Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie
Sprawozdanie złożone na podstawie ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r. (tekst
jednolity Dz. U z 2016r , poz. 930) obejmuje:
I.










Realizację zadań przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie a w tym :
Realizacja zadań powiatu w zakresie pomocy społecznej
Realizacja zadań powiatu w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Realizacja zadań powiatu w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych
Realizacja zadań powiatu w zakresie systemu pieczy zastępczej:
Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej
Rodzinnej Pieczy Zastępczej
Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej
Działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Górnie
Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Wprowadzenie
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie to jednostka organizacyjna powiatu
realizująca zadania z zakresu pomocy społecznej , wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.
W strukturze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie funkcjonuje Ośrodek
Interwencji Kryzysowej oraz Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
W imieniu Starosty Dyrektor PCPR sprawuje nadzór merytoryczny nad pięcioma domami
pomocy społecznej, środowiskowym domem samopomocy, warsztatem terapii zajęciowej,
mieszkaniami chronionymi i ośrodkiem interwencji kryzysowej.
Zadania powiatu w zakresie pomocy społecznej i ich realizacja
1. Realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych
Zadanie jest realizowane zasobami PCPR. Powiatowa strategia jest koordynowana i corocznie
monitorowana. Dokument zawiera cele i kierunki działań na lata 2011-2020 w zakresie rozwiązywania
najbardziej istotnych problemów społecznych, które występują na terenie gmin powiatu rzeszowskiego.
Na koniec 2016 r dokonano ewaluacji harmonogramu realizacji strategii z której wynika, iż planowane
cele i kierunki działań zostały zrealizowane.

2. Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa i interwencji kryzysowej
Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa oraz prowadzenie działań o charakterze interwencji
kryzysowej i pracy socjalnej to zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej odnoszące się do osób i
rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej spowodowanej takimi problemami jak ubóstwo,
przemoc w rodzinie, alkoholizm, konflikty rodzinne, problemy opiekuńczo-wychowawcze z dziećmi i
młodzieżą itp.
Realizacja zadań w zakresie interwencji kryzysowej jest prowadzona przez pracowników specjalistów w PCPR, OIK w Górnie jak i w ramach współpracy ze specjalistami zatrudnionymi
z zewnątrz na podstawie umów zleceń na usługi prawne, konsultacje i poradnictwo psychologiczne.
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie w ramach realizacji zadania podejmuje
wiele działań w stosunku do osób, rodzin z terenu powiatu rzeszowskiego. Działania te różnią się
zakresem, formą i intensywnością pomocy gdyż dotyczą problemów, sytuacji kryzysowych
spowodowanych np. konfliktami, przemocą domową, problemami opiekuńczo-wychowawczymi
z dziećmi czy alkoholizmem.
W ramach poradnictwa w 2016 r. udzielane były porady prawne z zakresu prawa rodzinnego,
karnego procesowego i materialnego, postępowania cywilnego, czy ustawy o pomocy społecznej.
Porady psychologiczne odnosiły się do procesu diagnozowania, profilaktyki i terapii.
W 2016 r. w ramach poradnictwa specjalistycznego i interwencji kryzysowej przeprowadzono:
- 150 konsultacji psychologicznych dla 31 osób,
- 53 porady prawne dla 40 osób,
- 26 konsultacji pedagogicznych dla 6 osób,
- 8 porad socjalnych dla 8 osób
- 5 konsultacji rodzinnych dla 5 osób

3.

Prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym
oraz umieszczanie w nich osób skierowanych

Na tereniepowiatu rzeszowskiego
o charakterze ponadgminnym:
1.
2.
3.

4.
5.

funkcjonuje

5

domów

pomocy

społecznej

DPS w Górnie - prowadzony przez powiat rzeszowski: przeznaczony dla przewlekle
psychicznie chorych- 238 miejsc,
DPS w Dynowie prowadzony przez Towarzystwo im. Św. Brata Alberta- Koło Dynowskie:
50 miejsc dla osób w podeszłym wieku i 21 miejsc dla osób przewlekle somatycznie chorych,
DPS w Łące - prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej w Grodzisku
Mazowieckim: przeznaczony dla dzieci i młodzieży żeńskiej niepełnosprawnej
i intelektualnie: 80 miejsc dla dorosłych kobiet niepełnosprawnych intelektualnie i 5 miejsc dla
dzieci ,
DPS w Kąkolówce - prowadzony przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej przeznaczony dla
38 osób w podeszłym wieku oraz dla osób niepełnosprawnych fizycznie: 20 miejsc,
DPS w Chmielniku - prowadzony przez Caritas Diecezji Rzeszowskiej przeznaczony dla 71
osób w podeszłym wieku oraz dla osób niepełnosprawnych fizycznie: 17 miejsc.

Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca ustalony został Zarządzeniem Nr II/2/2016 Starosty
Rzeszowskiego z dnia 09.02.2016r. (Dz. Urz. Woj. Podkarp. poz. 744 z 23.02.2016r. zgodnie z art. 60
ust. 2 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej i wynosił w poszczególnych domach pomocy społecznej:
1)
2)
3)
4)
5)

DPS w Górnie
DPS w Łące
DPS w Dynowie
DPS w Kąkolówce
DPS w Chmielniku

3.175,18 zł.
3.086,77 zł.
2.700,00 zł.
2.595,00 zł.
2.600,00 zł.

W 2016 roku umieszczono łącznie 82 osoby, w tym
1)
2)
3)
4)

w DPS w Górnie
26 osób
w DPS w Łące 1 osobę
w DPS w Dynowie
20 osób, w tym 18 na typ dla osób w podeszłym wieku oraz 2
na typ dla przewlekle somatycznie chorych;
w DPS w Kąkolówce 9 osób,w tym 5 na typ dla osób w podeszłym wieku oraz 4na
typdla niepełnosprawnych fizycznie;
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5)

w DPS w Chmielniku - 26 osób w tym 24
niepełnosprawnych fizycznie,

dla osób w podeszłym wieku oraz 2 dla

Domy Pomocy Społecznej otrzymały i wykorzystały dotację wojewody na bieżącą działalność
(utrzymanie osób skierowanych przed 01.01.2004r.) w następującej wysokości:
DPS w Górnie

2.173.902,00 zł.

DPS w Łące

1.971.360,00 zł.

DPS w Dynowie

378.468,00 zł.

DPS w Kąkolówce

306.718,00 zł.

DPS w Chmielniku

203.930,00 zł.

Do 31 grudnia 2016 przeprowadzonych zostało 5 wizytacji w domach pomocy społecznej oraz
wizytacja w Środowiskowym Domu Pomocy Społecznej Kąkolówce.
Coroczne wizytacje miały na celu ocenę poziomu usług świadczonych przez domy. Ocena
dotyczyła m.in. usług socjalnych, rehabilitacyjnych, terapeutycznych, organizowania życia kulturalno –
oświatowego mieszkańcom, wyżywienia, nowych inwestycji.
4.

Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy oraz
powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi
i kobiet w ciąży,

Na terenie powiatu przy Domu dla Dzieci i Młodzieży „Przystań” w Rzeszowie w 2016r.
funkcjonuje 1 mieszkanie chronione przeznaczone dla pełnoletnich wychowanków opuszczających
placówki opiekuńczo – wychowawcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, rodziny zastępcze,
objętych procesem usamodzielnienia oraz dla osób znajdujących się w sytuacji kryzysowej. Mieszkanie
wyposażone jest w niezbędne sprzęty gospodarstwa domowego, służy pomocą dla osób, które z uwagi
na trudną sytuację życiową mogą w nim zamieszkać i zaplanować swoją drogę życiową.
W 2016 roku wydano 4 decyzje kierujące do mieszkania chronionego. Z powyższego wsparcia
korzystała 1 rodzina znajdująca się w trudnej sytuacji kryzysowej oraz 1 usamodzielniona wychowanka
placówki opiekuńczo-wychowawczej.
5.

Środowiskowy Dom Samopomocy

Na terenie Powiatu Rzeszowskiego funkcjonuje jeden środowiskowy dom samopomocy
o charakterze ponadgminnym - Środowiskowy Dom Samopomocy w Kąkolówce prowadzony przez
Caritas Archidiecezji Przemyskiej. Jest on ośrodkiem wsparcia, dziennego pobytu przeznaczonym dla
32 osób z zaburzeniami psychicznymi i upośledzonych umysłowo.
W 2016 r. ŚDS realizował swoje zadania poprzez świadczenie usług mających na celu
podtrzymanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego, aktywnego życia
i integracji społecznej uczestników. W okresie od stycznia do grudnia 2016 r. z usług ŚDS
w sumie skorzystało 35 osób.
ŚDS w Kąkolówce prowadził swoją działalność w 2016 r. zgodnie wymaganą przez przepisy
dokumentacją tj. z planem pracy i programem działalności zweryfikowanymi przez Wojewodę
Podkarpackiego. W/w Plan Pracy i Program Działalności ŚDS w Kąkolówce dla osób upośledzonych
umysłowo i przewlekle psychicznie chorych na rok 2016 został zatwierdzony uchwałą Zarządu Powiatu
w Rzeszowie.
W 2016 r. prowadzono 31 postępowań dotyczących kierowania i rezygnacji
zakończonych wydaniem decyzji administracyjnych.
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do ŚDS,

W związku z weryfikacją dochodu za korzystanie z usług ośrodka wsparcia - Środowiskowego
Domu Samopomocy w Kąkolówce zweryfikowano dochody wszystkich uczestników ŚDS. Wydano 4
decyzje dotyczące odpłatności.
W roku 2016 przeprowadzono wizytacje Środowiskowego Domu Samopomocy
w
Kąkolówce celem oceny poziomu świadczonych tam usług. Stwierdzono, iż usługi rehabilitacyjne
i terapeutyczne są tam świadczone na bardzo dobrym poziomie, dostosowane są do indywidualnych
potrzeb uczestników ich możliwości zainteresowań i uzdolnień. ŚDS dysponuje bogatą i urozmaiconą
ofertą imprez kulturalno – oświatowych, sportowych i rekreacyjnych. Placówka jest otwarta na
rozwijanie kontaktów ze środowiskiem lokalnym oraz współpracę z młodzieżą szkolną, instytucjami
i organizacjami pozarządowymi
6.

Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu.

W ramach szkolenia i doskonalenia zawodowego kadr pomocy społecznej Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Rzeszowie w każdym roku organizuje spotkania informacyjne i/lub szkoleniowe
dla przedstawicieli OPS-ów, DPS-ów, ŚDS oraz POW. Podczas spotkań poruszane są tematy wspólne
jednostek w aspekcie zadań realizowanych przez PCPR. W dniach 12-13.12.2016r. zorganizowane
zostało szkolenie dla kadry zarządzającej OPS, DPS, ŚDS oraz POW. Szkolenie dotyczyło
przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu i radzenia sobie ze stresem. Celem szkolenia było rozwijanie
u uczestników umiejętności z zakresu efektywnego radzenia sobie z sytuacjami stresowymi w pracy
zawodowej oraz zapobieganie wypaleniu zawodowemu.
Zadania powiatu w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowane są m.in. poprzez
zatwierdzony i realizowany powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz
ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011-2020, który zawiera wiele działań o charakterze
profilaktycznym, edukacyjnym i interwencyjnym.
Co rocznie powiatowy program jest monitorowany i ewaluowany pod kątem osiągniętych celów
i rezultatów. W ramach realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie znaczącą
rolę odgrywa Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Górnie będący miejscem schronienia i pomocy dla
osób znajdujących się w trudnej sytuacji kryzysowej w tym ofiar przemocy w rodzinie.
Innym ważnym zadaniem w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej jest uruchomiony
od 2015 r program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie, który był
również kontynuowany w 2016 r. Podstawowym celem programu jest zmiana zachowań i postaw osób
stosujących przemoc w rodzinie, a w rezultacie powstrzymanie sprawców i zakończenie przemocy,
a także zwiększenie ich zdolności do samokontroli zachowań agresywnych i konstruktywnego
współżycia w rodzinie.
Adresatami Programu były osoby skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy
domowej, które zostały skazane na karę pozbawienia wolności z okresem zawieszenia na okres próby,
osoby stosujące przemoc domową w trakcie trwania procedury Niebieskiej Karty, osoby kierowane
przez instytucje i organizacje oraz te które chciałyby pracować nad swoimi emocjami
i konstruktywnymi relacjami z ludźmi. Program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców
przemocy w rodzinie był realizowany dwukrotnie w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Rzeszowie przy ul. Batorego 9. Długość cyklu korekcyjno-edukacyjnego obejmowała dwie edycje po
62 godziny dydaktyczne.
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Zadania powiatu w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych i ich
realizacja
W 2016 roku złożono 183 wnioski o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego.
O
dofinansowanie ubiegało się wraz z opiekunami 295 osób. Przyznano dofinansowanie dla 59 osób
niepełnosprawnych i 50 opiekunów na kwotę 89 989 zł. Dofinansowanie uzyskały zarówno dzieci w
wieku do 18 roku życia jak i osoby dorosłe.
Ważną sprawą dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin jest pomoc w zakupie sprzętu
rehabilitacyjnego, który jest niezbędny do stałej rehabilitacji w domu. Na dofinansowanie do sprzętu
rehabilitacyjnego w 2016 roku wpłynęło 29 wniosków – 17 z nich zostało rozpatrzonych pozytywnie i
na ich realizację przeznaczono kwotę w wysokości 19 896 zł. Sprzętem najczęściej dofinansowywanym
były stacjonarne rowerki rehabilitacyjne, trójkołowe rowery rehabilitacyjne, bieżnie elektryczne czy
orbitreki.
Bariery architektoniczne, w komunikowaniu się i techniczne są jednymi
z najpoważniejszych ograniczeń, które utrudniają, a często uniemożliwiają osobom niepełnosprawnym
zaspokojenie, nawet podstawowych potrzeb życiowych. Dotyczy to przede wszystkim osób ze
schorzeniem narządu ruchu, osób niewidomych, niedowidzących, głuchych i niesłyszących oraz
głuchoniemych, które mają problemy w kontaktach z otoczeniem. O dofinansowanie ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do likwidacji barier mogą ubiegać się
osoby niepełnosprawne, jeżeli ich realizacja umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi im wykonywanie
podstawowych czynności lub kontaktów z otoczeniem.
W 2016 roku na likwidację barier architektonicznych złożono 57 wniosków, z których ze
względu na ograniczoną ilość środków finansowych dofinasowanie otrzymało 18 osób na kwotę 298
747 zł. Najczęściej wykonywane były prace przystosowujące łazienki do potrzeb osób poruszających
się na wózkach inwalidzkich jak również chodniki, windy i podjazdy zewnętrzne.
O likwidację barier w komunikowaniu się mogą ubiegać się osoby, jeżeli jest to uzasadnione
potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności, a zaopatrzenie w dany sprzęt umożliwiłoby osobie
ułatwienie kontaktu w ogólnym tego słowa znaczeniu. W ramach likwidacji barier w komunikowaniu
się w 2016 roku wpłynęło 61 wniosków, z których 31 na kwotę około 50 000 zł zostało rozpatrzonych
pozytywnie. Najczęściej dofinansowaniu podlegał sprzęt komputerowy (laptopy), tablet z
oprogramowaniem oraz powiększalnik elektroniczny.
W ramach likwidacji barier technicznych w 2016 roku wpłynęło 51 wniosków, z których 37
rozpatrzono pozytywnie na kwotę 79 918,40 zł. Głównym przedmiotem dofinansowania były łóżka
elektryczne wspomagające obsługę osób niepełnosprawnych. Oprócz tego dofinansowano również
rower tandem, fotel toaletowy, schodołaz, podnośnik wannowy, kuchenna waga mówiąca.
Osoby niepełnosprawne, chcąc w miarę normalnie i samodzielnie funkcjonować, bardzo często
muszą korzystać z zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Są one częściowo
dofinansowywane przez Narodowy Fundusz Zdrowia na wniosek lekarza. Część dofinansowania można
uzyskać w PCPR. Najczęściej dofinansowywanymi przedmiotami ortopedycznymi są protezy kończyn
dolnych, wózki inwalidzkie, pionizatory, ortezy, aparaty słuchowe, gorsety ortopedyczne, obuwie
ortopedyczne natomiast najczęściej dofinansowanymi środkami pomocniczymi były pieluchomajtki,
worki kolostomijne i na mocz, cewniki urologiczne, protezy piersi, peruki, soczewki korekcyjne czy
szkła kontaktowe.
Na przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze w 2016 roku wpłynęło 794 wnioski. Środki,
które otrzymaliśmy na realizację tego zadania pozwoliły w omawianym okresie na pozytywne
rozpatrzenie 408 wniosków na kwotę 393 486,32 zł.
W 2016 roku na dofinansowanie sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych
wpłynęły 3 wnioski. Z w/w wniosków rozpatrzono pozytywnie wszystkie wnioski: Związku
Stowarzyszeń Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Powiatu Rzeszowskiego, który ubiegał się o
dofinansowanie imprezy pn. „Jedność i kultura” na kwotę 10 200 zł, oraz na wycieczkę integracyjną pn.
„Wędrówki bez barier” na kwotę 11 160 zł. Przyznano również dofinansowanie dla Środowiskowego
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Domu Samopomocy w Dynowie na wycieczkę integracyjną na trasie Zamość-ZwierzyniecSzczebrzeszyn dla uczestników ŚDS na kwotę 1 721 zł.
Warsztaty Terapii Zajęciowej
W powiecie funkcjonuje WTZ w Zgłobniu prowadzony przez Stowarzyszenie Młodzież
Sprawna Inaczej
W 2016 roku przekazano dofinansowanie na kwotę 671 811 zł w tym ze środków PFRON –
559 860 zł, ze środków powiatu – 111 951,00 zł.
Zawarte zostały również porozumienia w sprawie finansowania uczestnictwa osób
niepełnosprawnych z powiatu rzeszowskiego w WTZ:



na terenie miasta Rzeszowa – 11 osób, przekazano kwotę 29 089,35zł
na terenie powiatu strzyżowskiego – 1 osoba, przekazano kwotę 1 777,33 zł

Zawarte zostało również porozumienie w sprawie finansowania uczestnictwa osób
niepełnosprawnych z Rzeszowa w WTZ w Zgłobniu – 22 osoby, powiat otrzymał 70 369,20zł.

