Śl. 
- 16 osób 
Gmina Radlin 
- 3 osoby 
Gmina 
Rydułtowy -  
5 osób 
Gmina Pszów 
- 2 osoby 
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c.d. Tabela 25     Charakterystyka uczestników WTZ 

Płeć 
uczestników 

Wiek 
uczestników 

Stopień 
niepełnosprawności 

Najczęstsze przyczyny 
niepełnosprawności 

Podział ze 
względu na 
miejsce 
zamieszkania 

Kobiety  
- 17 osób 

Od 30 - 40 lat - 
13 osób 

Umiarkowany stopień 
niepełnosprawności - 31 
osób 

Porażenie i choroby 
narządu ruchu: 
4 osoby 

Gmina Mszana –  
3 osoby 

Powyżej 40 lat 
- 3 osoby 

Niepełnosprawność 
sprzężona (dwie i więcej 
przyczyn): 
 15 osób 

Gmina Godów - 
3 osoby 
Gmina 
Marklowice -  
3 osoby 

6.3 Pozyskane środki zewnętrzne 

Tabela 26    Środki zewnętrzne pozyskane przez WTZ 

Źródło pozyskania 
 

kwota wykorzystanie cel 

Darowizny 
pieniężne od osób 
prywatnych 

3 100,00 zł 55,59% Doposażenie, materiały do 
terapii organizacja imprez 
integracyjnych 

Aukcje prac 2 717,71 zł 100% Rehabilitacja społeczna 

Program PEAD - 
artykuły żywnościowe 
przekazane przez 
Caritas Katowice 

7 496,70 zł - wartość 
towarów 

100% Pomoc żywnościowa 

Starostwo Powiatowe-
zadania z zakresu 
kultury 

4 699,00 zł 98,70% Organizacja imprezy kulturalnej -
 plener artystyczny 

6.4  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 - fizjoterapeuta – 1 etat 

Psycholog – 1/2 etatu 

Pielęgniarka – 1/2 etatu 

Kierowca – 7/8 etatu 

Pracownik gospodarczy – 3/8 etatu 
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6.5 Budżet jednostki w 2011 r. 
 

Zestawienie wydatkowania środków finansowych w 2011 roku.  

Tabela  27    Wykonanie budżetu  

L.p. Rodzaj kosztów PLAN 2011 Wykonanie % 

 

1. 

wynagrodzenia pracowników, 
należnych składek, odpisów na 
FŚS 

426 000,00 425 941,50 99,99 

2. materiały, energia, usługi 
materialne i niematerialne 

58 300,00 58 303,83 100,01 

3. dowóz uczestników  i jazda 
zgodnie z programem warsztatu 

34 650,00 34 649,36 100,00 

4. szkolenie pracowników 1 350,00 1 350,00 100,00 

5. ubezpieczenie uczestników 
warsztatu 

1 260,00  1 260,00 100,00 

6. ubezpieczenie mienia warsztatu 322,00 322,00 100,00 

7. wycieczki dla uczestników 
warsztatu 

10 850,00 10 850,00 100,00 

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

23 000,00 22 998,89 100,00 

9.  trening ekonomiczny 16,469,11  16 431,70 99,77 

10. dodatkowe wyposażenie, wymiana 
zużytego wyposażenia warsztatu 

14 310,00 14 301,62  99,94 

  Razem: 586 511,11 586 408,90 99,98 

 

6.6 Przedsięwzięcia planowane do realizacji 
 

W roku 2012 planowane jest przeniesienie siedziby WTZ z ul. Pszowskiej 92 na ulicę 

Wałową 30. Prace remontowe finansowane przez Powiat Wodzisławski są w toku. 

Przeniesienie siedziby znacznie poprawi warunki lokalowe i umożliwi wprowadzenie nowych 

form terapii. 
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7. WARSZTAT TERAPII ZAJ ĘCIOWEJ W GORZYCACH 

7.1 Charakterystyka jednostki  
 

  Warsztat Terapii Zajęciowej w Gorzycach prowadzony na zlecenie Powiatu 

Wodzisławskiego jest placówką pobytu dziennego dla 31 osób niepełnosprawnych z terenu 

Powiatu Wodzisławskiego.  

Warsztat utworzony został 1grudnia 1995 roku przez Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa 

Odwykowego i Zakład Opiekuńczo Leczniczy .  

