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I. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Wodzisławiu Śląskim 

 

1. Rola  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie   w   lokalnym   systemie   pomocy 

społecznej.  

  

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.  

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.  

Rys. 1    Główni adresaci usług Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Wodzisławiu Śląskim. 
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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. Zadaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie jest 

dostarczanie wybranych usług pomocy społecznej dla określonych grup docelowych 

mieszkańców powiatu.  

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.  

 

Rys. 2 Otoczenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim 
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2.    Struktura  organizacyjna   Powiatowego   Centrum   Pomocy   Rodzinie  

       w  Wodzisławiu  Śląskim  

                                                                                                                                                                                                      

Rys. 3  Schemat  organizacyjny  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w  Wodzisławiu  Śląskim  

             – stan na dzień 31.12.2012 r. 

 

 

2.1 Struktura zatrudnienia 

Tabela 1 -  Struktura zatrudnienia w 2012  r. 

 

L.p. 

 

Stanowisko 

 

Wymiar etatu 

 

    1. Dyrektor 1 

2. Zastępca dyrektora 1 

3. Główny księgowy 1 

4. Przewodniczący PZON 1 

5. Kierownik sekcji 2 

6. Główny specjalista 3 

7. St. insp. ds. adm.-kadrowych 1 

8. Starszy insp. ds. księgowości 1 

9. Koordynator projektu/pracownik socjalny 1 

10 Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 1 

11. Pracownik socjalny 3 

12. Psycholog 1 

13. Pedagog 2 

14. Terapeuta rodzinny 0,5 

15. Aspirant pracy socjalnej 1 

16. Pomoc administracyjna 2 

17. Pomoc biurowa 2 ¼ 

18. Sekretarka 0,5 

19. Pracownik gospodarczy 0,5 

 RAZEM: 25,75 
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3. Sekcja rehabilitacji społecznej, pomocy uchodźcom i szkoleń 
 

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 2012 roku, 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl. otrzymało środki finansowe 

z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości  

2.369.183,00 zł, z czego wykorzystano kwotę 1.929.801,80 zł.  Wydatkowanie środków 

Funduszu stanowi 83 % z kwoty przyznanej, przy czym należy zaznaczyć, iż owa 

wykorzystana kwota w 2012 roku pozwoliła na realizację wszystkich wniosków, które 

wpłynęły do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i zostały rozpatrzone pozytywnie pod 

względem formalnym i merytorycznym.   

Otrzymane środki finansowe na zadania  z zakresu rehabilitacji społecznej w 2012 r.  zostały 

rozdysponowane zgodnie ze wskazaniami Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób 

Niepełnosprawnych w następujący sposób: 

 

 dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych:      

200.000,00 zł., 

 

 dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków 

      pomocniczych: 476.276,00 zł., 

 

 dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się  

i technicznych: 270.000,00 zł., 

 

 dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gorzycach: 478.676,00 zł., 

 

 dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wodzisławiu Śl.: 

547.860,00 zł., 

 

 dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki organizacjom pozarządowym:    

42.467,00 zł., 

 

 zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej  i społecznej osób niepełnosprawnych zlecane 

     fundacjom oraz organizacjom pozarządowym: 53.904,00 zł. 
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Nowym wyzwaniem dla Samorządu Powiatowego w 2012 r. stał się pilotażowy program 

„Aktywny Samorząd”, który jest ważnym krokiem w kierunku wsparcia dla  osób 

niepełnosprawnych. 

Formy wsparcia zawarte w pilotażowym programie „Aktywny Samorząd” adresowane są  

do indywidualnych, uprawnionych osób niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne mogą 

się ubiegać o dofinansowanie do likwidacji barier, które ograniczają ich zawodowe  

i społeczne funkcjonowanie. Z dofinansowania w 2012 r. mogły skorzystać osoby  

z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w następujących 

obszarach wsparcia: 

 

 A – zakup i montaż oprzyrządowania do posiadanego samochodu, 

 B1 – pomoc w zakupie specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz  

z oprogramowaniem, 

 B2 – pomoc w zakupie urządzeń lektorskich, 

 B3 – pomoc w zakupie urządzeń brajlowskich, 

 B4 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu 

komputerowego i oprogramowania, 

 C – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, 

 D – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego  

o napędzie elektrycznym, 

 E – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B, 

 F – pomoc w utrzymaniu  aktywności  zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby 

zależnej – dofinansowanie opłaty za pobyt dziecka osoby niepełnosprawnej w żłobku lub 

przedszkolu. 

 

W I edycji programu mieszkańcy Powiatu Wodzisławskiego złożyli 31 wniosków, z czego 

dofinansowano 28. 

 

3.1 Dofinansowanie poszczególnych zadań 

3.1.1   Turnusy rehabilitacyjne  

 

W 2012 roku dofinansowano pobyt na turnusie rehabilitacyjnym 246 osobom. 
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Tabela 2  - Wysokość przyznanych dofinansowań dla poszczególnych grup osób  

 

Osoby, które otrzymały 

dofinansowanie 

 

Liczba osób Kwota dofinansowania 

Dorośli  

z tego dorośli 

niepełnosprawni z zpch 

103 

2 

92.164,00 

1.292,00 

Opiekunowie osób dorosłych 51 31.833,00 

Dzieci i młodzież 51 48.099,00 

Opiekunowie dzieci  

i młodzieży 
41 25.890,00 

Razem 246 197.986,00 

 

 

Wykorzystano 98,99 % środków w stosunku do kwoty przeznaczonej uchwałą na w/w 

zadanie.  

 

Rys.  4  Liczba osób,  które otrzymały dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym  w  2012   r. 
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3.1.2  Dofinansowanie   zaopatrzenia   dla   osób   niepełnosprawnych   w   przedmioty  

          ortopedyczne i środki pomocnicze oraz sprzęt rehabilitacyjny 

 

W 2012 r. złożono 694 wnioski na dofinansowanie do  zakupu przedmiotów 

ortopedycznych i środków pomocniczych oraz 21 wniosków na dofinansowanie  zaopatrzenia  

w  sprzęt rehabilitacyjny. Dofinansowano 715  wniosków na łączną kwotę:  406.102,00 zł.  

 

3.1.3  Dofinansowanie   likwidacji   barier  architektonicznych,   w  komunikowaniu  się  

           i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych 

 

W 2012 roku na likwidację barier architektonicznych, technicznych  

i w komunikowaniu się zostało złożonych 125 wniosków na  kwotę: 482.336,00 zł. 

Dofinansowano  124 wnioski  na kwotę:  204.213,00 zł. 

 

Tabela 3  - Dofinansowania wypłacone na likwidację poszczególnych barier 

 

Przyznane środki finansowe w ramach zadania likwidacja barier architektonicznych, 

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

przystosowania pomieszczeń dla potrzeb osób niepełnosprawnych a także: zakupu sprzętów 

komputerowych, podnośników transportowo-kąpielowych, łóżek elektrycznych  

– pielęgnacyjnych, rowerów rehabilitacyjnych, sprzętu dla osób głuchoniemych  

i niedowidzących, utrzymania psów przewodników dla osób niewidomych. 

 

 

Likwidacja barier  

Środki na 

zadanie wg 

uchwały 

Wypłacono 

dof. 

(liczba osób) 

Środki 

wypłacone 

(ogółem) 

Środki 

wykorzystane 

Wykorzystanie           

w % 

 

w komunikowaniu   

270.000,00 

81 

204.213,00 

91.362,00 

75,64% architektonicznych 14 78.683,00 

technicznych 29 34.168,00 

Razem 124 204.213,00 
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3.1.4  Dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” 

 

Tabela 4  -  Dofinansowania wypłacone na realizację poszczególnych obszarów  

 

3.1.5  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 2012 roku przekazano 90% dofinansowania ze środków PFRON  

oraz 10% środków finansowych z budżetu Powiatu Wodzisławskiego. 

 

Obszar 

 

Środki na 

zadanie wg 

umowy z PFRON 

Wypłacono dof. 

(liczba osób) 

Środki 

wykorzystane 

A -  zakup i montaż oprzyrządowania do 

posiadanego samochodu 
22.718,00 2 8.755,00 

B1 - pomoc w zakupie specjalistycznego 

sprzętu komputerowego wraz  

z oprogramowaniem 

40.015,00 5 15.507,90 

B2- pomoc w zakupie urządzeń lektorskich 20.872,00 1 4.961,70 

B 3 -– pomoc w zakupie urządzeń 

brajlowskich 
12.000,00 0 0,00 

B 4 dofinansowanie szkoleń w zakresie 

obsługi nabytego w ramach programu 

sprzętu komputerowego  

i oprogramowania 

0,00 0 0,00 

C -pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego 

o napędzie elektrycznym, 

107.426,00 9 89.091,70 

D - pomoc w utrzymaniu sprawności 

technicznej posiadanego wózka 

inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, 

24.000,00 9 23.548,00 

E - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy 

kategorii B, 

3.125,00 2 2.548,50 

F - pomoc w utrzymaniu aktywności 

zawodowej poprzez zapewnienie opieki 

dla osoby zależnej – dofinansowanie 

opłaty za pobyt dziecka osoby 

niepełnosprawnej  

w żłobku lub przedszkolu 

0,00 0 0,00 

OGÓŁEM 230.156,00 28 144.412,80 
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Tabela 5  - Wykorzystanie środków finansowych na działalność WTZ   

 

W  dwóch warsztatach działających na terenie Powiatu Wodzisławskiego uczestniczy  

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

niepełnosprawnych. 

 

3.1.6 Dofinansowanie  sportu,  kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych 
 

W 2012 r. na zadanie z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób 

niepełnosprawnych wykorzystano kwotę w wysokości 41.061,80 zł. Dofinansowanych 

zostało 19 przedsięwzięć realizowanych przez organizacje działające na rzecz osób 

niepełnosprawnych. Łącznie w przedsięwzięciach tych wzięło udział 1.054 osób 

niepełnosprawnych. 

  

Tabela 6  -  Wykaz podmiotów, które w 2012 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 13.625,00 zł 

2. 
Polski Związek Niewidomych   

w Wodzisławiu Śl. 
3 6.360,00 zł 

 

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 

 

478.676,00 

 

478.676,00 

 

53.186,00 

 

53.186,00 

 

100% 

Warsztat Terapii 

Zajęciowej  

w Wodzisławiu 

Śląskim 

35 uczestników 

 

547.860,00 

 

547.859,00 

 

60.873,00 

 

60.873,00 

 

100% 

 

Razem 

 

1 026 536,00 

 

1 026 535,00 

 

114.059,00 

 

114.059,00 

 

100% 
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c.d.  Tabela 6  -  Wykaz podmiotów, które w 2012 roku otrzymały dofinansowanie w zakresie w/w zadania  

Lp. 
Nazwa instytucji, które otrzymały 

dofinansowanie 

Liczba 

przedsięwzięć 

Łączna kwota 

dofinansowania 

3. Wodzisławskie Stowarzyszenie Amazonek  3 4.509,80 zł 

4. 

Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa 

Odwykowego i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy 

w Gorzycach 

6 8.934,00 zł 

5. Stowarzyszenie „Radlińska Przystań” 1 4.700,00 zł 

6. 
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci  

Wodzisław Śl. 
3 1.323,00 zł 

7. Towarzystwo Przyjaciół Pszowa 1 1.610,00 zł 

Razem: 
19 41.061,80 zł  

 

3.1.7 Dofinansowania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 

            niepełnosprawnych zlecane  fundacjom oraz organizacjom pozarządowym. 
 

W pierwszym kwartale 2012 roku Zarząd Powiatu Wodzisławskiego ogłosił konkurs 

ofert na zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych 

fundacjom oraz organizacjom pozarządowym, złożonych zostało pięć ofert.  

Ze względu na braki formalne w złożonych wnioskach tylko dwie organizacje otrzymały 

dofinansowanie na łączną kwotę 53.904,00 zł. 

 

Tabela 7   - Wykaz podmiotów, które w 2012 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. 
Stowarzyszenie Rodzin i Osób 

Niepełnosprawnych w Rydułtowach  
1 18.854,00 zł 

2.  
Fundacja „Wspólnota Dobrej Woli”  

w Wodzisławiu Śląskim 
1 35.050,00 zł 

 
Razem: 2 53.904,00 zł  
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Tabela 8 - Wypłacone dofinansowania na poszczególne zadania w latach 2010-2012 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 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 87.667,00 zł 278.145,00 zł 96.218,00 zł 34.180,80 zł 996.536,00 zł 62.216,00 zł 1.554.962,80 zł 

liczba wniosków 110 473 33 17 66 2 701 

liczba osób 164 473 33 940 66 2 1678 

 

Dofinansowania w 2012 

roku 197.986,00 zł 406.102,00 zł 204.213,00 zł 41.061,80 zł 1.026 535,00 zł 53.904,00 zł 1.929.801,80 zł 

        

liczba wniosków 246 715 124 19 66 2 1172 

liczba osób 246 715 124 1054 66 2 2207 
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4.   Projekty realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu 

        Śląskim w ramach pozyskanych środków zewnętrznych 

 

4.1 „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, 

 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, rodzice sprawujący opiekę nad 

niepełnosprawnymi dziećmi.  
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W ciągu pięciu lat Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wykorzystało prawie                  

2,5 mln zł na wsparcie uczestników projektu. Projekt objął swoim wsparciem ponad 290 

mieszkańców Powiatu Wodzisławskiego. 