Programu Wyrównywania różnic między regionami III
Powiat corocznie uczestniczy w edycji programu „Wyrównywanie różnic między regionami
III”. Obsługę programu realizuje PCPR. Głównymi zadaniami programu jest eliminacja barier stojących
na przeszkodzie zwiększania mobilności zawodowej, społecznej i przestrzennej oraz zapewniania
równego dostępu do infrastruktury społecznej i technicznej mającej podstawowe znaczenie dla
kształtowania konkurencyjności kraju (transportowej, edukacyjnej, zdrowia, kultury),
a także dostępu do podstawowych usług publicznych.
Priorytetowymi kierunkami interwencji państwa są między innymi rozwój zasobów ludzkich
oraz wsparcie obszarów wymagających aktywizacji oraz zagrożonych marginalizacją.
W roku 2016 realizowaliśmy program na podstawie umowy WRR/000261/09/D z dnia 30
września 2016 roku zawierając umowy dofinansowania z następującymi podmiotami:
UM w Głogowie Młp. na rzecz ŚDS w Wysokiej Głogowskiej (autobus) – 200 000,00 zł.
Gmina Miejska Dynów na rzecz ŚDS w Dynowie (mikrobus 9-cio miejscowy) – 77 000,00 zł.
Urząd Gminy w Kamieniu na rzecz ŚDS w Kamieniu (autobus) – 190 000,00 zł.
Caritas Diecezji Rzeszowskiej na rzecz DPS Chmielnik (mikrobus 9-cio miejscowy) 75 000,00
zł.
Caritas Diecezji Przemyskiej na rzecz DPS w Kąkolówce (mikrobus 9-cio miejscowy)
78 000,00 zł.
Razem: 620 000 zł
Program Aktywny Samorząd
W roku 2016 Powiat Rzeszowski po raz kolejny realizował pilotażowy program PFRON
Aktywny Samorząd. Podstawą prawną uruchomienia i realizacji programu jest art. 47 ust. 1 pkt 4 lit. a
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2014 r. poz.2046).
Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających
uczestnictwo osób niepełnosprawnych w pomocy w życiu społecznym, zawodowymi w dostępie do
edukacji.
W roku 2016 do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie, wpłynęło 119
wniosków. Pozytywnie rozpatrzono 112 wnioski wydatkując środki w kwocie 249 033,00 zł a w tym:
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Obszar

Wnioski

Obszar A Zadanie 1
(oprzyrządowanie do posiadanego
samochodu)
Obszar A Zadanie 2 (prawo jady kat
B.)
Obszar B Zadanie 1 (sprzęt
elektroniczny)
Obszar B Zadanie 2 (szkolenia)

Pozytywnie

Kwota

4

3

12 437,00 zł.

1

1

970,00 zł.

29

27

102 712,00 zł.

1

1

0,00

3

3

5 704,00 zł.

1

1

0,00 zł.

Obszar C Zadanie 2 (utrzymanie
sprawności wózka elektrycznego)
Obszar C Zadanie 3 (specjalistyczne
protezy)
Obszar C Zadanie 4 (utrzymanie
sprawności protezy)
Moduł II (koszty kształcenia)

1

1

5 040,00 zł.

79

75

122 170,00 zł.

Razem

119

112

249 033,00 zł

Źródło; PCPR dane własne dla potrzeb opracowania
Zadania powiatu w zakresie systemu pieczy zastępczej i ich realizacja
Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej
W Powiecie Rzeszowskim zgodnie z Zarządzeniem Starosty jednostką organizacyjną
realizującą zadania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej jest Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie z siedzibą w Rzeszowie
W Powiecie Rzeszowskim funkcjonuje 66 rodzin zastępczych w których umieszczonych jest 92
dzieci w tym:
Rodziny zawodowe – 2 (umieszczonych 6 dzieci), niezawodowe – 24 (umieszczonych 34
dzieci), spokrewnione – 40 (umieszczonych 48). Od września 2014 r. w powiecie funkcjonuje również
rodzinny dom dziecka z 4 dzieci (stan na 31.12.2016 r.)
Do zadań własnych powiatu należy m.in. opracowanie i realizacja 3-letnich powiatowych
programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej, zawierających między innymi coroczny limit
rodzin zastępczych zawodowych. Rada Powiatu po raz kolejny 18.02 2015 r. uchwaliła „Powiatowy
program systemu i rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Rzeszowskim na lata 2015 –2017”.
Program jest ewaluowany i monitorowany raz na pół roku.
W 2016 r. na bieżąco dystrybuowano ulotki, plakat i broszurę informacyjną dotyczącą
rodzicielstwa zastępczego na terenie powiatu rzeszowskiego. Przygotowano i przekazano pisma z
prośbą o zamieszczenie ulotek na stronach internetowych promujących rodzicielstwo zastępcze do gmin
powiatu. Przekazano również ulotki, plakaty i broszury do Urzędów Gmin i parafii w powiecie
rzeszowskim celem przekazania ich mieszkańcom powiatu.
30.05.2016 r. i 04.06.2016 r. zorganizowano obchody „Dnia Rodzicielstwa Zastępczego
i Dzień Otwarty” dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz istniejących rodzin
zastępczych i prowadzących rodzinny dom dziecka. Przygotowano plakat na okoliczność dnia
i rozpowszechniono go na terenie powiatu (urzędy gmin, tablice i słupy ogłoszeniowe). W grudniu 2016
r. opracowano i wydano nowe ulotki, plakat i broszurę dotyczące rodzicielstwa zastępczego. Odbyły się
również dwa spotkania z kierownikami ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu rzeszowskiego,
na którym przekazano ulotki i plakaty. 19.12.2016 r. zamieszczono ogłoszenie promujące rodzicielstwo
zastępcze w gazecie codziennej „Nowiny”. Ponadto przez cały rok odbywały się rozmowy indywidualne
i telefoniczne z kandydatami.
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Kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej w 2016 r.
odbywało się na bieżąco zgodnie ze złożonymi wnioskami. W okresie od I do XII 2016 r. wpłynęło
4 wnioski osób i rodzin z prośbą o zakwalifikowanie. Dokonano i zakończono 1 kwalifikacje,
3 kwalifikacje rozpoczęto – zostaną zakończone w 2017 r. Kwalifikacji dokonywali pracownicy PCPR
Zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej oraz psycholog zatrudniony w ramach umowy zlecenia, dla
potrzeb kwalifikacji sporządzono analizy sytuacji rodzinnej, osobistej i materialnej kandydatów, opinie
psychologiczne, opinie pedagogiczne oraz wizytacje w miejscu zamieszkania kandydatów.
Zgodnie z potrzebami, w 2016 r. nawiązano współpracę z Ośrodkiem Adopcyjnym przy
Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Rzeszowie, która dotyczyła skierowania 3 osób do
uczestnictwa w szkoleniu dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.
W 2016 r. dla istniejących rodzin zastępczych powiatu rzeszowskiego zorganizowano
4 szkolenia. I półrocze: 2 szkolenia (15.03.2016 r.) –– spotkanie organizacyjno – informacyjne z
rodzinami zastępczymi i szkolenie „Zdrowe i racjonalne żywienie dzieci i młodzieży” oraz (30.05.2015
r.) – szkolenie w ramach zorganizowanego Dnia Rodzicielstwa Zastępczego i Dnia Otwartego dla
kandydatów i istniejących rodzin zastępczych szkolenie „Dorastające dzieci – dojrzewające rodziny.
Długoterminowe
zyski
płynące
z
rodzicielstwa
zastępczego”
oraz
pokaz
z zakresu udzielania pierwszej pomocy. II półrocze: 2 szkolenia (30.09.2016 r.) – Rola, współpraca
i budowanie prawidłowych relacji pomiędzy rodzinami zastępczymi/ rodzinnym domem dziecka
a rodzicami biologicznymi. Elementy mediacji”. (09.12.2016 r.) – szkolenie „Wzmacnianie poczucia
satysfakcji z pełnienia funkcji rodziny zastępczej/prowadzenia rodzinnego domu dziecka”.
PCPR ORPZ w Rzeszowie na bieżąco oraz według potrzeb współpracuje ze środowiskiem
lokalnym rodzin zastępczych, z ośrodkami pomocy społecznej właściwymi dla rodzin biologicznych
dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych (z asystentami rodziny) oraz rodzinami zastępczymi.
Współpracuje również ze szkołami do których uczęszczają dzieci umieszczone w pieczy zastępczej
(opinie o funkcjonowaniu w roli ucznia) oraz sądami i kuratorami sądowymi (oceny sytuacji dziecka,
analiza dotycząca kandydatów i inne). Ścisła współpraca Organizatora dotyczy również Ośrodka
Adopcyjnego ROPS w Rzeszowie, który uczestniczy w zespołach oceny sytuacji dziecka
umieszczonego w rodzinach zastępczych, dokonuje kwalifikacji dzieci z uregulowaną sytuacją prawną
do adopcji oraz organizuje szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.
W
2016 r. pracownicy Zespołu do spraw rodzinnej pieczy zastępczej uczestniczyli w spotkaniach
z kierownikami ośrodków pomocy społecznej powiatu rzeszowskiego, którego celem było określenie
dalszej współpracy oraz omówienie wspólnych zadań.
29.04.2016 r. i 07.12.2016 r. odbyły się spotkania z asystentami rodziny i pracownikami
socjalnymi Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu powiatu rzeszowskiego współpracującymi z
koordynatorami. Celem spotkań jest stworzenie systemu i rozwoju wsparcia rodziny i pieczy zastępczej
jak i wymiana informacji i określenie kierunków współpracy w ramach kilkuosobowych grup
roboczych. Ponadto na pierwszym spotkaniu odbyła się rozmowa, wymiana doświadczeń i podzielenie
się dobrą praktyką z zaproszonymi na spotkanie pracownikami MOPS w Rzeszowie. Na drugim
spotkaniu odbyło się szkolenie „Współdziałanie asystentów rodziny, pracowników socjalnych i
koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie
rodzinnej pieczy zastępczej”.
Jednym z zadań nałożonych na PCPR ORPZ jest organizowanie pomocy i wsparcia osobom
sprawującym rodzinną pieczę zastępczą oraz zapewnienie pomocy prawnej, specjalistycznego
poradnictwa i terapii rodzinom zastępczym, ich dzieciom oraz dzieciom umieszczonym w pieczy
zastępczej. W związku z tym od 2012 r. pracownicy Zespołu ds. pieczy zastępczej na bieżąco i według
potrzeb udzielają pomocy i wsparcia rodzinom w szczególności podczas wizytowania rodzin w miejscu
zamieszkania oraz w siedzibie Zespołu. Działalność diagnostyczna i konsultacyjna to przede wszystkim
kwalifikacja kandydatów oraz specjalistyczne poradnictwo. Rozmowy indywidualne
z osobami zainteresowanymi – telefoniczne i osobiste, kwalifikacja w tym opinie psychologiczne
i pedagogiczne. Wspieranie psychologiczne i pedagogiczne odbywa się na bieżąco, według potrzeb w
ramach poradnictwa specjalistycznego, szkoleń dla rodzin zastępczych oraz działania grup wsparcia.
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W I półroczu 2016 r. 10 rodzin zastępczych objętych było poradnictwem psychologicznym,
natomiast 10 poradnictwem pedagogicznym. W II półroczu 9 rodzin zastępczych objętych było
poradnictwem psychologicznym, wydano 16 opinii psychologicznych o posiadaniu predyspozycji i
motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. W I półroczu pomocą prawną objętych było
7 rodzin, w II półroczu – 8 rodzin.
W 2016 r. odbywały się spotkania grup wsparcia rodzin zastępczych z terenu powiatu
rzeszowskiego w tym terapeutycznej grupy wsparcia: grupa wsparcia: 3 spotkania, terapeutyczna grupa
wsparcia: 3 spotkania. Zorganizowano również Dziecięcą grupę zajęciową dla wychowanków z rodzin
zastępczych (5 spotkań), w tym Spotkanie Gwiazdkowe.
W ramach realizacji zadania dotyczącego okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w
rodzinnej pieczy zastępczej, w 2016 r. odbyło się 13 Zespołów do oceny sytuacji dzieci
przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej. Dokonano 12 ocen rodzin zastępczych. W 2016 r.
przygotowano i przesłano do właściwego Ośrodka Adopcyjnego dokumentacje 1 dziecka
z uregulowaną sytuacją prawną. Dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej w 2016 r. we
współpracy z PUP w Rzeszowie zorganizowano szkolenie „Jak znaleźć pracę”. W dniu 16 grudnia b. r.
odbyło się Spotkanie Gwiazdkowe dla dzieci z rodzinnej pieczy zastępczej z terenu powiatu
rzeszowskiego. Podczas Spotkania Gwiazdkowego wystąpili: Szkoła Tańca Ulicznego Street Life,
Gapcia i Przyjaciele oraz Mikołaj. Dzieci otrzymały prezenty podarowane przez sponsorów. Spotkanie
miało miejsce w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie.
W 2016 r. PCPR w Rzeszowie ORPZ dokonywał kontroli/nadzoru poprzez wizytowanie
w miejscu zamieszkania rodzin zastępczych. Wizytacje odbywały się na bieżąco i zgodnie
z potrzebami, wizytowania dokonywali pracownicy Zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej w tym
koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej. Wizytacje w miejscu zamieszkania rodzin zastępczych
odbywały się zgodnie z planem i harmonogramem wizytacji na 2015 r. Dokonano 274 takich wizytacji.
Wizytacje odbyły się we wszystkich rodzinach zastępczych w powiecie rzeszowskim, średnio dwa razy
w roku .Część rodzin wizytowana była częściej, w zależności od potrzeb.
W 2016 r. na bieżąco rozpoznawano potrzeby wśród rodzin zastępczych dotyczące pomocy
wolontariuszy poprzez ankietę i rozmowy osobiste. Utrzymywano stały kontakt z osobą koordynującą
współpracę z wolontariuszami z Uniwersytetu Rzeszowskiego, rozpowszechniano ulotki i plakaty
zachęcające do współpracy z PCPR w ramach wolontariatu, opracowano i wydano nowe ulotki listkowe
promujące wolontariat, odbyło się spotkanie pracowników PCPR ze studentami UR. Rozesłano ulotki
do Urzędów Gmin i parafii w powiecie rzeszowskim. Odbyły się również 2 akcje promocyjne poprzez
facebook. W 2016 r. odbyło się 11 spotkań indywidualnych z zainteresowanymi wolontariatem, złożono
5 kart zgłoszeniowych i podpisano 3 porozumienia z wolontariuszami.
W 2016 r. zatrudnionych było 4 koordynatorów (4 etaty) w ramach zadaniowego czasu pracy.
Koordynatorzy realizowali zadania zgodne z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Pod opieką koordynatorów było 60 rodzin zastępczych i 90 dzieci. Koordynatorzy udzielali przede
wszystkim pomocy rodzinom zastępczym
i prowadzącemu rodzinny dom dziecka
w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej, przygotowywali plany pomocy dziecku,
uczestniczyli w posiedzeniach Zespołu oceny sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy
zastępczej oraz uczestniczyli w ocenie rodzin zastępczych, wizytowali rodziny w miejscu zamieszkania,
współpracowali z asystentami rodziny i szkołami, przygotowywali
i prowadzili właściwą
dokumentację.
Rodzinna Piecza Zastępcza-Świadczenia dla rodzin zastępczych
W okresie od stycznia do grudnia 2016 r. udzielano świadczeń pieniężnych dla 70rodzin
zastępczych.
Ogółem w 2016 roku wydano 124 decyzje administracyjne dla rodzin zastępczych,