Uczestnicy zajęć rehabilitacyjnych w warsztacie są to osoby niepełnosprawne posiadające 

orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniem do zajęć w warsztacie terapii zajęciowej.  

Działalność warsztatu finansowana jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych 90% oraz w 10% ze środków Powiatu Wodzisławskiego.  

Warsztat realizuje zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej zmierzającej 

do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności, niezbędnych do prowadzenia przez osobę 

niepełnosprawną niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia, ze szczególnym 

zwróceniem uwagi na rehabilitację zawodową mającą na celu przygotowanie w/w 

do wykonywania pracy zarobkowej.  

7.2 Uczestnicy Warsztatu  

Tabela  28    Charakterystyka uczestników WTZ 
uczestników ogółem  31  

kobiet  9  

mężczyzn  22  

STOPIEŃ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI  

Znaczny stopień niepełnosprawności  12  

Umiarkowany stopień niepełnosprawności  19  

SCHORZENIE  

Upośledzenie umysłowe  14  

Choroba psychiczna  9  

inne  8  

WIEK  

20 – 30  15  

30 - 40  14  

40 - 50  4  

Powyżej 50  0  
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c.d. Tabela  28    Charakterystyka uczestników WTZ 
MIEJSCE ZAMIESZKANIA  

Powiat Wodzisławski  31  

ZOL  9  

w domach rodzinnych  22  

7.3 Struktura zatrudnienia  
Kadrę warsztatu stanowią: 

• Kierownik warsztatu (1 etat)  

• Instruktorzy terapii (6 etatów)  

• Instruktor zawodu (1 etat)  

• Rehabilitant  (1 etat)  

• Psycholog (4/10 etatu)   

7.4 Budżet Warsztatu  w 2011 r. 
 

Tabela 29     Wykonanie budżetu 

Lp. Rodzaj kosztów PLAN 2011 
wykonanie 
I kwartał 

wykonanie 
II kwartał 

wykonanie 
III kwartał 

wykonanie 
IV kwartał 

SUMA I- IV 
kwartał 

90% PFRON 
10% 

Starostwo 
Powiatowe 

opis 
wydatków 

 
 
 
1 

wynagrodzenia 
pracowników, 
należnych składek, 
odpisów na FŚS 

325 405,56 zł 79 522,08 zł 83 534,89 zł 77 345,53 zł 83 181,04 zł 323 583,54 zł 291 225,19 zł 32 358,35 zł 

wypłacone na 
bieżąco 

wynagrodzenia 
pracowników, 

należnych 
składek, 

odpisów na 
FŚS  

2 
materiały, energia, 
usługi materialne i 
niematerialne 

65 600,00 zł 17 206,71 zł 11 797,56 zł 21 838,79 zł 9 013,58 zł 59 856,64 zł 53 870,98 zł 5 985,66 zł 

wydatki na 
bieżące usługi 
materialne  i  

niematerialne, 
materiały do 
pracy wg. 

rachunków  i 
wydatki za 

pobraną energię 

 
3 

dowóz 
uczestników  i 
jazda zgodnie z 
programem 
warsztatu 

55 000,00 zł 15 540,82 zł 14 020,41 zł 8 906,44 zł 13 873,53 zł 52 341,20 zł 47 107,08 zł 5 234,12 zł 

dowóz 
uczestników na 
i z zajęć , oraz 
jazda zgodnie z 

programem 
WTZ 

4 
szkolenie 
pracowników 

3 000,00 zł 150,00 zł 1 322,00 zł 0,00 zł 1 400,00 zł 2 872,00 zł 2 584,80 zł 287,20 zł 

szkolenie 
pracowników 
zrealizowano   

zgodnie z 
planem 

5 
ubezpieczenie 
uczestników 
warsztatu 

1 200,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 1 263,00 zł 1 263,00 zł 1 136,70 zł 126,30 zł 

ubezpieczenie 
zostało  

zapłacone w 
październiku 

2011 

6 
ubezpieczenie 
mienia warsztatu 

1 300,00 zł 0,00 zł 1 202,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 1 202,00 zł 1 081,80 zł 120,20 zł 

ubezpieczenie 
zostało 

zapłacone w 
kwietniu 2011 
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c.d.  Tabela 29     Wykonanie budżetu 