 

 Rys. 5 Wartość projektu w poszczególnych latach 2008 - 2012 

 

 

Rys. 6 Liczba mieszkańców powiatu objętych  projektem  w poszczególnych latach 

 

 

Grupę docelową projektu w 2012 r. stanowili wychowankowie rodzin zastępczych, kobiety                

w wieku 50+, rodzice sprawujący opiekę nad niepełnosprawnym dzieckiem oraz osoby 

niepełnosprawne. Łącznie ze wsparcia skorzystało 44 mieszkańców Powiatu.  

 

Rys. 7  Uczestnicy projektu w 2012  r. 
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W ramach projektu uczestnicy mieli możliwość skorzystania z różnorodnych form 

wsparcia. Działania aktywizacyjne, czyli warsztaty wyjazdowe, zespoły ćwiczeń 

usprawniających, szkolenia i kursy zawodowe, indywidualne konsultacje  

z psychologiem oraz doradcą zawodowym, miały doprowadzić do przywrócenia osób 

zagrożonych  wykluczeniem  na rynek pracy oraz do ich integracji ze społeczeństwem.  

 „Dobry Start” to działania zespołu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Wodzisławiu Śląskim wraz z wieloma specjalistami, 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 projektowi „Dobry Start” część osób znalazła pracę, inni nauczyli się jej 

szukać, wielu zyskało pewność siebie. „Dobry Start” to przede wszystkim impuls do nowych 

działań, do efektywniejszego rozwiązywania problemów społecznych na terenie powiatu 

wodzisławskiego. 
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4.2 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 

 

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". 

Projekt jest skierowany do wszystkich mieszkańców powiatu, ze szczególnym 

uwzględnieniem grupy osób, która nie potrafi poradzić sobie z załatwieniem prostych spraw 

urzędowych czy osobistych.  

Całkowita kwota otrzymanego dofinansowania   na   lata   2010  –  2013   wynosi   

2.200.000,00 zł  (2 mln 200 tys. zł.) 

Zakres usług świadczonych przez 4 Bezpłatne Biura Porad Prawnych i Obywatelskich na 

terenie Powiatu Wodzisławskiego to: 

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), 

-   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. 

Od 01.01.2012  r. do  31.12.2012 r.   z porad prawnych  skorzystało  1030 osób  

w tym  738 kobiet  i 292 mężczyzn, z porad społecznych 239 osób w tym 176 kobiet i 63  

mężczyzn. 
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   Rys. 8 Udzielone porady w 2012 r. - podział ze względu na rodzaj porad 

 

 

    

 

Rys. 9 Liczba osób, które w 2012 r.  skorzystały z porad prawnych - podział ze względu na płeć 

 

 

 

 

  Rys. 10 Liczba osób, które w 2012 r.  skorzystały z porad  społecznych - podział ze względu na płeć        
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4.3 Środki zewnętrzne pozyskane na finansowanie zadań  z zakresu pieczy zastępczej      

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pozyskało w 2012 r. środki zewnętrzne na 

dofinansowanie  następujących zadań: 

1) koordynator rodzinnej pieczy zastępczej,  w wysokości 14.698,77 zł,  

2) dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizację bieżących zadań własnych 

    powiatu: 

-  zwiększenie wypłat pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka 

    w rodzinie zastępczej związanych z przekwalifikowaniem rodzin zastępczych 

    wynikającym z ustawy, w wysokości 49.274,00 zł, 

- dofinansowanie wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych funkcjonujących  

    w powiecie wodzisławskim,  w wysokości 50.724,00 zł.   
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5. Budżet „Centrum” w 2012 r.  

Tabela  9 - Wykonanie budżetu   

§ 
Plan na 

2012 r. 

Wykonanie  

2012 r. 
% Cel wydatkowania 

3020 1200 1012,65 84,39 Wydatki na świadczenia wynikające  

z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

4010 618 233 617 157,84 99,83 Wynagrodzenia pracowników PCPR wraz  

z składkami na ubezpieczenia społeczne oraz 

FP. 

 

 

Um. zlecenia m.in- wynagrodzenie pracownika 

gospodarczego, wizje lokalowe,  

4040 48 005 48 004,25 100,00 

4110 116 595 115 659,33 99,20 

4120 14 400 13 544,76 94,06 

4170 59 200 34 490,07 58,26 

4210 59 177 58 903,99 99,54 Wydatki na zakup m.in. materiałów biurowych, 

środków czystości,  druków wywiadów 

środowiskowych oraz dodatkowego  

wyposażenia,  papieru, tuszy i tonerów  

4260 50 000 36 381,64 72,77 Wydatki związane z mediami-opłaty za gaz, 

wodę i ścieki,  energię 

4270 22 540 22 540 100,00 Konserwacja urządzeń i sprzętu oraz remont 

pomieszczeń po opuszczeniu pomieszczeń przez 

Powiatowy Ośrodek Adopcyjny  

4280 1 450 1 450 100,00 Wydatki na zakup świadczeń zdrowotnych - 

badania wstępne oraz okresowe pracowników  

i stażystów 

4300 102 156 99 332,54 97,24 Wydatki na ochronę budynku, wywóz odpadów 

stałych, obsługę prawną, konserwacje 

telefonów, usługi sprzątania pomieszczeń, 

usługi BHP  

4350 654 653,28 100,00 Wydatki za dostęp do internetu 

4360 844 805,63 95,46 Wydatki na rozmowy służbowe 

z telefonu komórkowego 

4370 5 030 5 014,07 99,69 Wydatki za rozmowy służbowe pracowników   

z  telefonu stacjonarnego 

4410 5 330 5 036,43 94,50 Wydatki na podróże służbowe pracowników 
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c.d. Tabela  9  - Wykonanie budżetu  

§ 
Plan na 

2012 r. 

Wykonanie  

2012 r. 
% Cel wydatkowania 

4420 426 425,32 99,84 Wydatki na zagraniczne podróże służbowe  

4430 2 373 2 372,78 99,99 Wydatki na ubezpieczenie mienia PCPR  

oraz ubezpieczenie wolontariuszy od następstw 

nieszczęśliwych wypadków, trwały zarząd  

4440 21 370 21 369,10 100,00 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń 

Socjalnych 

4480 7 851 7 846,76 99,95 Wydatki na podatek od nieruchomości 

4610 199 3,00 1,51 Pokrycie kosztów egzekucji komorniczej 

dotyczącej tytułów wykonawczych dla 

rodziców biologicznych, którzy uchylają się od 

ponoszenia odpłatności za pobyt  ich dzieci  

w rodzinach zastępczych. 

4700 9 300 8 935,50 96,08 Wydatki na szkolenia pracowników PCPR 

6060 271 0,00 0,00 Wydatki na zadania inwestycyjne jednostek 

budżetowych 

 

Razem: 

 

1 146 604 

 

1 100 938,94 

 

96,02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

6.  Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności  

 

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.  

Po 15 miesiącach jego działalności można stwierdzić, że decyzja o jego utworzeniu była 

zasadna. Ilość składanych wniosków do orzecznictwa przerosła zakładane liczby. Zespół 

finansowany jest ze środków Wojewody Śląskiego oraz Powiatu Wodzisławskiego. 

 

6.2 Struktura zatrudnienia 

 

Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wodzisławiu Śląskim składa się 

z członków powoływanych Zarządzeniami Starosty Powiatu Wodzisławskiego. Skład Zespołu 

stanowią: 

1) przewodniczący, 

2) sekretarz, 

3) lekarze: internista, pediatra, psychiatra, neurolog, chirurg, ortopeda, laryngolog, okulista,  

4) specjaliści: psycholog, pedagog, doradca zawodowy, pracownik socjalny. 

Obsługę administracyjną Zespołu realizują: główny specjalista,  pomoc biurowa oraz 

pracownicy zatrudniani w ramach umów z Powiatowy Urzędem Pracy. 

 

6.3  Realizacja zadań w 2012 r. 

 

W roku 2012 Zespół wydał 2172 orzeczenia, z czego 2066 osób otrzymało orzeczenie 

o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych, natomiast 106 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 następujący sposób: 

- orzeczenia o niepełnosprawności (dotyczy osób do 16 roku życia) – 337 orzeczeń, w tym  

2 orzeczenia o odmowie ustalenia niepełnosprawności oraz 19 orzeczeń o niezaliczeniu do 

osób niepełnosprawnych; 
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- orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (dotyczy osób powyżej 16 roku życia) - 

1729 orzeczeń, w tym 46 orzeczeń o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności oraz 39 

orzeczeń o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych. 

6.4 Budżet Zespołu w 2012 r. 
 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wodzisławiu Śląskim  

w 2012 r. ze środków Wojewody otrzymał 169.900,00 zł, z czego wykorzystano  

165.542,69 zł.  Natomiast ze środków własnych Powiatu kwotę 56.049,16 zł. 

 

Tabela 10 - Wykonanie budżetu 

 

Cel  wydatkowania 

 

Środki 

Wojewody 

 

Cel wydatkowania 

 

Środki 

Powiatu 

 

Wynagrodzenia                         
 

93.283,07 Umowy zlecenia       
 

15.731,00 

Wynagr. roczne „13-tka”            
 

1.438,20 Usługi obce              
 

40.055,00 

ZUS ZP                                   
 

16.818,01 ZUS ZP                        
 

235,12 

ZUS FP                                     
 

1.783,98 ZUS FP                          
 

28,04 

Umowy zlecenia                      
 

31.641,00   

Materiały i wyposażenie            
 

4.972,59   

Usługi pozostałe                      
 

12.324,05   

Usługi pozostałe                      
 

12.324,05   

ZFŚS                                        
 

3.281,79   

 

Razem:                                 

 

165.542,69 zł 

 

Razem:                   
 

 

56.049,16 zł 
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II. Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy 

zastępczej 

 

1. Zagadnienia ogólne  

 

Od 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r., której założeniem jest reforma systemu opieki nad 

dziećmi pozbawionymi opieki rodziców oraz pomoc rodzinom niewydolnym wychowawczo. 

Nowa ustawa wprowadziła wiele zmian takich np. jak przekwalifikowanie rodzin 

zastępczych, zmiana finansowania rodzin zastępczych (świadczenia obligatoryjne  

i fakultatywne, odpłatność gmin), zatrudnienie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej  

w powiatach a równocześnie asystentów  w gminach. Pieczę zastępczą organizuje powiat.  

Piecza zastępcza jest sprawowana w formie: 

1) rodzinnej, 

2) instytucjonalnej. 

Zgodnie z art. 76 ust. 1 ww. ustawy  organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej jest 

wyznaczona przez starostę jednostka organizacyjna powiatu lub podmiot, któremu powiat 

zlecił realizację tego zadania. Podstawowym zadaniem organizatora jest bezpośrednie 

organizowanie i wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem dziecku pozbawionemu 

opieki rodziców naturalnych stałego i trwałego środowiska wychowawczego.   

Zarządzeniem Starosty Powiatu Wodzisławskiego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  

w Wodzisławiu Śląskim zostało wyznaczone na  Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej. 

Zadanie to realizowane jest przez Sekcję Wsparcia Rodzin, która podzielona jest na 

następujące zespoły: 

- zespół pieczy zastępczej, 

- zespół ds. świadczeń, 

- zespół ds. interwencji kryzysowej i poradnictwa specjalistycznego.  

 

1.1 Zadania zespołu pieczy zastępczej: 

 

a) podejmowanie działań zmierzających do wytypowania rodzin bądź osób do pełnienia 

funkcji rodziny zastępczej, 

b) badanie warunków umożliwiających kwalifikowanie rodzin lub osób do pełnienia funkcji 

rodziny zastępczej, 



26 
 

c) organizowanie szkoleń kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub 

rodzinnego domu dziecka, 

d) okresowe wizytowanie rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka w celu 

badania stopnia wywiązywania się z pełnionej funkcji, 

e) współpraca z ośrodkami adopcyjnymi, 

f) współpraca ze środowiskiem lokalnym, 

g) dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy 

zastępczej, 

h) kierowanie do odpowiednich specjalistów w celu wsparcia psychologicznego lub objęcia 

terapią rodzinną osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz dzieci pozostające pod 

ich opieką, 

i) organizowanie pomocy prawnej osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą 

w szczególności w zakresie prawa rodzinnego, 

j) kierowanie dzieci pozbawionych opieki rodziców naturalnych do Powiatowego Domu 

Dziecka w Gorzyczkach oraz innych placówek opiekuńczo-wychowawczych, 

k) koordynacja procesów usamodzielnień pełnoletnich wychowanków opuszczających 

rodziny zastępcze oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze, 

l) nadzór nad mieszkaniami chronionymi, 

m) prowadzenie kampanii informacyjnych związanych z promocją rodzicielstwa zastępczego. 

 

1.2  Zadania zespołu ds. świadczeń: 

a) przygotowanie niezbędnej dokumentacji w celu wydania decyzji administracyjnych 

określających: wysokość miesięcznej pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów 

utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej, wysokość odpłatności rodziców biologicznych 

za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, przyznania lub odmowy świadczeń pieniężnych 

i rzeczowych dla wychowanków opuszczających rodziny zastępcze lub placówki 

opiekuńczo-wychowawcze. 

b) przygotowanie niezbędnej dokumentacji w celu zawierania przez Starostę Powiatu 

Wodzisławskiego umów powierzenia pod opiekę dzieci rodzinom zastępczym 

zawodowym, rodzinom prowadzącym rodzinny domom dziecka, 

c) prowadzenie postępowań mających na celu wyegzekwowanie od osób zobowiązanych 

należnych opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, 
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d) przygotowywanie porozumień z gminami lub powiatami w zakresie przyznawania 

świadczeń na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej. 