z

tego:
W roku 2016 powstało 5 nowych rodzin zastępczych niezawodowych, w których umieszczono
8 dzieci. Na podstawie wydanych decyzji administracyjnych oraz zawartych umów rodziny zastępcze
otrzymywały w 2016 r. świadczenia wg wykazu:
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Rodzaj świadczenia

Liczba świadczeń

Kwota wypłaconych
świadczeń w zł.

1 067

902 671

Jednorazowe świadczenie na pokrycie
niezbędnych kosztów związanych z
potrzebami przyjmowanego dziecka

8

14 580

Dofinansowanie do wypoczynku poza
miejscem zamieszkania dziecka

10

4 027

Dodatek z tytułu niepełnosprawności
dziecka

143

28 042

Wynagrodzenie dla zawodowej rodziny
zastępczej i prowadzących rodzinny dom
dziecka

36

111 293

Środki finansowe na utrzymanie domu
jednorodzinnego, w którym prowadzony
jest rodzinny dom dziecka

4

8 157

Świadczenia na pokrycie
utrzymania dziecka

kosztów

Razem:

1 268

1 068 770

Źródło: PCPR w Rzeszowie opracowanie własne
W okresie od stycznia do grudnia 2016 r. na bieżąco były realizowane zadania dotyczące
udzielania świadczeń dla rodzin zastępczych.
Tabela przedstawia poniesione wydatki w podziale na poszczególne formy rodzin zastępczych.
Kwota wypłaconych świadczeń
Forma rodziny zastępczej

ogółem w zł.

Spokrewniona

432 479

Niezawodowa

387 822

Zawodowa

154 975

Rodzinny Dom Dziecka

93 494

Razem

1 068 770

Źródło : PCPR w Rzeszowie -opracowanie własne
Od 1 kwietnia 2016 r. rodzinom zastępczym do miesięcznych świadczeń na pokrycie kosztów
utrzymania dziecka przysługiwał dodatek wychowawczy na każde umieszczone w rodzinie dziecko
w wieku do ukończenia 18. roku życia w kwocie 500 zł. miesięcznie. W okresie od kwietnia do grudnia
2016 r. dodatkowymi świadczeniami zostało objętych 74 dzieci, wypłacono 619 świadczeń. Wydatki
zostały pokryte z otrzymanej dotacji z budżetu państwa w kwocie 307 962 zł.
W 2016 r. realizowano 30 porozumień z innymi powiatami dotyczących określenia warunków
pobytu, wysokości wydatków na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych
na terenie Powiatu Rzeszowskiego oraz na terenie innych powiatów. W tym okresie opracowano i
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podpisano
2
nowe
3 porozumienia wygasły.