Lp. 
Rodzaj 
kosztów 

PLAN 2011 
wykonanie I 

kwartał 
wykonanie II 

kwartał 
wykonanie 
III kwartał 

wykonanie 
IV kwartał 

SUMA I- IV 
kwartał 

90% PFRON 
10% 

Starostwo 
Powiatowe 

opis 
wydatków 

7 wycieczki dla 
uczestników 
warsztatu 

10 555,55 zł 700,00 zł 148,00 zł 9 201,00 zł 3 100,00 zł 13 149,00 zł 11 834,10 zł 1 314,90 zł 

wycieczki 
zorganizowano 

zgodnie z 
planem 

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

25 000,00 zł 5 510,42 zł 5 731,82 zł 5 522,32 zł 15 158,77 zł 31 923,33 zł 28 731,00 zł 3 192,33 zł 

materiały do 
terapii i 

pracowni 
gospodarstwa 
domowego 
zakupiono 
zgodnie z 

potrzebami 

9 

 trening 
ekonomiczny 30 690,00 zł 7 813,00 zł 7 868,00 zł 5 632,00 zł 9 506,00 zł 30 819,00 zł 27 737,10 zł 3 081,90 zł 

wypłacono 
pieniądze 
zgodnie z 

programem 
treningu 

ekonomicznego 

10 dodatkowe 
wyposażenie, 
wymiana 
zużytego 
wyposażenia 
warsztatu 

3 000,00 zł 337,00 zł 0,00 zł 2 285,40 zł 1 119,00 zł 3 741,40 zł 3 367,26 zł 374,14 zł 

wyposażenie 
zakupiono  
zgodnie z 

potrzebami 
WTZ 

  SUMA 520 751,11 zł 126 780,03 zł 125 624,68 zł 130 731,48 zł 137 614,92 zł 520 751,11 zł 468 676,00 zł 52 075,11 zł  
 

Budżet w 2011 roku wykonany został w 99,9 % . 

W 2011 r. nie pozyskano środków zewnętrznych w formie pieniężnej.  

7.5 Przedsięwzięcia planowane do realizacji 
 

1. kontynuacja i realizacja planu pracy warsztatu  

• realizacja planu rehabilitacji zawodowej  

• realizacja planu rehabilitacji społecznej  

• kontynuacja treningów terapeutycznych w grupach i zespołach  

2. kontynuacja indywidualnych planów i programów rehabilitacji i terapii w 2012 roku  

3. zakończenie rehabilitacji w warsztacie (2 – 3 osób) ze względu na zatrudnienie w ZAZ  

4. po zakończeniu rehabilitacji jw. przyjęcie do warsztatu 2 – osób z listy kandydatów  
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8.       DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ZGROMADZENIA SIÓSTR 
OPATRZNOŚCI BOŻEJ W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM 

 

8.1 Charakterystyka Domu. 
 

Dom Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śl.,  ul. Wolności 35 prowadzony jest przez  

Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej z siedzibą władz generalnych w Grodzisku 

Mazowieckim przy ul. Okrężnej 33, posiadające w Rzeczpospolitej Polskiej osobowość 

prawną, w obiekcie stanowiącym własność Zgromadzenia. 

Dom jest placówką stacjonarną, to jest pobytu stałego, przeznaczoną dla dzieci 

i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. 

Dnia 10 listopada 2010 r. Dom uzyskał zezwolenie na bezterminową działalność i został 

wpisany do rejestru domów pomocy społecznej Wojewody Śląskiego.  

Do dyspozycji Mieszkanek przeznaczone są dwa budynki, oraz duży park. 

Dom spełnia wymagania mieszkalne zgodnie z obowiązującymi standardami 

tzn. zapewniona jest odpowiednia ilość pokoi mieszkalnych z węzłami sanitarnymi, sale 

dziennego pobytu z aneksami kuchennymi, świetlica, jadalnia, sala rehabilitacyjna, gabinety 

pielęgniarski, fizjoterapeutyczny i hydromasaż, sale do terapii zajęciowej, aneks do terapii 

kulinarnej oraz kaplica. 

 Dom zapewnia Mieszkańcom całodobową opiekę oraz zaspokaja ich niezbędne 

potrzeby życiowe, zdrowotne, terapeutyczne, edukacyjne, kulturalne i społeczne. Dziewczęta 

mają zapewnione wychowanie religijne oraz zaspokajane są ich potrzeby religijne.  