 

1.2 Zadania zespołu ds. interwencji kryzysowej i poradnictwa specjalistycznego: 

 

a) udzielanie poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego, prawnego rodzinom lub 

osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, 

b) prowadzenie terapii rodzinnej lub indywidualnej, 

c) udzielanie wsparcia osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej, 

d) kierowanie tych osób do specjalistycznych instytucji (w tym całodobowych), 

e) organizowanie grup wsparcia dla rodzin zastępczych, 

f) współpraca ze specjalistycznymi instytucjami działającymi na terenie Powiatu. 

 

 

2. Rodzinna Forma Pieczy Zastępczej  

 Na terenie Powiatu Wodzisławskiego formami rodzinnej pieczy zastępczej są:  

rodziny zastępcze spokrewnione, niezawodowe, zawodowe wielodzietne oraz zawodowa 

pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego. 

Większość rodzin zastępczych stanowią rodziny spokrewnione (dziadkowie lub rodzeństwo 

dziecka). Natomiast pozostali członkowie rodziny oraz rodziny niespokrewnione z dzieckiem                  

w myśl ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, stały się rodzinami 

zastępczymi niezawodowymi.  

W Powiecie Wodzisławskim na dzień 31.12.2012 r. funkcjonowało 180 rodzin zastępczych,                       

w których umieszczonych było 274 dzieci. 

 

Tabela 11 - Rodzaje i liczba rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Wodzisławskiego w latach  

                   2011- 2012 
 

Rodziny zastępcze Rok 2011 Rodziny zastępcze  Rok 2012 

Spokrewnione 

 

125 Spokrewnione 111 

Niespokrewnione  

 

27 Niezawodowe 61 

Zawodowe wielodzietne  7 Zawodowe 6 

Zawodowe o charakterze 

pogotowia rodzinnego 

2 Zawodowe pełniące 

funkcje pogotowia 

rodzinnego 

2 

Zawodowe specjalistyczne  1 Zawodowe specjalistyczne 0 
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Tabela 12 - Liczba dzieci umieszczonych w poszczególnych rodzajach rodzin zastępczych funkcjonujących na 

                   terenie Powiatu Wodzisławskiego w latach 2011-2012 

Liczba dzieci w 

rodzinach zastępczych 

Rok 2011 Liczba dzieci w rodzinach 

zastępczych 

Rok 2012 

Spokrewnionych 153 Spokrewnionych 140 

 

Niespokrewnionych 46 Niezawodowych 96 

 

Zawodowych 

wielodzietnych 

28 Zawodowych 22 

Zawodowych o charakterze 

pogotowia rodzinnego 

14 Zawodowych pełniących funkcje 

pogotowia rodzinnego 

16 

Zawodowych 

specjalistycznych 

1 Zawodowych specjalistycznych  0 

    

Dzieci, umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej w 2012 r. 

-    w rodzinach zastępczych spokrewnionych - 18 dzieci, 

-    w rodzinach zastępczych niezawodowych - 17 dzieci, 

-    w rodzinach zastępczych zawodowych - 0 dzieci, 

-    w rodzinach zastępczych zawodowych o charakterze pogotowia rodzinnego - 29 dzieci. 

 

Sekcja Wsparcia Rodzin  współpracuje z instytucjami działającymi na rzecz dziecka  

i rodziny, funkcjonującymi na terenie powiatu. 

W 2012 r. dziesięcioro dzieci opuściło rodzinną pieczę zastępczą i powróciło pod opiekę 

rodziców biologicznych. 

3. Kampania informacyjna dotycząca idei rodzicielstwa zastępczego. 

Mając na uwadze wzrastające potrzeby w zakresie tworzenia nowych rodzin zastępczych 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przeprowadziło kampanię informacyjną promującą 

idee rodzicielstwa zastępczego.  W ramach  kampanii przy współpracy Urzędów Miast/Gmin 

oraz Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu powiatu spotkania dotyczące idei rodzicielstwa 

zastępczego. Informacje promocyjne zamieszczano również na stronach internetowych 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Starostwa Powiatowego oraz  

w prasie lokalnej (Wieści Powiatu Wodzisławskiego, Nowiny Wodzisławskie, Gazeta 

Wodzisławska, Gość Niedzielny).  

W wyniku kampanii promocyjnej zgłosiło się 10 kandydatów (małżeństw) gotowych do 

zostania rodziną zastępczą, z których 7 otrzymało kwalifikacje na rodzinę zastępczą. 
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4. Wsparcie rodzin zastępczych 

 

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim utworzony został system 

wsparcia dla rodzin zastępczych poprzez poradnictwo specjalistyczne, organizowanie grup 

wsparcia, wolontariat, pracę koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. 

Pomoc specjalistyczna kierowana jest zarówno do osób pełniących funkcję rodziny zastępczej 

(poradnictwo w sprawach wychowawczych, wsparcie, psychoedukacja, konsultacje, terapia 

indywidualna i rodzinna) jak i do dzieci przebywających w pieczy zastępczej (edukacja przez 

zabawę, poradnictwo, rozmowa terapeutyczna). W ramach projektu „Świadomy Obywatel” 

rodziny zastępcze  mogą korzystać z bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich.  

W odpowiedzi na zapotrzebowanie i zainteresowanie rodzin została utworzona grupa 

wsparcia dla rodziców zastępczych, w ramach której prowadzone są zajęcia wspierające 

wychowanie min.: budowania właściwych relacji z dzieckiem, motywowania do zmiany 

zachowania, nagradzania i wyciągania konsekwencji, z zachowania oraz zachęcania do 

współpracy. Uczestnicy otrzymują wsparcie nie tylko ze strony osoby prowadzącej zajęcia, 

ale również ze strony innych rodziców doświadczających podobnych problemów i trudności. 

Przy realizacji tego celu bardzo ważna jest praca wolontariuszy.  

Wolontariusze, którymi  od 7 lat są uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Wodzisławiu 

Śląskim, wspomagają rodziny zastępcze w organizowaniu czasu wolnego dzieciom 

przebywającym w rodzinie, pomagają w nauce poprzez korepetycje z różnych przedmiotów.  

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej może objąć opieką nie więcej niż 30 rodzin. 

W Powiatowym  Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim w 2012 r.  zgodnie  

z wymogami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zatrudniono                    

3 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, którzy swoim wsparciem objęli 53 rodziny 

zastępcze. Koordynatorzy pracują bezpośrednio z rodzinami w miejscu ich zamieszkania. 

Pomagają w rozwiązywaniu pojawiających się problemów szkolnych i wychowawczych,  

kontakcie z różnymi instytucjami, wskazują rodzinie kierunki pracy z dzieckiem, 

współpracują  z asystentami rodzin.  

 

5. Procesy usamodzielnień 

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej osoba usamodzielniana może ubiegać się o przyznanie następujących form 

pomocy: 
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• pomoc na kontynuowanie nauki,  

• pomoc na usamodzielnienie, 

• pomoc na zagospodarowanie, 

• uzyskanie odpowiednich warunków mieszkaniowych, 

• pomoc w uzyskaniu zatrudnienia. 

 

W 2012 r. 34 osobom usamodzielnianym przyznano pomoc na kontynuowanie nauki,  

z czego: 

- 22 osoby, które opuściły rodziny zastępcze,  

- 7 osób,  które opuściły placówki opiekuńczo-wychowawcze, 

- 4 osoby, które opuściły młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki 

     socjoterapii, 

- 1 osoba, która opuściła specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy. 

W stosunku do 2011 r.  mniej osób usamodzielnianych skorzystało z ww. pomocy w 2012 r. 

 
 

  Rys. 11 Usamodzielniani  wychowankowie  korzystający  z  pomocy  na  kontynuowanie nauki  w latach 2011  

              -  2012  (porównanie) 
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Rys. 12 Usamodzielniani wychowankowie korzystający z pomocy na zagospodarowanie w latach 2011-2012  

 

 

 

W skład pomocy na zagospodarowanie najczęściej wchodziły: materiały niezbędne do 

przeprowadzenia remontu i wyposażenia mieszkania, niezbędne sprzęty gospodarstwa 

domowego oraz pomoce naukowe. 

 

   Rys.  13  Zmiana struktury świadczeń z tytułu usamodzielnienia wg liczby osób w latach 2011 – 2012 
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6. Budżet Centrum  ( R 85204) w 2012 r. 

Tabela  13 - Wykonanie budżetu R 852 04 

§ 
Plan na 

2012 r.  

Wykonanie  

2012 r. 
% 

 

Cel wydatkowania  

 

2320 350 000 330 652,10 94,48 Przekazanie dotacji celowej dotyczącej 

dzieci  z powiatu wodzisławskiego 

umieszczonych w rodzinie zastępczej 

funkcjonującej na terenie innych 

powiatów- środki wypłacane przez 

Starostwo Powiatowe  

4010 8 000 7 957,79 99,48 Wynagrodzenie koordynatora pieczy 

zastępczej zatrudnionego na umowę  

o pracę wraz  

z składkami na ubezpieczenia społeczne 

oraz FP oraz umowy zlecenia pogotowi 

rodzinnych, rodzin zawodowych, 

koordynatorów pieczy zastępczej, osób 

zatrudnionych do pomocy rodzinom 

zastępczym oraz osób szkolących rodziny 

zastępcze. 

4110 69 215 59 563,03 86,06 

4120 10 775 7 248,85 67,28 

4170 425 394 354 860,29 83,42 

4210 20 000 11 729,24 58,65 Wydatki na wyprawki rzeczowe 

usamodzielnianych wychowanków rodzin 

zastępczych  

4410 2 000 1 441,35 72,07 Wydatki na podróże służbowe 

koordynatora rodzin zastępczych w tym 

ryczałt samochodowy. 

3110 2 439 640 2 204 698,85 90,37 Środki przeznaczone na miesięczną 

pomoc na kontynuacje nauki dla 

pełnoletnich wychowanków, dla rodzin 

zastępczych, jednorazowe świadczenie 

dla usamodzielnianych wychowanków 

rodzin zastępczych  

3110-1  539 920 529 608,36 98,09 Środki przeznaczone na miesięczną 

pomoc  dla rodzin zastępczych- zgodnie  

z porozumieniami zawartymi z innymi 

powiatami. 

Razem: 3 864 944 

 

3 507 759,86 

 

90,76 

 

 

 

Tabela 14 - Wykonanie budżetu - usamodzielnienia 

§ 
Plan na 

2012 r.  

Wykonanie  

2012 r. 
% 

 

Cel wydatkowania  

 

 

3110 

 

88 800 

 

87 018,08 

 

98,00 

Środki przeznaczone na miesięczną 

pomoc na kontynuacje nauki dla 

pełnoletnich wychowanków placówek 

opiekuńczo - wychowawczych. 

 

4210 

 

12 000 

 

11 886,03 

 

99,99 

Wydatki na wyprawki rzeczowe 

usamodzielnianych wychowanków 

placówek opiekuńczo - wychowawczych. 
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c.d. Tabela 14 - Wykonanie budżetu – usamodzielnienia 

§ 
Plan na 

2012 r.  

Wykonanie  

2012 r. 
% 

 

Cel wydatkowania  

 

 

2320 

 

150 400 

 

137 380,69 

 

91,35 

Przekazanie dotacji celowej dotyczącej 

dzieci  z powiatu wodzisławskiego 

umieszczonych w placówkach 

opiekuńczo - wychowawczych, środki 

wypłacane przez Starostwo Powiatowe 

Razem: 251 200 236 284,80 94,07  

 

7. Instytucjonalna piecza zastępcza 

Instytucjonalna piecza zastępcza w Powiecie Wodzisławskim realizowana jest poprzez 

Powiatowy Dom Dziecka w Gorzyczkach. 

 

7.1 Krótka charakterystyka Powiatowego Domu Dziecka w Gorzyczkach 

 

Powiatowy Dom Dziecka w Gorzyczkach jest jednostką organizacyjną samorządu 

powiatowego, który realizuje zadania z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej, pełniąc funkcję placówki opiekuńczo-wychowawczej od ponad 60 lat. 

Placówka realizuje swoje zadania o charakterze socjalizacyjnym, zapewniając dziecku 

całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby, w szczególności: 

emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne; realizuje przygotowany 

we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku; umożliwia kontakt dziecka  

z rodzicami i innymi osobami bliskimi; podejmuje działania w celu powrotu dziecka do 

rodziny; zapewnia dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości 

rozwojowych; obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi oraz zapewnia korzystanie  

z przysługujących świadczeń zdrowotnych. 

Główna siedziba placówki znajduje się w Gorzyczkach, gdzie może przebywać  

do 30 wychowanków. We wrześniu 2012 roku utworzono mieszkania w Wodzisławiu 

Śląskim przy ul. Wałowej 30, które stanowią formę wyodrębnioną lokalowo i organizacyjnie 

dla 12 dzieci w wieku powyżej 14 roku życia.  

Decyzją Wojewody Śląskiego Nr PS/II/90197/21/10 z dnia 28 grudnia 2010 roku Powiat 

Wodzisławski uzyskał zezwolenie na prowadzenie Powiatowego Domu Dziecka  

w Gorzyczkach. 
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7.2 Charakterystyka wychowanków  

Na dzień 31.12.2012 r. w placówce mieszkało 42 wychowanków (16 dziewcząt i 26 

chłopców).  