porozumienia,

aneksy

2

do

realizowanych

porozumień,

Prowadzono 3 umowy zlecenia: 2 dotyczące pełnienia funkcji zawodowej rodziny zastępczej,
1 prowadzenia rodzinnego domu dziecka. W w/w okresie ponownie zawarto 1 umowę zlecenie na
pełnienie funkcji zawodowej specjalistycznej rodziny zastępczej.
Na podstawie zawartych porozumień, tytułem zwrotu poniesionych wydatków na opiekę
i
wychowanie dzieci w rodzinach zastępczych do powiatu wpłynęła kwota 346 377zł. Natomiast
Powiat Rzeszowski na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych
powiatów wydatkował kwotę 78 475zł.
Gminy właściwe ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem po raz
pierwszy w pieczy zastępczej ponosiły część wydatków na opiekę i wychowanie dzieci.
Z
tego tytułu w 2016 r. na podstawie wystawionych 241not księgowych gminy zrefundowały wydatki na
kwotę 161 392zł.
Pomoc na kontynuowanie nauki usamodzielnienie i zagospodarowanie przyznawana
osobom usamodzielnianym
Rodziny zastępcze:
W okresie od styczna do grudnia 2016 r. pomocą na kontynuowanie nauki objętych było
wychowanków rodzin zastępczych, na ten cel wydatkowano kwotę 90 066 zł.
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W powyższym okresie pełnoletność uzyskało 6wychowanków rodzin zastępczych, wszyscy
zdecydowali się na pozostanie w rodzinie zastępczej na czas kontynuowania nauki (rodziny zastępcze
dalej otrzymują świadczenie na pokrycie kosztów ich utrzymania), 1 wychowankowi przyznano pomoc
na kontynuowanie nauki. Wszyscy wychowankowie opracowali indywidualne programy
usamodzielnienia, które zostały zatwierdzone przez Dyrektora PCPR.
Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej otrzymało 7 osób wydatkowano na ten cel
kwotę 24 005zł. Pomoc na usamodzielnienie wypłacono 8 wychowankom, wydatki wyniosły 39 552
zł.
Rodzaj pomocy

Kwota w zł.

Liczba osób
pobierających
świadczenie

Liczba świadczeń

Miesięczna pomoc na
kontynuowanie nauki

90 066

20

186

Pomoc na
zagospodarowanie

24 005

7

7

Pomoc na
usamodzielnienie

39 552

8

8

Razem

153 623

35
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Źródło: PCPR w Rzeszowie- opracowanie własne

Odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w pieczy zastępczej – w rodzinach
zastępczych
Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej za pobyt dziecka
w
pieczy zastępczej rodzice ponoszą miesięczną opłatę w wysokości: przyznanych świadczeń w rodzinie
zastępczej, średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczowychowawczej, w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego. Za ponoszenie opłaty rodzice
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odpowiadają solidarnie. Opłatę ponoszą również rodzice pozbawieni władzy rodzicielskiej lub którym
władza została zawieszona czy ograniczona. Opłatę ustala się w toku postępowania administracyjnego.
Ze względu na specyfikę rodzin naturalnych dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, występujące
nie rzadko w tych
rodzinach choroby, uzależnienia prowadzenie postępowań w trybie
administracyjnym, brak konieczności przeprowadzenia wywiadu środowiskowego do wydania decyzji
powoduje, utrudnienia i wydłuża proces decyzyjny. Dużym utrudnieniem w prowadzeniu w/w jest brak
informacji o miejscu pobytu zobowiązanych, częste zmiany miejsca zamieszkania, wyjazdy
zagraniczne bez wskazania osoby do doręczeń w kraju, co skutkuje koniecznością sądowego
ustanowienia kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu.
Często rodzice naturalni to osoby niepełnosprawne, upośledzone, niezaradne życiowe, dla
których postępowanie administracyjne ze względu na nieznajomość prawa i ich własne ograniczenia
jest niezrozumiałe i zawiłe.
Od stycznia do grudnia 2016 prowadzono łącznie 88 postępowań administracyjnych
w sprawie odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych. Do końca grudnia 2016 r. zakończono
81postępowania i wydano decyzje administracyjne w tym:
Sprawy egzekucyjne z zakresu świadczeń rodzinnej pieczy zastępczej
W roku 2016 prowadzone były postępowania egzekucyjne odnośnie nienależnie pobranych
świadczeń oraz odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej w zakresie sporządzania upomnień
i tytułów wykonawczych
Sporządzono 50 upomnień na kwotę: 239.336,87, w tym:
- odnośnie nienależnie pobranych świadczeń dla dwóch osób na kwotę: 1.536,60 zł.
- odnośnie odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej dla 19 osób na kwotę:
237.800,27 zł.
Sporządzono 53 tytułów wykonawczych na kwotę: 254.627,76 zł, w tym:
- odnośnie nienależnie pobranych świadczeń dla dwóch osób na kwotę: 1.536,60 zł.
- odnośnie odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej dla 19 osób na kwotę:
253.091,16 zł.
W ramach realizowanych zadań z zakresu systemu pieczy zastępczej sporządzano pozwy
o zasądzenie świadczeń alimentacyjnych na rzecz dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy
zastępczej, oraz sporządzano wnioski do sądu o zmianę osoby uprawnionej do odbioru alimentów, o
wydanie ponowne tytułu wykonawczego oraz zapytania o prowadzenie spraw alimentacyjnych.
Zadania w zakresie instytucjonalnej pieczy zastępczej
Jednym z zadań własnych powiatu realizowanych przez PCPR jest zapewnienie opieki
i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców.
W ramach zadań własnych obowiązkiem powiatu jest również pokrywanie kosztów utrzymania
dzieci z terenu powiatu umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, również na
terenie innego powiatu.
Na terenie powiatu rzeszowskiego funkcjonują dwie placówki opiekuńczo – wychowawcze
Nazwa placówki
Dom dla Dzieci i
„Przystań” w Rzeszowie

Typ
Młodzieży socjalizacyjny
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Liczba miejsc

Koszt
utrzymania*

14

6 493,43 zł

Katolicka Placówka Opiekuńczo – socjalizacyjny
Wychowawcza w Łące

30

3 846,13 zł

*zgodnie z Zarządzeniem Starosty Rzeszowskiego nr II/3/2016 z dnia 09.02.2016 r.
W 2016 roku wydano skierowanie dla 6 dzieci do Domu dla Dzieci i Młodzieży „Przystań”
w Rzeszowie oraz 1 skierowanie do KPOW w Łące.
Katolicka Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Łące działa od stycznia 2006 r., organem
prowadzącym jest Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej w Grodzisku Mazowieckim. Placówka
realizuje zadania zgodnie z zawartą umową oraz ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej.
Liczba dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w okresie od
stycznia do grudnia 2016 roku
Nazwa placówki

Liczba
wychowanków
01.01.2016-31.12.2016

Dom dla Dzieci i Młodzieży „Przystań” w Rzeszowie

16

Katolicka Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Łące

30

Inne placówki poza Powiatem Rzeszowskim

25

Wszystkie dzieci z powiatu rzeszowskiego i z innych powiatów 71
razem
Źródło: PCPR w Rzeszowie- opracowanie własne
Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka przebywającego w placówkach opiekuńczowychowawczych na terenie innych powiatów w 2016 r. wynosił – 5 731,88 zł.
Zgodnie z art. 191 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej (Dz. U. z 2016 poz. 575 ze zm.) powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania
dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi średnie miesięczne
wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka
w placówce opiekuńczo – wychowawczej.
W przypadku umieszczenia dziecka w placówce znajdującej się na terenie innego powiatu zawiera się
porozumienie pomiędzy powiatami w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu
i wysokości wydatków.
Zgodnie z art. 193 w/w ustawy odpłatność za pobyt dziecka w pieczy zastępczej ponoszą
rodzice, w przypadku instytucjonalnej pieczy zastępczej w wysokości średnich miesięcznych wydatków
przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej.
W związku z powyższym w 2016 r. przeprowadzono 54 postępowania administracyjne celem
ustalenia odpłatności, z tego 41 postępowań wszczęto z urzędu, 13 postępowań wszczęto na wniosek
rodziców naturalnych o odstąpienie od ustalenia opłaty. Ponadto wydano 1 decyzję umarzającą opłatę
za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w związku z umorzeniem postępowania przez
Urząd Skarbowy. Spośród wszystkich postępowań 1 zakończyło się ustaleniem opłaty rodzicom za
pobyt dziecka w pieczy zastępczej instytucjonalnej. Pozostałym osobom odstąpiono od ustalenia opłaty
za pobyt dziecka w pieczy instytucjonalnej.
W 2016 r. realizowano 22 porozumienia z innymi powiatami dotyczące określenia warunków
pobytu, wysokości wydatków na opiekę i wychowanie dzieci z innych powiatów umieszczonych
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Rzeszowskiego (8 porozumień) oraz
dzieci z Powiatu rzeszowskiego przebywających w placówkach na terenie innych powiatów (14
porozumień). W tym okresie zawarto 1 nowe porozumienie (skierowano do KPOW w Łące dziecko
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z innego powiatu), 2 porozumienia wygasły (dzieci z terenu powiatu rzeszowskiego przebywające
w placówkach poza powiatem usamodzielniły się i opuściły pieczę zastępczą).
Tytułem zwrotu poniesionych wydatków na opiekę i wychowanie dzieci w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych do powiatu wpłynęła kwota 437 027zł. Natomiast Powiat Rzeszowski na
utrzymanie wszystkich dzieci z powiatu przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
zarówno na terenie powiatu jak i na terenie innych powiatów wydatkował kwotę 2 816 999zł.
Gminy właściwe ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem po raz
pierwszy w pieczy zastępczej ponosiły część wydatków na opiekę i wychowanie dzieci.
Z
tego tytułu w 2016 r. na podstawie wystawionych not księgowych gminy zrefundowały wydatki na
kwotę 625 527zł.
Usamodzielnianie wychowanków z instytucjonalnej pieczy zastępczej
Z pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki do końca grudnia 2016 r. skorzystało 11
usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych i młodzieżowych
ośrodków wychowawczych. Kwota świadczeń przeznaczona na ten cel wyniosła: 47 606,31zł.
Z pomocy pieniężnej na usamodzielnienie skorzystał 1 usamodzielniony wychowanek, w
łącznej wysokości: 6600 zł.
Pomoc pieniężna na zagospodarowanie została przyznana 1 wychowankowi
w wysokości: 1500 zł.
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Górnie funkcjonuje w ramach Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Rzeszowie od stycznia 2009 r. Jego celem jest udzielanie pomocy osobom
i rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji kryzysowej w wyniku zdarzenia losowego, sytuacji
rodzinnej lub trudnych przeżyć osobistych.
Podstawowym celem Ośrodka, jest prowadzenie interdyscyplinarnych działań dla osób
i rodzin z terenu Powiatu Rzeszowskiego. Ośrodek w Górnie świadczy usługi w formie: poradnictwa
specjalistycznego w tym prawnego, psychologicznego i rodzinnego osobom lub rodzinom, które mają
trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych,
w poradzeniu sobie z traumatycznymi przeżyciami bez względu na posiadany dochód, bezpiecznego
schronienia w sytuacjach uzasadnionych, zagrażających zdrowiu lub życiu osób/rodzin ofiar przemocy,
ofiar handlu ludźmi, interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących
w stanie kryzysu, których celem jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności
samodzielnego radzenia sobie.
Wsparcia w Ośrodku udzielają specjaliści:


psycholog,



prawnik,



pracownicy socjalni,



specjaliści pracy z rodziną,

W 2016 roku w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Górnie przebywało łącznie 26 osób,
z
czego 13 to dzieci w wieku od 3 miesięcy do 16 lat. Przyjęcia do Ośrodka były skutkiem przemocy,
jakiej doświadczali klienci. Mieszkańcy pochodzili z gmin: Sokołów Młp., Krasne, Świlcza, Błażowa,
Dynów, Tyczyn, Głogów Młp., interwencyjnie gmina Niebylec, powiat strzyżowski. Sprawcami
przemocy w stosunku do klientów Ośrodka byli zarówno mężczyźni jak i kobiety .
Działania podejmowane w ramach interwencji kryzysowej w 2016 roku obejmowały wiele form
pomocy. Dane zestawiono w poniższej tabeli.
Działania podejmowane w ramach

2016
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Interwencji Kryzysowej

Ilość osób objętych pomocą

Pomoc socjalna

26 (osoby korzystające ze schronienia w OIK)

Pomoc prawna

10 (osoby korzystające ze schronienia w OIK,
wnioski o pomoc specjalistyczną)

Pomoc psychologiczna

55 (osoby korzystające ze schronienia w OIK,
wnioski o pomoc specjalistyczną)

Poradnictwo rodzinne

26 (osoby korzystające ze schronienia w OIK)

Ogółem podjętych działań

117

Źródło: OIK Górno opracowanie dla potrzeb opracowania
Udzielana pomoc prawna dotyczyła przede wszystkim problemów rodzinnych tj. alimentacji,
rozwodu, ustalenia kontaktów z dziećmi bądź ograniczenia władzy rodzicielskiej a także pomocy w
redagowaniu zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa.
Pomoc psychologa związana była głównie z problemami rodzinnymi, wychowawczymi oraz
emocjonalnymi. Psycholog pomagał zarówno osobom dorosłym jak i dzieciom, znajdującym się
w sytuacji kryzysu. Z pomocy psychologa korzystały osoby z terenu Powiatu Rzeszowskiego.
W 2016 roku miały miejsce systematyczne spotkania Zespołu Interwencji Kryzysowej
składającego się z pracowników PCPR w Rzeszowie oraz OIK w Górnie. W wymienionym roku odbyło
się 13 spotkań. Pracownicy Ośrodka brali też udział w spotkaniu z przedstawicielami Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej z terenu Powiatu w celu ustalenia planu pomocy klientce OIK.
Osoby przebywające w Ośrodku mogły również liczyć na pomoc w zakresie poradnictwa
zawodowego. Uzyskały wskazówki dotyczące przygotowania CV, listu motywacyjnego, sposobów
przygotowania się do rozmów kwalifikacyjnych.
W 2016 roku spotkania kontynuowała grupa wsparcia „Orchidea”. W spotkaniach
uczestniczyło w sumie 20 kobiet z terenu Powiatu Rzeszowskiego, które pochodziły z gmin: Głogów
Małopolski, Sokołów Małopolski, Kamień, Boguchwała, Świlcza, Błażowa, Trzebownisko oraz
Dynów. Odbyło się 12 spotkań, w tym 6 poprowadzili pracownicy OIK, mediator, psycholog, doradca
zawodowy, rehabilitant, kosmetyczka, fryzjerka. W ramach Grupy Wsparcia w październiku zostało
zorganizowane plenerowe spotkanie, mające na celu m.in. budowanie pozytywnych więzi pomiędzy
uczestniczkami oraz stworzenie okazji do rozmów w luźnej atmosferze na terenie Ośrodka, podczas
którego wszystkie uczestniczki zostały zaproszone na ognisko.
Z okazji „Dnia Dziecka” na terenie Ośrodka zorganizowano imprezę plenerową dlarodzin z
dziećmi korzystających z pomocy OIK, w której udział wzięło 52 osoby w tym 33 dzieci. Na
najmłodszych uczestników czekały liczne atrakcje m.in. odbyły się konkursy i zabawy z nagrodami
poprowadzone przez profesjonalnego animatora a także pamiątkowe upominki w tym czasie rodzice
mogli skorzystać z poradnictwa prowadzonego przez pracowników Ośrodka. Dla wszystkich
uczestników został przygotowany poczęstunek, a także wspólny grill. Impreza współfinansowana była
przez Gminę Sokołów Młp. ze środków przyznanych z Gminnego Programu Profilaktyki
i Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii, przez darczyńców z powiatu rzeszowskiego oraz
niżańskiego, a także ze środków Powiatu Rzeszowskiego.
W okresie od 28.10.2016r. do 9.12.2016r. zorganizowano zajęcia dla rodziców i dzieci
z cyklu warsztatów z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie z elementami arteterapii,
prowadzone przez firmę zewnętrzną. Podczas spotkań wszyscy uczestnicy mieli okazję brać czynny
udział w zajęciach plastyczno-technicznych przy pomocy technik z zakresu arteterapii oraz
w ciekawych zabawach muzycznych. Zajęcia umożliwiły rodzicom odkrywanie nowych pasji
i zainteresowań oraz poznanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu z dzieckiem bez
przemocy. Łącznie obyło się 5 spotkań, w których udział wzięło 15 osób. Warsztaty sfinansowane
zostały ze środków Powiatu Rzeszowskiego.
W grudniu zostało zorganizowane spotkanie wigilijne, podczas którego odbyło się
podsumowanie działalności Grupy Wsparcia oraz warsztatów z zakresu przeciwdziałania przemocy
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w rodzinie z elementami arteterapii. Na zakończenie spotkania zaproszeni goście otrzymali upominki
w formie piernikowych choinek zrobionych przez kadrę Ośrodka.
W 2016 r. pracownicy OIK przeprowadzili kolejny raz cykl zajęć profilaktycznoedukacyjnych wśród uczniów klas od 0 do 6 w szkołach z terenu Powiatu Rzeszowskiego, w tym
w Zespole Szkół im Jana Pawła II w Sokołowie Młp., Szkole Podstawowej w Kamieniu Krzywa Wieś,
Szkole Podstawowej im. Św. Floriana w Kamieniu Podlas oraz w Szkole Podstawowej nr 2 im. św.
Stanisława Kostki w Trzebosi. Tematem spotkań była przemoc domowa i przemoc rówieśnicza
w szkole oraz cyberprzemoc. Natomiast głównym celem spotkań z młodzieżą było przede wszystkim
zapoznanie z omawianymi pojęciami i definicjami, ukazanie właściwych metod postępowania oraz
reagowania w różnych sytuacjach życiowych. W warsztatach udział wzięło łącznie 182 uczniów.
Ponadto zorganizowane zostały warsztaty dla młodzieży gimnazjalnej z Zespołu Szkół
w Sokołowie Młp. na temat uzależnień, w tym od substancji psychoaktywnych (narkotyki, dopalacze,
alkohol, papierosy itd.) oraz spotkanie dla rodziców uczniów klas gimnazjalnych, które odbędzie się
w roku szkolnym 2016/2017, mające na celu uświadomienie rodzicom znaczenia bezpośrednich
kontaktów rówieśniczych wśród uczniów orz wzmacnianie ich zainteresowań, szczególnie dotyczących
aktywnego i twórczego spędzania czasu wolnego. Warsztaty oraz spotkanie prowadzone były przez
psychologów, sfinansowane zostały przez Gminę Sokołów Młp. ze środków przyznanych
z Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii.
Zebrano dane statystyczne na temat zjawiska przemocy oraz działań pomocowych
realizowanych w ramach procedury Niebieskiej Karty z OPS, Zespołów Interdyscyplinarnych z terenu
Powiatu Rzeszowskiego i Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie na podstawie których opracowano
diagnozę zjawiska.
Na bieżąco rozwijano formy promocji Ośrodka, miedzy innymi nawiązano kontakt
z lokalnymi gazetami ukazującymi się na terenie gmin Sokołów Młp., Kamień, Błażowa, Boguchwała,
Głogów Młp., Lubenia, Świlcza oraz Tyczyn gdzie opublikowano łącznie 4 artykuły. Nawiązano też
kontakt z 14 Urzędami Gmin z terenu Powiatu Rzeszowskiego w celu przesłania informacji na temat
pracy OIK.
Systematycznie umieszczano informacje dotyczące pracy Ośrodka na stronie internetowej
www.pcpr.powiat.rzeszow.pl–liczba artykułów – 12.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rzeszowie
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności w Rzeszowie zarejestrował 4 345 wniosków.
Najwięcej wniosków złożyły osoby ubiegające się o wydanie orzeczenia o stopniu
niepełnosprawności 2 858, w tym ponad połowa wnioskowała o wydanie orzeczenia w celu
odpowiedniego zatrudnienia,
- 652 wniosków dotyczyło wydania orzeczenia o niepełnosprawności dla dzieci,
- 371 wniosków o wydanie karty parkingowej,
- 464 wniosków o wydanie legitymacji.
Podobnie jak w latach ubiegłych zespół zatrudniał 25 specjalistów w tym, 13 lekarzy z I lub
II stopniem specjalizacji, pracowników socjalnych, doradców zawodowych, pedagogów, psychologów
są to osoby zatrudnione na podstawie umów zlecenie. Obsługę administracyjną zespołu organizuje 5
pracowników administracyjnych w tym Przewodniczący i Sekretarz Zespołu.
W roku 2016 odbyło się 318 posiedzeń składów orzekających, na których rozpatrzono 3
470 wniosków, zakończonych wydaniem orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu
niepełnosprawności.
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Zespół wydał 464 legitymacje potwierdzających prawny status osoby niepełnosprawnej, które
uprawniają do korzystania z ulg i uprawnień, np. ulgowych przejazdów PKS, PKP oraz 371 kart
parkingowych.
W tabelach poniżej przedstawiono jak kształtowały się w 2016 roku, cele wskazane przez
wnioskodawców, dla których niezbędne jest uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności.
Tabela 1. Osoby przed 16- tym rokiem życia.
Lp.