Zakres i poziom świadczeń Domu dostosowany jest w miarę możliwości do potrzeb 

i sprawności fizycznej oraz poziomu umysłowego poszczególnych mieszkanek. 

 

8.2 Charakterystyka pensjonariuszy. 
 

Ilość osób: 53, 
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Tabela  30      Podział pensjonariuszy ze względu na wiek 

Wiek w  latach 19 -  35 36 – 50 51 – 65 66 -75 

Ilość osób 33 14 5 1 

Udział % 62,3 26,4 9,4 1,9 

 

Stan zdrowia: osoby niepełnosprawne intelektualnie, w stopniu głębokim, znacznym, 

umiarkowanym ze sprężonymi chorobami takimi jak: epilepsja, niedowłady, porażenia 

mózgowe dziecięce, niepełnosprawność fizyczna, ślepota. 

 

Tabela  31      Podział Pensjonariuszy ze względu na stopień niepełnosprawności intelektualnej 

Stopień 
upośledzenia 

lekki umiarkowany znaczny głęboki 

Ilość osób 3 16 18 16 

 

 

Tabela 32       Podział pensjonariuszy ze względu na sprawność ruchową 

Rodzaj sprawności 
Sprawne 
ruchowo 

Poruszające 
się przy 

pomocy wózka 

Leżące, nie 
opuszczające 

łóżka 

Niedowidzące, 
niewidome 

Ilość osób 34 11 4 4 

 

Miejsce zamieszkania przed przyjęciem:  

• przed 2004 r. na tzw. starych zasadach 49 osób przyjętych – to osoby z różnych 

powiatów,  

• po 2004 r. na tzw. nowych zasadach to : 

                              - 1 osoba z powiatu Jastrzębie Zdrój, 

                              - 3 osoby z powiatu Wodzisław Śląski, 

8.3 Pozyskane środki zewnętrzne. 

W 2011 r. Dom pozyskał środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na 

dofinansowanie Projektu „Uwierzymy w siebie. Warsztaty społeczno-aktywizujące dla 

mieszkanek Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej” VII. 

Promocja integracji społecznej, 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, 7.2.1 
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Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt 

finansowany był z Budżetu Państwa i Unii Europejskiej. 

   Kwota całego Projektu  zgodnie z Umową wynosiła 63.288,00 zł. 

   Ostateczna kwota Projektu to 53.463,38 zł. 

Projekt trwał od sierpnia do grudnia 2011 r., którym  objętych było 20 Mieszkanek. 

W ramach projektu  Mieszkanki uczestniczyły na terenie naszego Domu w czterech 

rodzajach terapii: kurs gastronomiczny z elementami aranżacji stołów, terapii tańcem,   

terapii manualnej i dogoterapii.  Prowadzącymi poszczególne zajęcia były osoby z zewnątrz 

wyłonione zgodnie z procedurami obowiązującymi w projekcie. 

Celem projektu było przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Mieszkanek 

polegające na podniesieniu kwalifikacji i umiejętności w życiu codziennym, kobiet 

niepełnosprawnych, nieaktywnych zawodowo.  

Cel projektu został osiągnięty gdyż bardzo pozytywnie wpłynął na nasze Mieszkanki. 

Wzmocniły się posiadane umiejętności Mieszkanek, poszerzyły zainteresowania 

oraz wzbogaciły prowadzone na co dzień zajęcia w Domu. Osoby niepełnosprawne zdobyły 

większe poczucie wartości własnej osoby. Zdobyte umiejętności zostały wykorzystane 

na różne sposoby np. prowadzony kurs tańca pozwolił uczestniczyć Mieszkankom 

w organizowanym przeglądzie Twórczości Osób Niepełnosprawnych w Rydułtowach 

z programem artystycznym. 