 

Rys.14 Liczba wychowanków z podziałem na płeć w latach 2011 i 2012 

 

 

Rys. 15  Liczba wychowanków z podziałem na wiek w latach 2011 i 2012 

 

   

 

Rys. 16 Przyczyny umieszczenia dzieci w placówce 
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W 2012 r. z placówkę opuściło 15 dzieci, w tym: 

- 7 dzieci powróciło  do rodziny naturalnej, 

- 2 dzieci umieszczonych zostało w innych placówkach, 

- 6 wychowanków usamodzielniło się. 

 

7.3 Pozyskane środki zewnętrzne 
 

Jednostka w 2012 r. podjęła wiele działań mających na celu pozyskanie środków 

zewnętrznych na swoją działalność. Pozyskano środki od sponsorów na zorganizowanie 

wypoczynku letniego dla wychowanków placówki, doposażenie mieszkań przy ul. Wałowej 

30 w Wodzisławiu Śląskim oraz macierzystej placówki w sprzęt komputerowy, rowery, sprzęt 

AGD i RTV.  Łącznie pozyskano: 183.216,00 zł. 

7.4  Struktura zatrudnienia 

Tabela 15 -  Struktura zatrudnienia  

Lp. 2011 2012 

Dział Osoby Etaty Dział Osoby Etaty 

 

1. Dyrektor 1 1 Dyrektor 1 1 

2. Główny Księgowy 1 1 Główny Księgowy 1 1 

3. Dział Wychowawczo 

– Opiekuńczy 

29 28 ¼ Dział Wychowawczo 

– Opiekuńczy 

30 28 ¼ 

4. Dział 

Administracyjno – 

Finansowy 

3 3 Dział 

Administracyjno – 

Finansowy 

3 2 ½ 

5. Dział Obsługi 10 9,5 Dział Obsługi 9 7,50 

Razem:  44 42 ¾  44 39 ¾ 

 

7.5 Budżet jednostki w 2012 r. 

Tabela 16 -  Wykonanie budżetu  

 

§ 

 

Plan 

 

Wykonanie 

 

% 

 

Przeznaczenie wydatków 

§ 4130 22 464,00 22 464,00 100,00 
Ubezpieczenie zdrowotne 

wychowanków 
 

§ 3020 26 900,00 26 541,76 98,67 

Dodatek mieszkaniowy i wiejski dla 

pracowników pedagogicznych, 

ekwiwalent odzieżowy pracowników 

 

§ 3110 10 500,00 10.500,00 100,00 Kieszonkowe dla wychowanków PDDz  
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c.d. Tabela 16 -  Wykonanie budżetu  

 

§ 

 

Plan 

 

Wykonanie 

 

% 

 

Przeznaczenie wydatków 

 

§ 4010 1 295 368,00 1 295 356,14 100,00 

Wynagrodzenie osobowe pracowników 

pedagogicznych, administracji i 

obsługi 

 

§ 4110 224 923,00 224 923,00 100,00 Składki ubezpieczenie społeczne -ZUS  

§ 4120 28 385,00 28 385,00 100,00 Składki na Fundusz Pracy  

§ 4040 90 005,00 90 004,50 100,00 
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13-

tki 

 

§ 4170 22 000,00 21 940,00 99,73 Umowy zlecenia  

§ 4210 220 922,00 220 019,94 99,59 
Opał, paliwo, odzież, art. biurowe, 

środki czystości, materiały na remonty 

bieżące, wyposażenie 

 

§ 4220 100.000,00 99 998,20 100 Żywność dla wychowanków  

§ 4230 7 000,00 6 998,57 99,98 Lekarstwa dla wychowanków  

§ 4240 8 700,00 8 671,92 99,98 Podręczniki szkolne, zeszyty, przybory  

§ 4260 58 610,00 58 609,78 99,99 Energia, woda, gaz, media   

§ 4270 6 946,00 6 936,60 99,88 Zakup usług remontowych (remont 

sprzętu AGD i napraw auta) 
 

§ 4280 1.520,00 1.514,00 99,61 
Badania okresowe pracowników 

PDDzG 
 

§ 4300 75 012,00 74 984,15 99,96 

Bilety miesięczne wychowanków, 

usługi pocztowe, telefony, przegląd 

samochodu służbowego, transport 

opału, wywóz nieczystości, opłata 

RTV, drobne naprawy, 

 

§ 4350 1 420,00 1 412,63 99,48 Opłata za Internet  

§ 4360 5 720,00 5 712,01 99,86 Opłata telefon komórkowy  

§ 4370 2 700,00 2 695,89 99,85 Opłata telefon stacjonarny  

§ 4410 6 560,00 6 550,36 99,85 Delegacje krajowe pracowników  

§ 4420 450,00 425,32 94,52 Delegacje zagraniczne  

§ 4430 4 300,00 4 272,55 99,36 Ubezpieczenie samochodu PZU  

§ 4440 54 140,00 54 140,00 100,00 
Zakładowy Fundusz Świadczeń 

Socjalnych 
 

§ 4520 130,00 128,00 98,46 

Opłata na rzecz jednostki 

samorządowej 

 

 

§ 4700 1 030,00 1 024,00 100,00 
Szkolenie pracowników PDDZ 

 
 

§ 4480 20 910,00 20 902,25 99,96 
Podatek od nieruchomości 

 
 

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

 
 

Razem: 2. 307.415,00 2.305. 910,57 
99,93 
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III. Wykaz potrzeb z zakresu pomocy społecznej i pieczy zastępczej 

 

1. Utworzenie mieszkań chronionych dla wychowanków opuszczających rodziny 

zastępcze oraz placówki opiekuńczo - wychowawcze. 

2. Termomodernizacja II etap: instalacja kolektorów słonecznych, wymiana instalacji 

wewnętrznej C.O.  - Dom Pomocy Społecznej im. Papieża Jana Pawła II   

w Gorzycach . 

3. Modernizacja dachu na budynkach I etap - Dom Pomocy Społecznej im. Papieża Jana 

Pawła II  w Gorzycach. 

4. Modernizacja łazienek przy pokojach mieszkańców wraz z zakupem sprzętu 

pomocniczego do obsługi mieszkańców w łazienkach - Dom Pomocy Społecznej  

im. Papieża Jana Pawła II  w Gorzycach. 

5. Wymiana podbitki w budynku gospodarczym oraz przegląd rynien   

- Powiatowy  Ośrodek  Wsparcia PERŁA w Wodzisławiu Śląskim. 

6. Całościowy remont sali dziennego pobytu (nowe tynki, wymiana paneli podłogowych, 

wykonanie nowego aneksu kuchennego, zakup nowego wyposażenia) – Dom Pomocy 

Społecznej w Wodzisławiu Śląskim. 

7. Wymiana istniejącego rejestratora i powiększenie monitoringu – Dom Pomocy 

Społecznej w Wodzisławiu Śląskim. 

8. Utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno - 

terapeutycznego.  

9. Monitoring terenu Powiatowego Domu Dziecka w Gorzyczkach. 

 

10. Ogrodzenie terenu Powiatowego Domu Dziecka w Gorzyczkach. 
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IV. Informacja o działalności powiatowych jednostek organizacyjnych 

pomocy społecznej oraz jednostek realizujących zadania w ramach 

zlecenia 

 

 Dom Pomocy Społecznej im. Papieża Jana Pawła II w Gorzycach 

dyrektor Ryszard Nawrocki 

 

 Powiatowy Ośrodek Wsparcia PERŁA w Wodzisławiu Śląskim 

dyrektor Renata Hernik 

 

 Powiatowy Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy  

w Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim 

dyrektor Celina Uherek-Biernat 

 

 Warsztat Terapii Zajęciowej w Gorzycach 

 kierownik Jarosław Michalczuk 

 

 Warsztat Terapii Zajęciowej w Wodzisławiu Śląskim 

dyrektor Andrzej Pałka 

 

 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. Krótka charakterystyka jednostki 

 

W Domu Pomocy Społecznej im. Papieża Jana Pawła II w Gorzycach  całodobową opiekę  

i wsparcie otrzymuje 218 osób w podeszłym wieku oraz  niepełnosprawnych fizycznie.   

Dom jest jednostką organizacyjną Powiatu Wodzisławskiego. 

Do Domu przyjmowane są osoby na podstawie decyzji kierującej wydanej przez ośrodek 

pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby kierowanej i decyzji  

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

Pobyt w Domu jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania 

ogłoszonego przez Starostę Powiatu Wodzisławskiego na dany rok. W 2012 roku koszt 

utrzymania mieszkańca wynosił 3.285,60 zł miesięcznie. Mieszkaniec opłaca pobyt  

w wysokości 70 % swojego dochodu (emerytura, renta, zasiłek). Pozostałą opłatę wnosi 

gmina miejsca zamieszkania przed umieszczeniem. 

 Dom jest podzielony na 5 segmentów. Część administracyjna i zaplecze usługowe mieści 

się na parterze.  Pokoje mieszkalne na I i II piętrze. Każdy pokój mieszkalny posiada własny 

węzeł sanitarny. W Domu jest szereg pomieszczeń ogólnodostępnych o różnym 

przeznaczeniu, służących mieszkańcom.  

 Dom zapewnia całodobową opiekę oraz świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, 

wspomagające na poziomie obowiązującego standardu  w zakresie i formach wynikających  

z indywidualnych potrzeb mieszkańców. Wydatki z tym związane w całości pokrywa Dom. 

Dom umożliwia i organizuje mieszkańcom pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych  

przysługujących im na podstawie przepisów o ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu 

Zdrowia. 

 

     1.2 Zakres usług świadczonych przez Dom 

 

 Na  dzień  31.12.2012 r.  w  Domu   przebywało  218  osób,  w  tym 114 kobiet  i 104 

mężczyzn. 

     Formy  wsparcia  udzielane  mieszkańcom  Domu  Pomocy Społecznej im. Papieża Jana 

       Pawła II w Gorzycach wynikają ze standardów. Standardy zostały określone  

       w  Rozporządzeniu  Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23.08.2012 r. w sprawie 

       domów pomocy społecznej. 
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        Tabela 17 -  Potrzeby bytowe mieszkańców  

Rodzaj wsparcia 

udzielanego 

mieszkańcom 

Ilość 

korzystających 

osób 

Uwagi 

Miejsce zamieszkania 218 W Domu jest 93 pokoi 1- osobowych, 54 

pokoje 2-  i 3- osobowe 

Wyżywienie 218 Mieszkańcy otrzymują 3 posiłki dziennie, 

diabetycy 4 posiłki dziennie, ilość diet: 

dieta zwykła - 141, dieta cukrzycowa-36 

dieta lekkostrawna-41 

Odzież i obuwie 218 Wszyscy mieszkańcy mają zabezpieczoną 

odzież w wystarczającej ilości 

Utrzymanie czystości 218 Sprzątanie, pranie, wymiana pościeli 

 

Tabela 18 -  Usługi opiekuńcze (pielęgnacja, pomoc w podstawowych czynnościach życiowych)  

Rodzaj wsparcia 

udzielanego 

mieszkańcom 

Ilość osób 

wymagających 

danego rodzaju 

opieki 

Uwagi 

Opieka znaczna 61 (w tym 18 osób nie 

opuszczających łóżek) 

Mieszkaniec nie wykonuje większości 

czynności samodzielnie 

Opieka umiarkowana 103 Mieszkaniec wykonuje czynności przy 

pomocy opiekuna 

Opieka minimalna 54 Mieszkaniec większość czynności 

wykonuje samodzielnie 

 

       Tabela 19 -  Usługi wspomagające – organizacja czasu wolnego 

Rodzaj wsparcia 

udzielanego mieszkańcom 

Ilość 

korzystających 

osób 

Ilość 

zorganizowanych 

działań/imprez 

Uwagi 

Udział w terapii zajęciowej 65 3 pracownie średnia ilość osób 

korzystających  

w ciągu 2012 r. 

Udział w imprezach 

okolicznościowych 

180 96 średnio 

Udział w wycieczkach  

i wyjazdach poza Dom 

251 38 ogółem w ciągu  

2012 r. 
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        Tabela 20 -  Zabiegi rehabilitacyjne 

Miesiąc Sala 

gimnastyczna 

Sala ćwiczeń 

stanowiskowych 

Fizyko -

terapia 

Magneto 

-terapia 

Hydro -

terapia 

Stoły 

styczeń 573 357 165 283 35 73 

luty 512 425 72 129 50 56 

marzec 469 406 94 174 63 55 

kwiecień 452 406 97 191 49 47 

maj 574 506 36 181 58 57 

czerwiec 343 321 27 92 46 28 

lipiec 337 300 40 85 41 35 

sierpień 489 403 41 83 42 5 

wrzesień 313 353 34 77 24 6 

październik 457 498 51 71 41 28 

listopad 567 395 41 174 60 29 

grudzień 469 357 53 47 34 26 

suma 5 555 4 727 751 1 587 543 445 

 

 

        Tabela 21 -  Świadczenia zdrowotne 

Rodzaj świadczenia Ilość udzielonych świadczeń 

ogółem w ciągu roku 2012 

Konsultacje lekarza rodzinnego 1269 

Konsultacje specjalistyczne 668 

Hospitalizacje 126 

 
 

Tabela  22 -  Stopień sprawności psycho - fizycznej mieszkańców Domu 

Stopień sprawności psycho - fizycznej 31.12.2012 r. 31.12.2011 r. 

Ilość osób % Ilość osób % 

Osoby poruszające się samodzielnie 58 26,60 59 27,5 

Osoby poruszające się za pomocą 

sprzętu ortopedycznego 

40 18,34 39 18,00 

Osoby poruszające się na wózkach 

inwalidzkich 

102 46,78 97 45,00 

Osoby nie opuszczające łóżek 18 8,25 23 9,5 
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Tabela 23 -  Skierowania do Domu 

2012 rok 2011 rok 

Przyjęto ogółem : 46 Przyjęto ogółem : 43 

Na podstawie skierowania 

wydanego przed 01.01.2004 r. 