Cel złożonego wniosku

Liczba wniosków

1.

Zasiłek pielęgnacyjny

421

2.

Świadczenie pielęgnacyjne

206

3.

Inne

25

Razem

652

Źródło: PCPR opracowanie dla potrzeb opracowania
Tabela 2. Osoby przed 16-tym rokiem życia
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
6.
8.
9.
10.

Cel złożonego wniosku
Odpowiednie zatrudnienie
Szkolenie
Uczestnictwo w terapii zajęciowej
Konieczność zaopatrzenia w przedmioty
ortopedyczne i środki pomocnicze
Korzystanie z systemu środowiskowego wsparcia
w samodzielnej egzystencji
Zasiłek stały
Zasiłek pielęgnacyjny
Korzystanie z karty parkingowej
Inne
Razem

Liczba wniosków
1 597
13
6
102
363
0
311
146
320
2 858

Tabela 3. Liczba orzeczeń o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych oraz o niezaliczeniu do osób
niepełnosprawnych. Osoby po 16 roku życia.
Lp.
1.
2.
3.
4.

Wyszczególnienie
Wydane
orzeczenia
z
określeniem
stopnia
niepełnosprawności
Wydane orzeczenie o niezaliczeniu do stopnia niepełnosprawności.
Wydane
orzeczenie
o
odmowie
ustalenia
niepełnosprawności.
Ogółem wydane orzeczenia
Źródło: PCPR opracowanie dla potrzeb opracowania
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stopnia

Liczba
orzeczeń
2 739
34
56
2 829

Tabela 4. Osoby przed 16-tym rokiem życia.
Lp.

Wyszczególnienie

Liczba
orzeczeń

1.

Wydane orzeczenia o odmowie
niepełnosprawności

ustalenia 3

2.

Wydane orzeczenia o niezaliczeniu
osób niepełnosprawnych

do 53

3.

Wydane orzeczenia o zaliczeniu
osób niepełnosprawnych

do 585

4.

Ogółem wydane orzeczenia

641

Źródło: PCPR opracowanie dla potrzeb opracowania
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Dom dla Dzieci i Młodzieży „Przystań”
Dom dla Dzieci i Młodzieży „PRZYSTAŃ” realizuje zadania przewidziane dla placówki typu
socjalizacyjnego, zapewnia wychowankom całodobowa opiekę i wychowanie.
Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży pozbawionych całkowicie lub częściowo
opieki rodzicielskiej, zaspokaja ich potrzeby bytowe, rozwojowe, w tym emocjonalne, społeczne,
religijne, zdrowotne a także zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych
i kształcenie.
Podopieczni w Placówce zapewnione mają odpowiednie warunki mieszkaniowe, całodzienne
wyżywienie, odzież, oraz inne przedmioty osobistego użytku, w tym zabawki.
Placówka utrzymuje kontakty z rodzinami naturalnymi wychowanków w celu przybliżenia
i odnowienia więzi ze środowiskiem rodzinnym i społecznym, rodzinami zastępczymi. Współpracuje z
organami administracji samorządowej, instytucjami wspierającymi dziecko i rodzinę: powiatowymi
centrami pomocy rodzinie, ośrodkami pomocy społecznej, asystentami rodziny, koordynatorami pieczy
zastępczej, sądami i kuratorami rodzinnymi, poradnią psychologiczno- pedagogiczną, ośrodkiem
adopcyjnym, szkołami i internatami, ośrodkami zdrowia, policją, kościołem.
Opiekę nad wychowankami sprawują pracownicy pedagogiczni: wychowawcy którzy pracują z
dzieckiem i jego rodziną, pracownicy administracji i obsługi. Zgodnie z ewidencją wychowanków na
dzień 31 grudnia 2016 r. w DDM „PRZYSTAŃ” przebywało 15 dzieci. Wszyscy wychowankowie
przebywali w Placówce zgodnie z postanowieniami sądów rodzinnych i skierowaniami
z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
Praca opiekuńczo- wychowawcza stosownie do zadań regulaminowych, obejmuje zintegrowane
zadania diagnostyczne, edukacyjne, wychowawcze, interwencyjne, terapeutyczne, reedukacyjne,
logopedyczne i resocjalizacyjne. Na system działań opiekuńczo- wychowawczych składały się: nauka
szkolna, zajęcia wychowawcze, samoobsługowe, opiekuńcze, zajęcia specjalistyczne: wyrównawcze,
reedukacyjne, psychologiczne, logopedyczne, terapeutyczne.
Głównym celem zajęć terapeutycznych było zapewnienie poczucia bezpieczeństwa, poznania
możliwości ich mocnych stron, nabycie pewności siebie.
Dzieci w czasie zajęć kształtowały nawyki kultury osobistej. Dodatkowo uczyły się odporności
na stres poprzez różne zabawy, podejmowania trudnych decyzji. Stymulowały dzieci do rozwoju
własnych zainteresowań i uzdolnień, a także kształtowały prawidłowe nawyki i umiejętności. Zajęcia
terapeutyczne rozwijały u podopiecznych takie funkcje poznawcze jak: spostrzegawczość, logiczne
myślenie, umiejętność wypowiadania się, pamięć, koncentrację uwagi, wyobraźnię oraz wrażliwość
estetyczną i muzyczną. Rozwijały również sprawność manualną dzieci ( zabawy konstrukcyjne,
układanki, malowanie farbami, rysowanie, kolorowanie, wycinanie, wydzieranie, sklejanie, szycie,
origami i inne). Poprzez wspólne zajęcia eliminowano nieodpowiednie zachowania, wspierano
wszechstronnie rozwój dzieci. Zaspokajano potrzeby emocjonalne (akceptacji, zainteresowania,
zaufania). Ważnym aspektem pracy terapeutycznej było również wykonywanie wielu różnych
ciekawych prac związanych z kalendarzem imprez okolicznościowych oraz przygotowywanie dekoracji
na różne okazje. Dzieci w ramach terapii wyjeżdżały na wycieczki, do kina, na basen.
Dla wychowanków były prowadzone zajęcia psychologiczne. W ramach wykonywanej pracy,
psycholog prowadził zajęcia w formie indywidualnej i grupowej. Spotkania dostosowane były
do wieku oraz problemów wychowanków, w głównej mierze usprawniające ich funkcjonowanie
poznawcze, emocjonalno-motywacyjne, społeczno- życiowe oraz radzenie sobie z bieżącymi
trudnościami. W sytuacjach trudnych istniała konieczność prowadzenia rozmów dyscyplinujących lub
poradnictwa z elementami interwencji kryzysowej wraz z opiniowaniem zachowań. Wsparcie
psychologiczne udzielane były w oparciu o analizę potrzeb wychowanka, jego deficytów oraz mocnych
stron.