8.4 Struktura zatrudnienia  

Tabela  33    Struktura zatrudnienia 
STANOWISKO ETAT OSOBY 

DYREKTOR  1 1 

DZIAŁ ADMINISTRACYJNY  3 3 

• Główna księgowa 1 1 

• Referent 1 1 

- Zaopatrzeniowiec 1 1 

DZIAŁ OPIEKU ŃCZO-TERAPEUTYCZNO - 
PIELĘGNACYJNY  

24 ¼   27 

• Pracownik socjalny 1 1 

• Pielęgniarka 2 2 
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c.d. Tabela  33    Struktura zatrudnienia 
STANOWISKO ETAT OSOBY 

• Fizjoterapeuta  ¾  1 

• Konsultant ds.rehabil.medycznej ¼ 1 

• Psycholog ¼  1 

• Konsultant ds. psychiatrii ¼  1 

• Opiekunki 12 12 

• Pokojowe 6¾  7 

• Opiekunka pełniąca obowiązki kulturalno-oświatowe 1  1 

DZIAŁ OBSŁUGI  11, ¼  12 

• Magazynier 1 1 

• Sprzątaczka 1 1 

• Kucharki 5 5 

• Praczka, fryzjerka 1 1 

• Praczka, sprzątaczka 1 1 

• Robotnik gospodarczy ¾  1 

• Prac. ogrodowy ¾  1 

• Konserwator ¾  1 

RAZEM 39 ½   43 

 

Na rzecz Domu bezpłatnie swoje usługi świadczy 22 wolontariuszy (między innymi: siostry 

zakonne, przyjaciele Domu, młodzież) w wymiarze 9 etatów. 

8.5 Budżet jednostki w 2011 r. 
 

DOCHODY 

Na budżet Domu składają się dochody w postaci : 

- dotacji, 

- dochodów własnych ( wpływy z odpłatności, darowizny, i z innych źródeł). 

Dochody w 2011 r.: 

- dotacja Wojewody Śląskiego   –   1.109.511,00 zł. 
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- dotacja  Starosty Wodzisławskiego  –  50.000,00 zł. 

- dochody własne – 503.278,13 zł. 

Razem dochody wyniosły – 1.662.789,13 zł. 

Dom nie jest jednostką budżetową. 

WYDATKI  

Na wydatki Domu składają się środki finansowe przeznaczone na pokrycie kosztów  

związanych z bieżącą działalnością Domu. 

Struktura wydatków w 2011 r.  

• najwyższy procent wydatków stanowią wynagrodzenia pracowników i pochodne 

      od wynagrodzeń takie jak składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy,  

      Fundusz Emerytur Pomostowych oraz odpis na ZFŚS  

      (§ 4010,4110,4120,4440,4780) -  1.229.516,39 zł, - 75.77% 

• wydatki związane z opłaceniem mediów –energia elektryczna, gaz, woda ścieki  

      (§ 4260) -  171.400,15 zł. – 10.56% 

• środki żywności ( § 4220) – 118.434,29 zł.,- 7.30% 

• zakup materiałów i wyposażenia oraz leków ( § 4210, 4230,4240,4280,4410)  

      73.762,59 zł., - 4.55% 

• pozostałe wydatki takie  jak ubezpieczenia, usługi remontowe, usługi obce i inne 

      (§ 4270, 4430, 4300, 4370, 4570) –  29.574,72 zł. – 1.82% 

Razem wydatki wyniosły 1.622.688,14 zł. -100% 

W roku 2011 otrzymana dotacja została wydana w 100 %. 

Posesja i budynki są własnością Zgromadzenia, dlatego koszty inwestycyjne 

i remontowe pokrywane są ze środków Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej. W roku 

2011 przeprowadzono generalny remont kuchni (osuszanie ścian, podcinka pozioma, 

wymiana kanalizacji, przewodów elektrycznych, centralnego ogrzewania, płytek 

ściennych i podłogowych, wymieniono piec) oraz remont szczytu dachu na budynku.  

Koszt wymienionych  zadań  pokryty został ze środków Zgromadzeniowych. 

8.6 Przedsięwzięcia planowane do realizacji 

Planowany jest remont zaplecza kuchennego. 
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III.  Zakończenie 

Zaprezentowane w sprawozdaniu dane stanowią jedynie wycinek działań podejmowanych 

przez jednostki organizacyjne powiatu działające w obszarze pomocy społecznej. 