0 Na podstawie skierowania 

wydanego przed 01.01.2004 r. 

1 

Na podstawie skierowania 

wydanego po 01.01.2004 r. 

46 Na podstawie skierowania 

wydanego po 01.01.2004 r. 

42 

Odeszło ogółem : 46 Odeszło ogółem : 43 

Do innych placówek 2 Do innych placówek 2 

Do rodziny 4 Do rodziny 3 

Zgony 40 Zgony 38 

 

Tabela 24 - Wiek mieszkańców Domu  

Lp. Wiek Ilość  mieszkańców 

2012 

Ilość mieszkańców 

2011 

1. 19-40 lat 5 5 

2. 41 - 60 lat 55 56 

3. 61 - 74 lata 74 62 

4. 75 – 79 lat 22 29 

5. 80 lat i więcej 62 66 

Razem 218 218 

 

Miejsce zamieszkania mieszkańców Domu przed umieszczeniem:  

-  na terenie Powiatu Wodzisławskiego: 62 

-  na terenie innych powiatów: 156 

 

1.3 Struktura zatrudnienia 

 

Tabela 25 -  Struktura zatrudnienia - zestawienie porównawcze 

Lp. Dział 2012 2011 

Osoby Etaty Osoby Etaty 

1. Dyrektor 1 1 1 1 

2. Zastępca dyrektora ds. opiekuńczo- 

socjalno-terapeutycznych 

1 1 1 1 

3. Dział Finansowo-Księgowy 6 5,875 6 5,875 
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c.d. Tabela 25 -  Struktura zatrudnienia - zestawienie porównawcze 

Lp. Dział 2012 2011 

Osoby Etaty Osoby Etaty 

5. Dział Organizacyjno-Prawny i Kadr 2 2 2 2 

6. Sekretariat 1 1 1 1 

7. Zespół ds. eksploatacji i  zabezpieczenia  

obiektu 

8 8 8 8 

8. Zespół  ds.  gospodarczo-technicznych 13 12,875 13 12,875 

9. Dział Opiekuńczo – Socjalno -

Terapeutyczny 

93 91,250 90 89,000 

10. Kuchnia 14 14 14 14 

 

Ogółem: 

 

 

139 

 

137,000 

 

136 

 

134,750 

 

1.4 Budżet jednostki w 2012 r. 

 

 

Tabela 26 -  Wydatki budżetu  

§ Plan na 

2012 r. 

Wykonanie 

w 2012 r. 

% Cel wydatkowania 

3020 21.164,00 21.163,71 100 Odzież, obuwie robocze, ochronne, napoje 

bhp, odprawa pośmiertna 

4010 4.461.798,00 4.461789,24 100 Wynagrodzenia osobowe  

4040 322.414,00 322.414,00 100 Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 

„13-tka” za 2011 rok 

4110 785.664,00 785.651,16 100 Składki ZUS od wynagrodzeń i „13-tki” 

4120 93.835,00 93.262,27 99,4 Składki na FP od wynagrodzeń i „13-tki” 

4170 6.239,00 6.238,00 100 Oprawy muzyczne spotkań i imprez 

okolicznościowych dla mieszkańców oraz 

przegląd techniczny obiektów DPS 

wykonany w formie umowy o dzieło 

4210 270.920,00 270.734,88 99,9 Doposażenie miejsc istniejących, kuchni  

i stołówek (m. in. w łóżka specjalistyczne, 

materace, wózki toaletowe,  sprzęt  

i akcesoria kuchenne, maszyna overlock 

do szwalni),  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”, program 

komputerowy do ewidencji i oznakowania 

wyposażenia, prenumerata  itp. 

4220 576.000,00 575.899,05 100 Artykuły spożywcze na potrzeby kuchni 

do sporządzania posiłków dla 

mieszkańców 
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c.d. Tabela 26 -  Wydatki budżetu 

§ Plan na 

2012 r. 

Wykonanie 

w 2012 r. 

% Cel wydatkowania 

4230 82.240,00 78.253,51 95,2 Leki, materiały medyczne, przedmioty 

ortopedyczne, pieluchomajtki dla 

mieszkańców 

4260 900.570,00 894.457,55 99,3 Woda, prąd, gaz 

4270 61.792,00 61.791,65 100 Naprawa awaryjna pokrycia dachowego,  

usuwanie awarii na bojlerowni, naprawy  

uznane przez ubezpieczyciela jako 

usuwanie skutków zdarzeń losowych 

(zalanie palników i aparatury kotłów 

parowych, uszkodzenie elementów 

systemu p.poż.,skutki huraganu i deszczu 

nawalnego, uszkodzenie centrali telef.),  

drobne naprawy samochodów, bieżące 

konserwacje i naprawy sprzętu 

specjalistycznego, urządzeń „AGD”, 

sprzętu biurowego oraz cykliczne 

konserwacje dźwigów osobowych  

i towarowego, centrali telefonicznej 

4280 4.319,00 4.319,00 100 Badania okresowe, specjalistyczne 

pracowników 

4300 195.588,00 195.562,34 99,9 Wykonanie nowej strony internetowej 

DPS, wdrożenie programu płacowo – 

kadrowego w systemie WINDOWS, 

przystosowanie instalacji antenowej do 

odbioru telewizji cyfrowej, 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 

(dezynsekcyjno – deratyzacyjne), dojazdy 

lekarzy-specjalistów do DPS, usługi 

pogrzebowe (2 zmarłych bez prawa do 

zasiłku z ZUS) i inne 

4350 1.240,00 1.239,84 100 Internet telekomunikacji „DSL” 

4360 3.355,00 3.349,90 99,8 Telefonia komórkowa PLUS, 

CENTERTEL 

4370 4.467,00 4.412,61 98,8 Telekomunikacja Polska S.A. tel. 

stacjonarne 

4410 2.903,00 2.760,20 95,1 Wyjazdy służbowe krajowe pracowników 

4420 893,00 892,39 100 Wyjazdy służbowe zagraniczne 

pracowników  (do Czech) 

4430 19.587,00 19.586,98 100 Ubezpieczenia majątku i komunikacyjne            

4 samochodów, opłata za odnowienie 

certyfikatu podpisu elektronicznego 



45 
 

c.d. Tabela 26 -  Wydatki budżetu 

§ Plan na 

2012 r. 

Wykonanie 

w 2012 r. 

% Cel wydatkowania 

4440 153.139,00 153.139,00 100 Odpis na ZFŚS na pracowników 

4480 11.670,00 11.670,00 100 Podatek od nieruchomości 

4510 - - -  

4520 4.950,00 4.950,00 100 Opłata za „trwały zarząd” na rzecz 

Powiatu 

4610 60,00 60,00 100 Opłata na rzecz komornika sądowego 

sprawa „SZMUSZ” 

4700 2.170,00 2.170,00 100 Szkolenia pracowników 

6050 205.032,00 204.995,13 100 Modernizacja kuchni (wraz z projektem), 

dostosowanie dodatkowej części  łazienek  

do potrzeb osób na wózkach inwalidzkich, 

6060 28.239,00 28.232,36 100 Piec konwekcyjno – parowy do kuchni, 

stół pionizacyjny dla rehabilitacji, 

program komputerowy  płacowo – 

kadrowy w systemie WINDOWS 
Razem 8.220.248,00 8.208.994,77 99,9  

 

Budżet Domu składa się z głównie z dotacji Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego – na 

mieszkańców umieszczonych przed 2004 r., odpłatności mieszkańców oraz samorządów 

miast i gmin. 

 

1.5  Pozyskane środki zewnętrzne 

W  roku  2012  pozyskano  kwotę   90.589,63  zł   z wpływu opłat z tytułu działalności 

ubocznej (wpływy z najmów 17.835,15 zł oraz usług różnych 72.754,48 zł.). 

W 2012 r. zrealizowano projekt  wspólny z partnerami z Czech i Miejskiego Domu Pomocy 

Społecznej w  Rybniku dofinansowany 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”.  

 

 

1.6 Przedsięwzięcia planowane do realizacji w 2013 r. 

Inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte w założeniach projektu budżetu Domu na 2013 rok, 

które nie znalazły się w uchwale budżetowej Rady Powiatu Wodzisławskiego na rok 

budżetowy 2013: 
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1. Termomodernizacja II etap: instalacja kolektorów słonecznych, wymiana instalacji 

wewnętrznej C.O. Wartość całkowita inwestycji – ok. 2 mln zł., planowany wkład 

własny – 450.000,00 zł., planowana wartość środków z funduszy zewnętrznych – 

1.050.000,00 zł. 

2. Modernizacja dachu na budynkach I etapu. Przewidywana wartość szacunkowa 

inwestycji 120.000,00 zł. Planowany wkład własny – 120.000,00 zł. 

3. Modernizacja łazienek przy pokojach mieszkańców polegająca na wymianie instalacji 

wod.-kan., drzwi, płytek podłogowych i ściennych, wymianie wanny na prysznic. 

Wartość szacunkowa modernizacji jednej łazienki około 12.000,00 zł. 

4. Zakup sprzętu pomocniczego do obsługi mieszkańców w łazienkach. Wartość 

szacunkowa zakupu ok. 30.000 zł. (min. podnośniki łazienkowe). 

5. Zakup wyposażenia (zużyte meble, wózki toaletowe). Wartość szacunkowa zakupu 

ok. 50.000 zł. 
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2. POWIATOWY  OŚRODEK  WSPARCIA PERŁA W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM  

 

2.1 Krótka charakterystyka Ośrodka 

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. 

Powiatowy Ośrodek Wsparcia zajmuje budynek wolnostojący zlokalizowany na obrzeżach 

miasta.  Powierzchnia otoczenia budynku wynosi 3.300 m
2
. Zagospodarowana jest w części 

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

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

praktycznych. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 400 m
2
.  

Ilość pomieszczeń i ich wyposażenie w pełni zaspokaja potrzeby uczestników. Uczestnicy 

mają swobodny dostęp do pomieszczeń, w których prowadzone są zajęcia oraz  możliwość 

korzystania ze sprzętu RTV i AGD, także z Internetu. 

2.2 Struktura zatrudnienia 

Tabela 27 -  Struktura zatrudnienia z podziałem na stanowiska pracy i etaty 

L.p.  Stanowisko  Wymiar etatu 

1. Dyrektor  1  

2. Główny księgowy 0,5  

4. Psycholog 0,5  

5. Terapeuta  3,5  

6. Starszy administrator 1  

 Razem:  6,5  
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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.  

Ośrodek od 1 października 2012 roku rozszerzył działalność poprzez uruchomienie  

5 nowych miejsc. Dysponuje więc 30 miejscami pobytu dziennego. Na doposażenie  

i niezbędne remonty Ośrodek otrzymał kwotę  46 350,00 zł. W związku z powyższym 

powiększono jadalnię, w której przy okazji remontu wymieniono okna. Doposażono kącik 

komputerowy o nowy komputer i drukarkę oraz kącik krawiecki o drugą maszynę. Pracownię 

gospodarstwa domowego doposażono o robot oraz naczynia. Dokonano również wymiany 

frontów w meblach kuchennych oraz zakupiono potrzebne do jadalni i pracowni artystycznej 

stoły.   

Łącznie w 2012 roku z usług Ośrodka w formie dziennego pobytu skorzystało  

40 osób. Na koniec roku na ustalenie pobytu oczekiwało 6 osób. Przez cały okres 

oczekiwania osoby te miały możliwość uczestnictwa w zajęciach klubowych organizowanych 

w Ośrodku w każdy piątek. Spośród osób, które w 2012 roku zakończyły pobyt w Ośrodku  

3 podjęły zatrudnienie.  

 

Tabela 28 -  Uczestnicy ze względu na rodzaj  schorzenia 

Rodzaj rozpoznania Liczba osób 

Schizofrenia paranoidalna 15 

Zespół urojeniowy 1 

Zaburzenia schizoafektywne 2 

Zaburzenia maniakalno - depresyjne 1 

Zaburzenia dysocjacyjne 1 

Zaburzenia emocjonalne i zachowania 6 

Zaburzenia depresyjne 4 
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2.3 Struktura osób korzystających z usług Ośrodka 

 

Tabela 29 - Wiek osób korzystających z usług Ośrodka 

 

Osoby, które 

skorzystały z usług 

Ośrodka Perła 

 

Liczba osób 

18-40 r.ż 41-60 r.ż powyżej 60 r.ż 

Stan na dzień 

31.12.2012 r. 15 14 1 

 

 

 

Tabela 30 - Uczestnicy ze względu na płeć 

 

Podział ze względu  

na płeć 

stan na dzień  

31.12.2012 r. 

 

kobiety 

 

mężczyźni 

 

15 

 

15 

 

 

 

Tabela 31 -  Uczestnicy  ze względu na wykształcenie 

 

Podział ze względu  

na wykształcenie 

stan na dzień 

31.12.2012 r. 

 

wyższe 

 

średnie 

 

zawodowe 

 

podstawowe 

 

1 

 

10 

 

13 

 

6 
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Tabela 32 - Formy wsparcia stosowane w Ośrodku 

 

MIESIĄC 

FORMY WSPARCIA – LICZBA OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ 

POBYT   

W OŚRODKU 

ZAJĘCIA 

KLUBOWE 

GRUPA 

WSPARCIA 

SPOTKANIA 

INTEGRACYJNE 

styczeń 25 8 13 21 

luty 25 9 9 190 

marzec 26 7 10 17 

kwiecień 26 10 6 16 

maj 26 10 17 85 

czerwiec 27 9 6 15 

lipiec 26 9 0 0 

sierpień 26 8 0 0 

wrzesień 25 9 8 55 

październik 30 6 10 16 

listopad 31 3 15 18 

grudzień 32 5 0 0 

 

2.4 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. 
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 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. 