Przedstawione przedsięwzięcia umożliwiają osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych 

sytuacji życiowych. Poprzez szereg 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 

 

SPIS TABEL 

 

Tabela 1    Przedział wiekowy wychowanków ..................................................................................... 21 

Tabela 2    Wysokość przyznanych dofinansowań dla poszczególnych grup osób............................... 23 

Tabela 3    Dofinansowania wypłacone na likwidację poszczególnych barier...................................... 24 

Tabela 4   Wykorzystanie środków finansowych na działalność WTZ ................................................ 25 

Tabela 5   Wykaz podmiotów, które w 2011 roku otrzymały dofinansowanie w zakresie w/w                      
zadania .............................................................................................................................. 26 

Tabela 6   Wykaz podmiotów, które w 2011 roku otrzymały dofinansowanie na realizację zadań                      
zleconych z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych ............................ 27 

Tabela 7   Wypłacone dofinansowania na poszczególne zadania w latach 2009-2011 ze środków 
PFRON ............................................................................................................................. 28 

Tabela  8   Wykonanie budżetu ............................................................................................................. 30 

Tabela 9    Zestawienie mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Gorzycach ze względu na wiek . 43 

Tabela 10 Stopień sprawności psycho - fizycznej mieszkańców Domu Pomocy Społecznej 
w Gorzycach ..................................................................................................................... 44 

Tabela 11  Miejsce zamieszkania mieszkańców przed umieszczeniem w Domu Pomocy Społecznej 
w Gorzycach ..................................................................................................................... 44 

Tabela 12 Struktura zatrudnienia w Domu Pomocy Społecznej w Gorzycach ..................................... 46 

Tabela 13  Wykonanie budżetu w Domu Pomocy Społecznej w Gorzycach........................................ 48 

Tabela 14 Struktura zatrudnienia w Powiatowym Domu Dziecka w Gorzyczkach .............................. 57 

Tabela 15 Wykonanie budżetu w Powiatowym Domu Dziecka w Gorzyczkach. ................................ 57 

Tabela 16  Podział uczestników ze względu na rodzaj  schorzenia w Powiatowym Ośrodku Wsparcia 
PERŁA w Wodzisławiu Śląskim ...................................................................................... 60 

Tabela 17 Podział ze względu na wiek w Powiatowym Ośrodku Wsparcia PERŁA 
w Wodzisławiu Śląskim .................................................................................................... 61 

Tabela 18 Podział ze względu na płeć w Powiatowym Ośrodku Wsparcia PERŁA 
w Wodzisławiu Śląskim .................................................................................................... 61 

Tabela 19 Podział ze względu na wykształcenie w Powiatowym Ośrodku Wsparcia PERŁA 
w Wodzisławiu Śląskim .................................................................................................... 61 

Tabela 20  Wykonanie budżetu w Powiatowym Ośrodku Wsparcia PERŁA 
            w Wodzisławiu Śląskim. ................................................................................................... 66 

Tabela 21  Zgłoszenia dzieci do Powiatowego Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego 
w Wodzisławiu Śląskim .................................................................................................... 68 

 

 



93 

 

Tabela 22  Struktura zatrudnienia w Powiatowym Ośrodku Adopcyjno – Opiekuńczego 
w Wodzisławiu Śląskim .................................................................................................... 70 

Tabela 23  Wykonanie budżetu w Powiatowym Ośrodku Adopcyjno – Opiekuńczego 
w Wodzisławiu Śląskim .................................................................................................... 70 

Tabela 24  Wykonanie budżetu w Powiatowym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 
w Wodzisławiu Śląskim .................................................................................................... 78 

Tabela 25 Charakterystyka uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wodzisławiu Śląskim ....... 80 

Tabela 26 Środki  zewnętrzne pozyskane  przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Wodzisławiu Śląskim 

                    ……………….……………………………………………………………………………………………………………………...81 

Tabela  27 Wykonanie budżetu w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Wodzisławiu Śląskim................ 82 

Tabela 28 Charakterystyka uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gorzycach ........................ 83 

Tabela 29 Wykonanie budżetu w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Gorzycach ………………………………. 84 

Tabela 30 Podział pensjonariuszy ze względu na wiek w Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia 
Sióstr Opatrzności Bożej w Wodzisławiu Śląskim ........................................................... 87 

Tabela 31 Podział Pensjonariuszy ze względu na stopień niepełnosprawności intelektualnej w Domu 
Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej w Wodzisławiu Śląskim .. 87 

Tabela 32 Podział pensjonariuszy ze względu na sprawność ruchową w Domu Pomocy Społecznej 
Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej w Wodzisławiu Śląskim ................................... 87 