 
 

2.5 Działania edukacyjne na szczeblu lokalnym 

 

Powiatowy Ośrodek Wsparcia PERŁA systematycznie współpracuje z placówkami 

oświatowymi działającymi na terenie powiatu. W 2012 roku personel merytoryczny Ośrodka 

przeprowadził zajęcia edukacyjne dla uczniów następujących szkół:   

 

Tabela 33 - Działania edukacyjne  

Nazwa szkoły Liczba 

uczestników 

Rodzaj oddziaływania 

I Liceum Ogólnokształcące  

w Wodzisławiu Śląskim 

20 

 

zapoznanie z działalnością 

Ośrodka 

II Liceum Ogólnokształcące  

w Wodzisławiu Śląskim 

30 

 

zapoznanie z działalnością 

Ośrodka 

Zespół Szkół Ekonomicznych  

w Wodzisławiu Śląskim 

20 zapoznanie z działalnością 

Ośrodka 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  

w Pszowie 

50 zapoznanie z działalnością 

Ośrodka 
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Łącznie około 120-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. 

 

 

2.6 Integracja ze środowiskiem lokalnym 

 

Powiatowy Ośrodek Wsparcia PERŁA organizował działania integracyjne o charakterze 

lokalnym i ponadlokalnym oraz uczestniczył w następujących imprezach integracyjnych: 

 

Tabela 34 - Integracja ze środowiskiem lokalnym 
 

L.P. RODZAJ IMPREZY INTEGRACYJNEJ PARTNERZY IMPREZY LICZBA 

UCZESTNIKÓW 

1. Karnawałowy Bal Maskowy Środowiskowe Domy 

Samopomocy z Bielska-

Białej, Knurowa, 

Rybnika i Tychów, WTZ 

Wodzisław Śl., WTZ 

Gorzyce, DPS Gorzyce, 

Dom Dziecka Gorzyczki, 

PZN Wodzisław Śl., 

Wolontariusze 

 

210 

2. Wernisaż prac „Warto wierzyć, że 

wszystko nam sprzyja” połączony  

z montażem poetyckim (poezja z 

okresu Młodej Polski i współczesna) 

Filia nr 13 Powiatowej 

 i Miejskiej Biblioteki 

Publicznej  

w Wodzisławiu Śl.,  

  

40 

3. Piesze wędrówki z przewodnikiem: 

„Śladami społeczności Żydowskiej” 

„Śladami księżnej Konstancji” 

„Śladami społeczności ewangelickiej” 

Muzeum  

w Wodzisławiu Śl. 

 

25 

4. Lekcje muzealne: 

- Rody żydowskie w Wodzisławiu Śl., 

- Legendy wodzisławskie, 

- Tradycje weselne społeczności 

  śląskiej, 

- Heraldyka, 

- Herby i pieczęcie, 

- Historia wodzisławskiego Muzeum 

Muzeum  

w Wodzisławiu Śl. 

 

 

25 
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Uczestnicy Ośrodka brali udział w imprezach kulturalnych odbywających się  

w Wodzisławskim Centrum Kultury: cykle audycji popularyzujących muzykę poważną, 

przegląd małych form teatralnych, przegląd jasełek, spektakl teatralny „Opowieści biblijne”.  

W drugim półroczu uczestnicy włączyli się w projekt „Scena bez barier” realizowany przez 

WCK. Uczestniczyli w warsztacie teatralnym, który zakończył się spektaklem wystawionym 

na deskach WCK.           

Podopieczni uczestniczyli również w imprezach integracyjnych organizowanych przez  DPS 

w Gorzycach oraz plenerze malarskim organizowanym dla osób niepełnosprawnych przez 

WTZ w Wodzisławiu Śląskim. 
 

 

2.7 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. Na uroczystym spotkaniu z okazji rocznicy 

powołania Ośrodka, uczestnicy zaprezentowali własną twórczość poetycką. W maju 

zorganizowano dla rodzin, przyjaciół i absolwentów plenerową imprezę połączoną  

z grillowaniem. Z okazji dziesiątej rocznicy powołania Ośrodka zorganizowano Dzień 

Otwarty dla rodzin, także dla rodzin absolwentów. Trzeci rok odbywają się  zajęcia grupy 

wsparcia dla rodzin, w których uczestniczy 13 osób. 

Przez cały rok personel terapeutyczny prowadził indywidualne konsultacje dla rodzin, 

w zależności od indywidualnych potrzeb.  
 

 

2.8 Budżet jednostki w 2012 r.  

 
Tabela 35  - Wykonanie budżetu  

§ Plan 

2012 rok 

Wykonanie 

za 2012  

% Cel wydatkowania 

4010 211 195 211 124,36  99,97 Wynagrodzenia brutto pracowników w 2012 r.  

4040 12 765 12 764,98 100 Wypłata nagrody rocznej za 2011 r. 

4110 39 140 39 102,81 99,90 Ubezpieczenia społeczne od wypłaconych 

wynagrodzeń w 2012 roku 

4120 5 300 5 294,34 99,89 Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń 

w 2012 r. 

4170 2 600 2 600,00 100 Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło  

i umowy zlecenia (umowy zlecenia - usługi 

gospodarczo-konserwatorskie, odśnieżanie  

i sprzątanie terenu, sprzątanie piwnic, 

sprzątanie pomieszczeń  
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c.d. Tabela 35 - Wykonanie budżetu 

§ Plan 

2012 rok 

Wykonanie 

za 2012  

% Cel wydatkowania 

4210 43 009 43 009,00 100 Zakup artykułów biurowych, materiałów do 

terapii, środków czystości oraz wyposażenia  

 

4220 

 

10 586 

 

10 584,73 

 

99,99 

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 20 873 20 872,97 100 Opłaty za zużycie gazu (ogrzewanie budynku 

gazem ziemnym), energii, wody 

4270 24 210 24 209,33 100 Opłata za konserwację dźwigu balkonowego 

4280 2 055 2 055,00 100 Usługi psychiatryczne dla klientów ośrodka, 

badania okresowe pracowników 

 

4300 

 

26 267 

 

24 266,93 

 

92,39 

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 1 425 1 424,35 99,95 Zakup usług dostępu do sieci Internet 

4360 498 498,00 100 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 

telefonii komórkowej 

4370 1 053 1 052,37 99,94 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 

telefonii stacjonarnej 

4410 2 082 2 081,09 99,96 Podróże służbowe pracowników – opłaty za 

przejazd w czasie trwania podróży służbowej, 

ryczałt za używanie prywatnego samochodu 

do celów służbowych 

 

4430 

 

1 812 

 

1 811,30 

 

99,96 

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 7 658 7 657,51 99,99 Przekazanie środków na konto ZFŚS 

4480 4 692 4 692,00 100 Opłata za podatek od nieruchomości 

4700 1 130 1 130,00 100 Szkolenia pracowników 

Razem: 416.350 416.231,07 99,97  

 

2.9 Najważniejsze potrzeby do realizacji  w 2013 r. 

Wymiana podbitki w budynku gospodarczym oraz przegląd rynien po zimie w całym 

budynku Powiatowego Ośrodka Wsparcia PERŁA w Wodzisławiu Śląskim. 
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3. POWIATOWY SPECJALISTYCZNY OŚRODEK WSPARCIA DLA OFIAR 

       PRZEMOCY W RODZINIE  W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM 

 

3.1 Krótka charakterystyka Ośrodka 

Powiatowy Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 

w Wodzisławiu Śląskim realizuje zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie od 

grudnia 2006 roku, jako zadanie administracji rządowej realizowane przez Powiat.   

W 2012 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.  

 

Tabela 36- Struktura zatrudnienia 

L.p. Stanowisko Wymiar etatu 

1. Dyrektor  1 etat 

2. Główny księgowy 0,5 etatu 

3. Inspektor  7/8 etatu 

4. Psycholog 1 etat 

5. Pedagog 2 etaty 

6. Pracownik socjalny 1 etat 

7. Terapeuta 1,5 etatu 

 Razem 7,88  

 

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

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

W 2012 roku placówka pozyskała 19.870,00 zł  dotacji z budżetu Województwa 

Śląskiego na realizację  zadania „Wsparcie tworzenia oraz wzmocnienie wyspecjalizowanych 

placówek świadczących pomoc osobom i rodzinom doświadczających problemów 

alkoholowych, w tym przemocy”, w ramach ogłoszonego przez Zarząd Województwa 

Śląskiego konkursu pod nazwą „Wzmocnienie  rozwoju  lokalnych systemów profilaktyki  

i rozwiązywania problemów uzależnień  oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  

Do konkursu Ośrodek złożył dwa wnioski, które zostały pozytywnie ocenione przez komisję 

konkursową. W ramach pierwszego  projektu o nazwie „Realizacja  w placówkach wsparcia 

(całodobowego i dziennego) dla dzieci i młodzieży programów profilaktyki uzależnień, 

profilaktyki zaniedbań wobec dzieci, profilaktyki zachowań ryzykowanych  oraz socjoterapii, 
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młodzież uczestniczyła w warsztacie, którego celem było nabywanie umiejętności 

prospołecznych. Drugi projekt skierowany był do pracowników oświaty oraz jednostek 

organizacyjnych pomocy społecznej pracujących z dzieckiem i rodziną  

w zakresie profilaktyki  i rozwiązywania problemów uzależnień  i przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie. W ramach  tego projektu pracownicy w/w jednostek  uczestniczyli w cyklu 

szkoleń, podczas których zapoznali się m.in. z pracą  superwizora. 
 

3.2 Zakres świadczonych usług 

Powiatowy Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 

w Wodzisławiu Śląskim w 2012 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).  

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 umożliwić 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 

potrzeb, zaopatrzenia w niezbędną odzież, obuwie, środki higieny osobistej  oraz dostarcza 

niezbędne środki czystości dla utrzymania i przestrzegania zasad bezpieczeństwa  i higieny na 

terenie Ośrodka.  
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Świadczenia z zakresu usług terapeutyczno-wspierających obejmują takie działania 

jak: opracowywanie diagnozy rodziny oraz indywidualnego planu pomocy dla ofiar przemocy  

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

pomocy. Kolejnym aspektem pomocy w zakresie 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 Klientom 

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 edukacyjnych i korekcyjnych, 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. 

 

Pobyt stacjonarny. 

Powiatowy Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia posiada 14 miejsc całodobowego 

pobytu.  

W 2012 roku z pobytu stacjonarnego skorzystały łącznie 73 osoby, w tym 37 osób dorosłych  

(36 kobiet oraz 1 mężczyzna) oraz  36 dzieci. Przedstawiony poniżej rysunek  stanowi 

porównanie liczby osób, które w 2012 r. skorzystały z usług pobytu całodobowego  

w odniesieniu do 2011 roku. 
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Rys. 17 Liczba osób korzystających z całodobowego pobytu 

 

Konsultacje psychologiczno – pedagogiczne oraz konsultacje prawne. 

Pomoc psychologiczna udzielana była mieszkańcom Ośrodka w czasie ich pobytu  

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

klientów ambulatoryjnych udzielają  pracownicy merytoryczni w ramach wykonywania 

bieżących obowiązków. Konsultacje prowadzone są indywidualnie. Udzielamy także 

poradnictwa telefonicznego oraz poprzez Internet.  Łącznie w 2012 roku udzielono 593 

konsultacje psychologiczno-pedagogiczne. Powyższe dane zostały przedstawione w oparciu  

o ewidencjonowane karty konsultacji. 

Konsultacje  prawne dotyczyły wyłącznie kwestii związanych z przemocą w rodzinie.  

Ogółem od 1 stycznia 2012 r. do końca roku udzielono 182  indywidualne porady prawne. 

 

 

Rys. 18 Udzielone kosultacje 
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Grupa wsparcia. 

W 2012 r. odbyło się 45 spotkań grupy wsparcia dla kobiet doświadczających 

przemocy  w rodzinie, w których uczestniczyło średnio 8 kobiet. W 2012 roku w grupie 

wsparcia  uczestniczyło łącznie 56 kobiet.  
 

Rys. 19  Uczestnictwo w grupie wsparcia 

 

 

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 48  osób. Uczestnictwo w programie 

ukończyło 35 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, 2 grupy osadzonych uczestniczyły w programie oddziaływań 

korekcyjno - edukacyjnych.  

 

Rys. 20  Osoby objęte oddziaływaniami  korekcyjno-edukacyjnymi 
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3.3 Współpraca Ośrodka ze środowiskiem lokalnym 

Tabela 37 - Formy współpracy ze środowiskiem lokalnym 

L.p. Forma współpracy Czas realizacji 

1. Szkolenie interdyscyplinarne  dotyczące procedur 

Niebieskiej Karty skierowane do ośrodków pomocy 

społecznej, pracowników oświaty  i policji 

styczeń - luty 2012 r. 

2. Szkolenie dla Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Radlinie w zakresie 

stosowania w oświecie procedury Niebieskiej Karty 

luty 2012 r. 

3. Zebranie robocze  dotyczące pracy korekcyjno – 

edukacyjnej z osobą stosującą przemoc, dla 

kuratorów zawodowych, przewodniczących 

zespołów interdyscyplinarnych oraz pracowników 

ośrodków pomocy społecznej 

listopad 2012 r. 

4. Warsztaty profilaktyczne w szkołach podstawowych 

i gimnazjalnych Powiatu Wodzisławskiego 

cały rok 

 

3.4 Budżet Ośrodka w 2012 r. 

Tabela 38 -  Wykonanie budżetu 

Rozdział  85205 - działalność bieżąca Ośrodka 

§ Plan Wykonanie % Cel wydatkowania 

3020 700 650,33 92,90 wydatki osobowe niezaliczane do 

wynagrodzeń 

4010  277 600 277 546,65 99,98 wynagrodzenia osobowe 

pracowników  

4040   17 651 17 650,94 100 dodatkowe wynagrodzenie roczne 

4110  51 485 49 851,39 96,83 składki na ubezpieczenia społeczne  

4120   6 919 6 351,68 91,80 składki na Fundusz Pracy 

4170  12 715 12 714,01 99,99 wynagrodzenia bezosobowe 

(psycholog, prawnik, sprzątaczka) 

4210  10 044 10 008,10 99,64 zakup materiałów biurowych, 

środków czystości, pieczątek, 

wyposażenia 

4220    7 500 7 499,08 99,99 zakup środków żywności dla 

klientów Ośrodka 

4260  30 239 30 235,42 99,99 media 

4270  689 688,80 99,85 drobne remonty 

4280  105 105,00 100 badania wstępne, okresowe, 

epidemiologiczne 

4300 4 529 4 089,61 90,30 wywóz śmieci, usługi 

informatyczne, przeglądy, usługi 

pocztowe 
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c.d. Tabela 38 -  Wykonanie budżetu 

Rozdział  85205 - działalność bieżąca Ośrodka 
 

§ Plan Wykonanie % Cel wydatkowania 

4350  654 653,28 99,89 zakup usług dostępu do sieci 

Internetowej 

4360  291 290,29 99,76 zakup usług telefonii komórkowej 

4370 1 811 1 810,10 99,95 zakup usług telefonii stacjonarnej 

4410  2 736 2 696,82 98,57 delegacje służbowe, ryczałt 

4430  783 782,99 100  ubezpieczenia 

4440 8 803 8 802,49 99,99 przekazanie środków na ZFŚS 

4480 2 446 2 445,24 99,97 podatek od nieruchomości 

Razem: 437 700 434 872,22 99,35  

Rozdział  85154 – Ochrona zdrowia – projekty ROPS  

Paragraf Plan Wykonanie % Cel wydatkowania 

4110 571 569,39 99,72 składki na ubezpieczenia społeczne 

4120 81 80,92 99,90 składki na Fundusz Pracy 

4170  4 008 4 006,60 99,97 wynagrodzenia bezosobowe 

4210 10 915 10 825 99,18 zakup materiałów biurowych, 

środków czystości 

4300   4 295 4 291,49 99,92 usługi pozostałe 

Razem: 19 .870,00 19.773,40 99,51  
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4. WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM 

 

1.1 Krótka charakterystyka jednostki. 

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

2004 r. Prowadzony jest przez Caritas Archidiecezji Katowickiej. Do sierpnia 2012 r. mieścił 

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

Zespołu Szkół Technicznych) gdzie łączna powierzchnia użytkowa wynosiła 453 m
2
. Zgodnie 

z umową pomiędzy Powiatem Wodzisławskim a Caritas Archidiecezji Katowickiej od  

29 czerwca 2012 roku na działalność WTZ zostały przekazane pomieszczenia o powierzchni 

529 m kw. w budynku po byłym szpitalu na ulicy Wałowej 30. Proces przeprowadzki  

i urządzania nowych pomieszczeń odbywał się w miesiącach wakacyjnych a od 16 sierpnia 

2012 r. uczestnicy rozpoczęli zajęcia w nowej siedzibie.  

 Celem pracy jest aktywizacja osób z niepełnosprawnością w zakresie zaradności 

osobistej i umiejętności życia codziennego a także przywracanie umiejętności społecznych  

i zawodowych potrzebnych do zatrudnienia, bądź szkolenia zawodowego zgodnie  

 z Ustawą o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

Realizacja celów warsztatu odbywa się głównie poprzez techniki pracy zwane terapią 

zajęciową oraz poprzez różnorodne treningi umiejętności społecznych, czynności życia 

codziennego i manualnych. 

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

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

techniczno - stolarskiej. Każda pracownia prowadzi terapię dla pięciu osób  

z niepełnosprawnością na podstawie tzw. indywidualnych programów rehabilitacji 

odnawianych corocznie dla każdego uczestnika. Dodatkowo warsztat prowadzi zajęcia  

z fizykoterapii, opiekę psychologiczną dla uczestników i ich rodzin a także zapewnia pomoc 

pielęgniarską w codziennych czynnościach. 

 

1.2 Struktura uczestników Warsztatu 

 

Warsztat prowadzi zajęcia z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej dla dorosłych osób 

ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności dla 35 uczestników  

z terenu Powiatu Wodzisławskiego – zgodnie z umową o prowadzenie Warsztatu zawartą 

pomiędzy Powiatem a Caritas. 
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Większość uczestników – 30 osób – jest dowożona na miejsce zajęć przez samochód będący 

w posiadaniu WTZ. Osoby niepełnosprawne dowożone są z miast i gmin: Wodzisław Śląski, 

Mszana, Godów, Marklowice, Radlin, Rydułtowy, Pszów pokonując przy tym łącznie dystans 

ok. 220 km dziennie. 

W 2012 roku warsztat opuściło 2 osoby na ich miejsce zostały przyjęte nowe.  

Warsztat prowadzi tzw. "klub kandydata" dla osób oczekujących w kolejce. Polega on na 

tym, że trzy osoby z listy oczekujących raz w tygodniu uczęszczają na zajęcia z psychologiem 

oraz korzystają z zajęć grupowych czego celem jest niedopuszczenie do regresu uczestników 

oczekujących dłuższy czas na wolne miejsce w WTZ. 

 

Tabela 39 - Struktura uczestników 

Rodzaj niepełnosprawności Ilość osób 

osoby z niepełnosprawnością fizyczną (symbol F), do 

których należą: 

 

3 osoby 
osoby z niepełnosprawnością motoryczną –  

z uszkodzeniem narządu ruchu 

osoby z niepełnosprawnością psychiczną (symbol U), do 

których należą: 

 

16 osób 
(w tym 7 osób z zespołem Downa) osoby umysłowo upośledzone z niesprawnością 

intelektualną 

osoby psychiczne chore z zaburzeniami osobowości  

i zachowania 

1 osoba 

osoby cierpiące na epilepsję – z zaburzeniami 

świadomości 

 1 osoba 

osoby z niepełnosprawnością złożoną (symbol Z), a więc 

dotknięte więcej niż jedną niepełnosprawnością (np. 

niesprawność ruchowa z epilepsją lub upośledzenie 

umysłowe z niesprawnością ruchową). 

 14 osób 

 

 

1.3 Struktura zatrudnienia stan na 31.12.2012 r. 

 

Warsztat zatrudniał 15 pracowników na 12,5 etatów. 

 

Tabela 40 -  Zestawienie porównawcze zatrudnienia 

Stan zatrudnienia na 31.12.2011 r. Stan zatrudnienia na 31.12.2012 r. 

11,875 etatów 12,5 etatów  

Dyrektor – 1 etat Dyrektor – 1 etat 

Księgowy 1/2 etatu Księgowy-Pracownik administracyjny 5/8 etatu 

Pracownik administracyjny 1/8 etatu Instruktorzy terapii zajęciowej – 5,5 etatów 
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c.d. Tabela 40 -  Zestawienie porównawcze zatrudnienia 

Stan zatrudnienia na 31.12.2011 r. Stan zatrudnienia na 31.12.2012 r. 

Instruktorzy terapii zajęciowej – 6 etatów  Instruktor zawodu – 1 etat 

Instruktor zawodu – 1 etat Pomoc instruktora terapii - 0,5 etatu 

Rehabilitant - fizjoterapeuta – 1 etat Rehabilitant - fizjoterapeuta – 1 etat 

Psycholog – 1/2 etatu Psycholog – 1/2 etatu 

Pielęgniarka – 1/2 etatu Pielęgniarka – 1/2 etatu 

Kierowca – 7/8 etatu Kierowca – 7/8 etatu 

Pracownik gospodarczy – 3/8 etatu Pracownik gospodarczy – 1 etat 

 

4.4 Budżet jednostki - źródła finansowania 

- środki PFRON 547.860,00 zł (90%) 

- środki Powiatu Wodzisławskiego: 60.873,33 zł (10%) 

 

Budżet warsztatu  w 2012 r. wnosił: 608.632,29 zł. 

Tabela 41  - Zestawienie porównawcze wydatkowania środków finansowych  

L.p. Rodzaj kosztów PLAN 2011 Wykonanie PLAN 2012 Wykonanie 

 

1. 

wynagrodzenia 

pracowników, należnych 

składek, odpisów na FŚS 

426 000,00 425 941,50 450 789,33 450 758,76 

2. 
materiały, energia, usługi 

materialne i niematerialne 
58 300,00 58 303,83 51 070,00 51 060,61 

3. 

dowóz uczestników  i jazda 

zgodnie z programem 

warsztatu 

34 650,00 34 649,36 40 500,00 40 499,84 

4. szkolenie pracowników 1 350,00 1 350,00 840,00 835,00 

5. 
ubezpieczenie uczestników 

warsztatu 
1 260,00 1 260,00 1 152,00 1 152,00 

6. ubezpieczenie mienia 

warsztatu 
322,00 322,00 342,00 342,00 

7. wycieczki dla uczestników 

warsztatu 
10 850,00 10 850,00 9 835,00 9 835,00 

8. 

materiały do terapii 

zajęciowej w pracowniach  

w tym w pracowni 

gospodarstwa domowego 

 

23 000,00 22 998,89 22 195,00 22 193,85 
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4.5 Pozyskane środki zewnętrzne  

 

Tabela 42 - Dodatkowe środki w zestawieniu porównawczym 

Źródło pozyskania 

 

Kwota 

2011 

Kwota 

2012 

Cele wydawania pozyskanych 

środków 

Darowizny pieniężne 3.100,00  2.938,00 Doposażenie, materiały do terapii 

organizacja imprez integracyjnych 

Sprzedaż prac 2.717,71 4.409,50 Rehabilitacja społeczna 

Program PEAD - artykuły 

żywnościowe przekazane przez 

Caritas Katowice 

7.496,70 - 

wartość 

towarów 

7.103,19 

- wartość 

towarów 

Pomoc żywnościowa dla 

uczestników  

Starostwo Powiatowe - zadania z 

zakresu kultury dla organizacji 

pozarządowych 

4.699,00 3.446,00 Organizacja imprezy kulturalnej - 

plener artystyczny 

 

 

4.6 Najważniejsze potrzeby do realizacji w 2013 r. 

WTZ w swoim posiadaniu ma samochód osobowy VW Transporter służący do przewozu 

uczestników z ich miejsca zamieszkania do siedziby WTZ. Zapewnienie przewozu osobom 

niepełnosprawnym odbywa się wtedy gdy ich stopień niepełnosprawności nie pozwala na 

samodzielne dotarcie na zajęcia i rodzina nie jest w stanie zapewnić dowozu co w praktyce 

oznacza izolację takiej osoby. Obecnie z takiej formy pomocy korzysta 30 osób. Samochód  

który posiada WTZ jest z roku 2004 i obecnie ma przebieg ok. 400 000 km co powoduje, że 

jest już wyeksploatowany, a koszty jego serwisowania stale rosną by auto mogło bezpiecznie 

przewozić osoby. Wymiana samochodu na nowy lub mniej zużyty jest obecnie ważną 

potrzebą warsztatu.  

 

 

c.d.  Tabela 41 - Zestawienie porównawcze wydatkowania środków finansowych 

L.p. Rodzaj kosztów PLAN 2011 Wykonanie PLAN 2012 Wykonanie 

9.  trening ekonomiczny 16,469,11 16 431,70 15 460,00 15 457,50 

10. 

dodatkowe wyposażenie, 

wymiana zużytego 

wyposażenia warsztatu 

14 310,00 14 301,62 16 550,00 16 497,73 

  
 

Razem: 
586.511,11 586.408,90 608.733,33 608.632,29 
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5. WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ W GORZYCACH  

 

5.1  Krótka charakterystyka jednostki.   

Warsztat Terapii Zajęciowej zwany dalej warsztatem jest placówką pobytu dziennego dla 

osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Wodzisławskiego oraz pensjonariuszy Zakładu 

Opiekuńczo Leczniczego WOLOiZOL. 

Warsztat utworzony został 1 grudnia 1995 roku. Prowadzony jest Wojewódzki Ośrodek 

Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo Leczniczy. 

Działalność warsztatu finansowana jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych ze środków przekazywanych przez Powiat Wodzisławski. 

Uczestnikami zajęć jest 31 niepełnosprawnych osób (ze względu na upośledzenia umysłowe  

i schorzenia psychiczne) – 9 z nich to pensjonariusze Zakładu Opiekuńczo Leczniczego 

WOLOiZOL a pozostali  są mieszkańcami gmin Powiatu Wodzisławskiego.  

W zajęciach w 2012 roku uczestniczyło 9 kobiet i 22 mężczyzn. 

   

Tabela 43 – Uczestnicy warsztaty w 2012 r. 