Tabela 33 Struktura zatrudnienia w Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Opatrzności 
Bożej w Wodzisławiu Śląskim ......................................................................................... 88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 

 

SPIS ILUSTRACJI 

 

Rysunek 1  Główni adresaci usług Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim.
 ............................................................................................................................................ 6 

Rysunek 2  Najczęściej realizowane usługi przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                         
w przyporządkowaniu do głównych kategorii klientów pomocy społecznej                        
oraz profesjonalistów. ......................................................................................................... 7 

Rysunek 3   Otoczenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim ................ 10 

Rysunek 4   Liczba  rodzin zastępczych z podziałem na ich rodzaje na koniec  2011 r. ...................... 14 

Rysunek 5   Liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na koniec 2011 r. ..................... 14 

Rysunek 6   Liczba rodzin zastępczych oraz przebywających dzieci w rodzinach zastępczych                        
w latach 2010-2011 ........................................................................................................... 15 

Rysunek 7   Liczba dzieci, które opuściły rodzinę zastępczą i powróciły do rodziców biologicznych                        
w 2011 r. ........................................................................................................................... 16 

Rysunek 8   Usamodzielniani wychowankowie w latach 2010 – 2011 ................................................. 17 

Rysunek 9   Usamodzielniani wychowankowie korzystający z pomocy pieniężnej na                        
kontynuowanie nauki w latach 2010 - 2011 ..................................................................... 18 

Rysunek 10 Zmiana struktury świadczeń z tytułu usamodzielnienia wg liczby osób w latach                           
2010 - 2011 ....................................................................................................................... 19 

Rysunek 11 Nakłady na świadczenia z tytułu usamodzielnienia z podziałem na formy pomocy                           
w latach 2010 - 2011 ......................................................................................................... 19 

Rysunek 12 Nakłady na świadczenia z tytułu usamodzielnienia łącznie w latach 2010 - 2011 ........... 20 

Rysunek 13 Liczba  osób, które otrzymały dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie                            
rehabilitacyjnym w 2011 r. ............................................................................................... 23 

Rysunek 14 Udzielone porady - podział ze względu na rodzaj porad w 2011 r. .................................. 35 

Rysunek 15 Liczba osób, które skorzystały z porad prawnych - podział ze względu na płeć                            
(styczeń - grudzień 2011 r.) .............................................................................................. 36 

Rysunek 16 Liczba osób, które skorzystały z porad obywatelskich - podział ze względu na płeć                            
(styczeń - grudzień 2011 r.) .............................................................................................. 36 

Rysunek 17 Całkowita wartość projektu w poszczególnych latach 2008-2011 .................................... 38 

Rysunek 18 Liczba mieszkańców powiatu objętych  projektem  w poszczególnych latach ................. 38 

Rysunek 19 Uczestnicy projektu w 2011 r. ........................................................................................... 39 

Rysunek 20 Liczba wychowanków z podziałem na płeć w Powiatowym Domu Dziecka 
w Gorzyczkach ................................................................................................................. 54 

Rysunek 21 Liczba wychowanków z podziałem na wiek w Powiatowym Domu Dziecka 
w Gorzyczkach ................................................................................................................. 54 

Rysunek 22 Przyczyna umieszczenia w placówce w Powiatowym Domu Dziecka w Gorzyczkach ... 56 

Rysunek 23 Pozyskani kandydaci na rodziny zastępcze i adopcyjne w Powiatowym Ośrodku  
Adopcyjno – Opiekuńczym w Wodzisławiu Sląskim....................................................... 67 



95 

 

Rysunek 24 Liczba osób korzystających z całodobowego pobytu w Powiatowym Specjalistyczny 
Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim .................. 74 

Rysunek 25 Udzielone kosultacje w Powiatowym Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar 
Przemocy w Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim ............................................................... 75 

Rysunek 26 Uczestnictwo w grupie wsparcia w Powiatowym Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia 
dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim ................................................ 75 

Rysunek 27 Liczba osób objęta oddziaływaniami  korekcyjno-edukacyjnymi w Powiatowym 
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Wodzisławiu 
Śląskim. ............................................................................................................................ 76 

Rysunek 28 Działania monitorujące w Powiatowym Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar 
Przemocy w Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim ............................................................... 77 

 

 

 

 

 