Uczestnicy warsztatu 

mężczyzn 22 

kobiet 9 

Według stopnia niepełnosprawności i płci 

  znacznym umiarkowanym lekkim 

kobiet  3 6 0 

mężczyzn 9 13 0 

Według wieku 

Wiek     

20 - 25 6 

26 - 30 10 

31 - 35 5 

36 - 40 8 

41 – 45 1 

46 – 50 1 

51 - 55 0 

56 - powyżej 0 

Według stopnia i głównego rodzaju dysfunkcji 

rodzaj dysfunkcji znaczny umiarkowany lekki 

upośledzenie umysłowe 7 7   

choroby psychiczne 3 7   

epilepsja   1   

dysfunkcja narządu ruchu 2 1   

dysfunkcja narządu wzroku 1     

dysfunkcja narządu słuchu i mowy   1   

inne   1   
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5.2 Zakres świadczonych usług 

 

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 ww. do 

wykonywania pracy zarobkowej. 

   

Tabela 44 - Ważne wydarzenia w Warsztacie w 2012  r.   

   

Data Miejsce wyjazdu Cel wyjazdu 

20.01.2012 r.  Rybnik  VIII Regionalny Mityng w Narciarstwie Biegowym  

15.02.2012 r.  WDK Czyżowice  Bal maskowy  

16.02.2012 r.  Wisła Czarne  Kulig  

20.02.2012 r.  WDK Czyżowice  Zabawa karnawałowa  

23.02.2012 r.  Wodzisław Śląski  Konferencja o tematyce higieny i seksualności osób 

niepełnosprawnych  

05.03.2012 r.  Wodzisław Śl.  Kino – „Mapety”  

22.03.2012 r.  Żory  Zwiedzenie ZAZ –u  

28.03.2012 r.  Ruda Śląska  Turniej piłki nożnej  

28.04.2012 r.  Żory  Dzień Godności osób niepełnosprawnych  

28.04.2012 r.  Wodzisław Śl.  Powiatowy Integracyjny Turniej w Kręgle  

14.05.2012 r.  Ruda Śląska  Turniej piłki nożnej  

14.05.2012 r.  Wodzisławskie 

Centrum Kultury  

Kino Pegaz – film  „Alvin i wiewiórki”  

17-20.05.2012 r.  Łódź  Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej– Olimpiady 

Specjalne  

21.05.2012 r.  Buków  Plener malarski  

25.05.2012 r.  Radlin  Koncert integracyjny „Muzyczny Most”  

27.05.2012 r.  Gorzyce  XII Dni Gorzyc  

06.06.2012 r.  Chorzów  II Śląski Piknik Integracyjny Osób 

Niepełnosprawnych  

12.06.2012 r.  Wodzisław Śląski  Olimpiada  

Lipiec 2012 r.  Gorzyce  Questing w ramach projektu organizowanego przez 

WDK  

11.07.2012 r.  Olza  Ośrodek wypoczynkowo – rekreacyjny  

28.08.2012 r.  Krasiejów  Wycieczka w ramach projektu  

6-8.09.2012 r.  Zakopane  Wycieczka  

11.09.2012 r.  Suszec  Zawody sportowe  

14.09.2012 r.  Olza  Blues dla niepełnosprawnych  

15.09.2012 r. Olza  Piknik integracyjny  

18.09.2012 r.  Wodzisław Śląski  Obchody 30 lecia SOSW  

19.09.2012 r.  Wodzisław Śl.  Obchody poświęcenia nowej siedziby WTZ  

z Wodzisławia Śląskiego 
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c.d. Tabela 44 - Ważne wydarzenia w Warsztacie w 2012  r. 

Data Miejsce wyjazdu Cel wyjazdu 

23.09.2012 r.  Gorzyczki  Obchody 60-lecia Powiatowego Domu Dziecka  

03.10.2012 r.  DPS Gorzyce  Koncert Zespołu Pieśni i Tańca Osób 

Niepełnosprawnych „Mazowiacy”  

05.10.2012 r.  Żywiec  Wycieczka  

26.10.2012 r.  Rydułtowy  Rydułtowy – X Jubileuszowy Festiwal Twórczości 

Osób Niepełnosprawnych „To ja”  

08.11.2012 r.  

   

Gliwice  

   

Festiwal Twórczości Osób Niepełnosprawnych – 

VI Gliwickie Spotkania tęczowe  

16.11.2012 r.  Pszów  Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych  

23.11.2012 r. 

   

Rybnik  XX Regionalny Mityng  

Pływacki olimpiad Specjalnych  

29.11.2012 r. Gorzyce  Zabawa Andrzejkowa  

30.11.2012 r. Gorzyce  Spotkanie Rodzicami  

   

Główne cele wydarzeń:  

 ogólne usprawnianie – organizowane są indywidualne i grupowe zajęcia ruchowe, 

sportowe, rekreacyjne oraz zajęcia specjalistyczne w zakresie rehabilitacji leczniczej, 

 rozwijanie umiejętności, w tym wykonywania czynności życia codziennego oraz 

zaradności osobistej, przy zastosowaniu różnych technik terapii zajęciowej, 

 przygotowanie do życia w środowisku społecznym, w szczególności poprzez rozwój 

umiejętności planowania i komunikowania się, dokonywania wyborów, decydowania  

o swoich sprawach oraz rozwój innych umiejętności niezbędnych w niezależnym życiu,  

a także poprawę kondycji psychicznej i fizycznej, 

 rozwijanie psychofizycznych sprawności niezbędnych w pracy, 

 rozwijanie podstawowych oraz specjalistycznych umiejętności zawodowych, 

umożliwiających podjęcie pracy w zakładzie aktywności zawodowej lub innej pracy 

zarobkowej albo szkolenia zawodowego.     

  

Zajęcia terapeutyczne organizowane są zgodnie z opracowanymi przez radę programową 

warsztatu indywidualnymi programami rehabilitacji w sześciu pracowniach:  

 gospodarstwa domowego, 

 ceramicznej, 

 ekspresji artystycznej, 

 rękodzieła artystycznego, 

 majsterkowicza,  

 komputerowej. 
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Pracownikami warsztatu są:  

 kierownik warsztatu - 1 etat 

 istruktorzy terapii -  6 etatów 

 instruktor zawodu - 1 etat 

 rehabilitant - 1 etat 

 psycholog - 4/10 etatu 

Wykształcenie kadry: 7 wyższe, 1 licencjat, 2 średnie.   

 

 

5.3  Budżet jednostki - źródła finansowania 

 

Tabela 45  - Struktura wydatków Warsztatu w 2012 r. 

 

Lp.  Rodzaj kosztów  
PLAN 

2012  
Wykonanie  

90% 

PFRON  
10% Starostwo Powiatowe  

1  wynagrodzenia 

pracowników, 

należnych składek, 

odpisów na FŚS  

348 000,00  353 328,11  317 995,30  35 332,81  

2  

materiały, energia, 

usługi materialne i 

niematerialne  

66 572,22  57 669,88  51 902,89  5 766,99  

3  dowóz uczestników  

i jazda zgodnie z 

programem 

warsztatu  

53 000,00  52 271,26  47 044,14  5 227,12  

4  szkolenie 

pracowników  
1 500,00  1 410,00  1 269,00  141,00  

5  ubezpieczenie 

uczestników 

warsztatu  

400,00  396,18  356,56  39,62  

6  ubezpieczenie mienia 

warsztatu  
1 200,00  1 200,00  1 080,00  120,00  

7  wycieczki dla 

uczestników 

warsztatu  

4 000,00  4 308,00  3 877,20  430,80  

8  materiały do terapii 

zajęciowej w 

pracowniach w tym 

w pracowni 

gospodarstwa 

domowego  

25 000,00  28 931,80  26 038,62  2 893,18  

9   trening 

ekonomiczny  
30 690,00  30 643,00  27 578,70  3 064,30  

10  dodatkowe 

wyposażenie, 

wymiana zużytego 

wyposażenia 

warsztatu  

1 500,00  1 703,99  1 533,59  170,40  

   
 

RAZEM: 

 

531.862,22  

 

531.862,22  

 

478.676,00  

 

53.186,22  
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6.   DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ZGROMADZENIA SIÓSTR OPATRZNOŚCI 

      BOŻEJ  W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM 

 

6.1 Krótka charakterystyka jednostki. 

 

          Dom Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim  ul. Wolności 35 prowadzony na 

zlecenie Powiatu Wodzisławskiego  przez  Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej z siedzibą 

władz generalnych w Grodzisku, posiadające w Rzeczpospolitej Polskiej osobowość prawną,  

w obiekcie stanowiącym własność Zgromadzenia. 

           Dom jest placówką stacjonarną,  przeznaczoną dla 53 dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnej intelektualnie (dziewcząt). 

Do dyspozycji mieszkanek przeznaczone są dwa budynki oraz duży park. 

           Dom zapewnia mieszkankom 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. 

 

6.2  Zakres świadczonych usług z poddziałem na liczbę korzystających. 

Stan mieszkanek na dzień 31 grudnia 2012 r.  -  53 osoby  

Tabela 46 -  Wiek mieszkanek.  

Wiek w  

latach 
0 - 18 19 -  40 41 - 60 61 - 64 65 - 74 

Ilość osób 1 32 18 1 1 

Udział % 1,89 60,37 33,96 1,89 1,89 

 

Tabela 47 - Stopień sprawności 

 

 

Choroby sprężone  

z niepełnosprawnością 

Stopień upośledzenia 

 

porażenie 

mózgowe 

epilepsja ślepota umiarkowany znaczny głęboki 

Ilość osób 16 28 3 21 15 17 
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Tabela 48 - Stopień sprawności ruchowej 

Rodzaj sprawności 
Sprawne 

ruchowo 

Poruszające 

się przy 

pomocy 

wózka 

Leżące, nie 

opuszczające 

łóżka 

Niedowidzące, 

niewidome 

Ilość osób 34 11 4 4 

 

Tabela 49  - Miejsce zamieszkania pensjonariuszek przed umieszczeniem w Domu  

 

Umieszczone na tzw. starych 

zasadach  (przed 2004 r.) 

Umieszczone na tzw. nowych zasadach   

(po 2004 r.) 

          Powiaty z terenu 

     województwa śląskiego 

Powiat 

Jastrzębie Zdrój 

Powiat 

Wodzisław Śląski 

Powiat 

Gogolin 

Ilość osób 

 

48 

 

1 3 1 

 

 

6.3 Struktura zatrudnienia  

Tabela 50 - Struktura zatrudnienia  

STANOWISKO ETAT OSOBY 

Dyrektor 1 1 

Dział administracyjny 3 3 

Dział opiekuńczo-terapeutyczno - pielęgnacyjny 22 ¼   25 

Dział obsługi 11, ¼  12 

RAZEM 37 ½   41 

 

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

zakonne, przyjaciele Domu, młodzież). 

 

6.4 Budżet jednostki w 2012 r. 
 

Budżet Domu składa się z dochodów w postaci : 

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

- dotacji Powiatu. 

W  2012 r. przedstawiał się następująco: 

- dotacja Wojewody Śląskiego   –   1.117.400,00 zł. 

- dochody własne  –  489.010,79 zł. 

- dotacja  Powiatu  Wodzisławskiego  –  50.000,00 zł. 

Razem dochody wyniosły – 1.656.410,79 zł. 

Na wydatki Domu składają się środki finansowe przeznaczone na pokrycie kosztów  

związanych z bieżącą działalnością Domu. 

Tabela 51 - Struktura wydatków w 2012 r. 
     

 

§ 

 

Kwota zł. 

 

% 

 

Rodzaj wydatku 

4010,4110, 

4120, 

4440,4780 

1.243.232,52 74,77 wynagrodzenia pracowników i pochodne od 

wynagrodzeń takie jak składki na 

ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, 

Fundusz Emerytur Pomostowych oraz odpis 

na ZFŚS 

4260 184.377,82 11,09 energia elektryczna, gaz, woda ścieki 

4220 110.827,65 6,67 żywność 

4210, 4230,4240, 

4280,4410 

92.556,99 5,57 
zakup materiałów i wyposażenia oraz leków 

4270, 4430, 4300, 

4370, 4570 

31.750,63 1,90 pozostałe wydatki takie  jak ubezpieczenia, 

usługi remontowe, usługi obce i inne 

Razem 1.662.745,61 100 %  

 

6.5  Przedsięwzięcia planowane do realizacji w 2013 r. 

 Wykonanie izolacji poziomych na fundamentach w zmywaku i jadalni mieszkanek. 

 Położenie nowych tynków, ogrzewania podłogowego, położenie płytek na ścianach  

i podłogach. 

 Całościowy remont sali dziennego pobytu gr. I (nowe tynki, wymiana paneli 

podłogowych, wykonanie nowego aneksu kuchennego, zakup nowego wyposażenia). 

 Wykonanie nowych tynków i malowanie korytarzy w budynku „Zamek”. 

 Wymiana istniejącego rejestratora i powiększenie monitoringu. 
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V. Zakończenie 

 

Oczekiwania społeczeństwa naszego Powiatu dotyczące zakresu i sposobu udzielanej pomocy 

w zakresie usług  pomocy społecznej są znaczne i z pewnością będą wzrastały. Spowodowane 

to jest kilkoma czynnikami do których m.in. należą: 

- rozszerzenie się sfery ubóstwa, 

- zwiększenie patologicznego podłoża rodziny, 

- długotrwałe, przewlekłe choroby w tym związane z uzależnieniem,  

- starzenie się mieszkańców regionu, 

- problemy opiekuńczo-wychowawcze. 

Powyższe prowadzi do konkluzji, iż przed jednostkami pomocy społecznej Powiatu stoi wiele 

zadań, które należy realizować w oparciu o zdiagnozowane potrzeby oraz standardy 

przewidziane prawem. 
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