130

W pracy opiekuńczo- wychowawczej ważnym aspektem były zajęcia dydaktycznowyrównawcze, profilaktyczno-wychowawcze, korekcyjno - kompensacyjne prowadzone przez
wychowawców i pedagoga placówki.
Pedagog zgodnie z potrzebą prowadził bezpośrednią pracę opiekuńczą z wychowankami,
brał czynny udział w zagospodarowaniu czasu wolnego podopiecznym: organizował dla nich gry
i zabawy, konkursy, spacery, wycieczki po najbliższej okolicy. Pedagog poświęcał czas na rozmowy
indywidualne z dziećmi, służył im radą i pomocą przy rozwiązywaniu różnych trudnych sytuacji
szkolnych, wychowawczych i osobistych. Pomagał pełnoletnim, usamodzielniającym się
wychowankom w rozwiązywaniu szczególnie trudnych problemów zwianych z rozpoczynającym się
samodzielnym życiem.
W placówce prowadzone były zajęcia rekreacyjno- sportowe z różnych dyscyplin np.: piłkę
nożną, siatkówkę plażową, koszykówkę oraz tenisa stołowego i bilarda.
Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia kulinarne. Celem zajęć było nabycie przez
wychowanków praktycznych umiejętności kulinarnych niezbędnych po usamodzielnieniu się. Dzieci
uczyły się obsługi sprzętu AGD, nakrywania do stołu, poznawały zasady zdrowego odżywiania się,
sporządzały listy zakupów produktów niezbędnych do przyrządzenia zaplanowanych potraw. Zajęcia
odbywały się w aneksie kuchennym. Od czerwca 2016 r. wychowankowie wraz
z wychowawcami wspólnie przygotowują śniadania, II śniadania, podwieczorki i kolację.
Obiady natomiast kupowane są w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii i w Zespole Szkolno –
Przedszkolnym nr 7 w Rzeszowie (dla wychowanków uczących się w SP nr 15 w Rzeszowie).
Ważnym zadaniem dla wychowawców była współpracą z rodzinami naturalnymi w celu
przybliżenia i odnowienia więzi ze środowiskiem rodzinnym i naturalnym wychowanków. Wszyscy
podopieczni mieli kontakt z rodzicami i innymi członkami rodzin. Za zgodą Sądów Rodzinnych
odwiedzali w dni wolne od nauki swoje rodziny.
W placówce panuje przyjazna i bezpieczna atmosfera. Dzieci maja zabezpieczone odpowiednie
warunki mieszkaniowe, całodzienne wyżywienie, odzież, bieliznę oraz inne przedmioty osobistego
użytku, w tym zabawki. Wychowawcy starają się zapewnić podopiecznym jak najlepsze warunki do
rozwoju psychofizycznego. Starsi wychowankowie potrafią przygotowywać posiłki, sprzątać,
gospodarować
swoim
kieszonkowym,
korzystać
z
publicznej
komunikacji.
Wszyscy wychowankowie starają się prawidłowo wchodzić w relacje społeczne, budować związki
interpersonalne, definiować swoje problemy i potrzeby.
Dla wychowanków zorganizowano kilka wycieczek m.in. w Bieszczady, do kopalni soli
w Bochni, nad jezioro Tarnobrzeskie. Troje wychowanków uczestniczyło w tygodniowym obozie
zorganizowanym przez Rafała Jonkisza oraz Fundację Szczęśliwej Drogi w Opolu.
W grudniu 2016 r. zostały ufundowane Mikołajki 2016 przez pracowników rzeszowskich
oddziałów Banku Zachodniego WBK. Pracownicy II oddziału PKO Bank Polski oraz Fundacja PKO
Banku
Polskiego
ufundowali
„paczka
dla
nastolatka”.
Otrzymaliśmy
prezenty
ze Szkoły Podstawowej nr 16 w Rzeszowie oraz Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Matki Boski
Śnieżnej w Rzeszowie. W listopadzie odbył się w DDM „PRZYSTAŃ” Mikołajkowy koncert przez
PGE S. A. a grał i śpiewał zespół RECYCLING BAND – półfinaliści programu MAM TALENT.
W 2016 r. w Domu dla Dzieci i Młodzieży „Przystań” w Rzeszowie podjęto wiele działań
mających na celu poprawę estetyki pomieszczeń, jak też ich funkcjonalności.
Do wyposażenia pokoi wychowanków zakupiono dwa komplety mebli składające się z szaf,
łóżek z szufladami, komód, biurek, półek wiszących oraz 8 kolorowych biurek do pozostałych pokoi
wychowanków.
W 2016 r. został zakupiony nowy samochód 7 osobowy Dacia Lodgy o wartości 52 000,00 zł
oraz traktorek – kosiarka Wolf Garten Expert wraz z pługiem do odśnieżania za kwotę 15 000,00 zł.
Dokonano zakupu zestawu mebli ogrodowych, bramy garażowej, sprzętu: AGD, gospodarczego
oraz biurowego.
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W DDM „PRZYSTAŃ” na bieżąco wykonywane są prace remontowe i naprawcze przez
pracownika Placówki a było to: demontaż paneli ułożonych na ścianach, demontaż i układanie paneli
podłogowych, tynkowanie, szpachlowanie, malowanie ścian. Do remontu pomieszczeń zakupiono
niezbędne materiały (farby, kleje budowlane, gładzie szpachlowe, grunty, panele i podkłady
podłogowe).
Przed wejściem do DDM „PRZYSTAŃ” ściągnięto zniszczoną trelinkę i ułożono nową kostkę
brukową. Za budynkiem zostało wykonane boisko do piłki siatkowej plażowej. Ww. prace wykonane
były własnymi siłami.
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Dom Pomocy Społecznej w Górnie
Dom Pomocy Społecznej w Górnie jest przeznaczony dla osób przewlekle psychicznie chorych
z liczbą 238 miejsc statutowych. Na dzień 31.12.2015 r. liczba miejsc statutowych wynosiła 219.
Zwiększenie liczby miejsc jest wynikiem oddania do użytku odbudowanego paw. 21, który został
zniszczony podczas pożaru w 2015 r. Uroczystego poświęcenia budynku dokonano 21 września 2016 r.
I. W RAMACH DOPOSAŻENIA DPS ZAKUPIONO:
L.P.

Rodzaj zakupu

kwota

1

SZAFY

16.987,87

2

TELEWIZORY

3.575,62

3

WÓZKI NA POŚCIEL

2.104,18

4

POŚCIEL, RĘCZNIKI,
OBRUSY

17.597,91

5

SZAFY WNĘKOWE

3.394,80

6

ŚRODKI CZYSTOŚCI

56.173,90

7

TABLICE
INFORMACYJNE

1.291,50

8

PARASOLE
OGRODOWE, ŁAWKI

4.228

9

PRALKI

1.690

10

ŁAWY, FOTELE

1.484

11

BIURKA

1.885

12

ROWER, BIEŻNIA,
STEPPER

7.919

13

ŁAWKI PLASTIKOWE

6.946,06

14

ZESTAWY
KOMPUTEROWE

9.509

15

LAPTOPY

7.593

16

LAPTOPY

4.998

17

DMUCHAWA

1.399

18

WÓZKI SERWISOWE

1.560,87

19

REGAŁY

6.122,45

RAZEM

156.460,16
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ZE ŚRODKÓW INWESTYCYJNYCH
Wykonano system telewizji dozorowej CCTV w Paw. Nr 22 za kwotę 7.872 zł

II. SPRAWY KADROWO – PŁACOWE
Stan pracowników na dzień 31.12.2015

145

Stan pracowników na dzień 31.12.2016

143

przyjętych ogółem;

5

zwolnionych

7

z tego na emeryturę odeszło:

3

Średnie wynagrodzenie
2 890 zł z trzynastką i nagrod. jubil.
2 680- zł bez trzynastki, odpraw emeryt. , jubil.

Zestawienie wynagrodzeń pracowników według działów
DZIAŁ

WYNAGRODZENIE BRUTTO

Pielęgniarki (w tym kier.zespołu pielęg.)

2.960

Pokojowe

2.431

Obsługa

2.490

Prac socj.

2.423

Administracja

3.140

Admin. + kierown.

3.802

III. MIESZKAŃCY
wg stanu na dzień 31.12.2015

218

wg stanu na dzień 31.12.2016

228

przyjętych w 2016 r.

26

odeszło

16

z tego:
do innych placówek

4

do rodziny

2

usamodzielnionych

0

zmarło

10

Rozpiętość wiekowa mieszkańców:
od 18-40

30

od 41-60

82

od 61-64

19

134

od 65-74

51

od 75-79

15

80 i więcej

31

Mieszkańcy przebywający na podstawie decyzji
wydanej przed 1 stycznia 2004 r.

71 osób

Mieszkańcy przebywający na podstawie decyzji
wydanej po 1 stycznia 2004 r.

157 osób
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ZAJĘCIA KULTURALNO-OŚWIATOWE W DPS W GÓRNIE PRZEPROWADZONE W ROKU 2016.
MIESIĄC

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

ZAJĘCIA WYJAZDOWE

ZAJĘCIA MIEJSCOWE

- wyjazd do DPS „Leśniówka” w Turzy z
przedstawieniem bożonarodzeniowym (występ
mieszkańców DPS w Górnie dla mieszkańców DPS
„Leśniówka” 13 stycznia)
- udział w XXII Małopolskim Przeglądzie Zespołów
Kolędniczych w Tuchowie: program słowno-muzyczny
„Przy żłóbku Pana w Betlejemie” (20 stycznia);
- udział 4. mieszkańców w spotkaniu opłatkowomikołajkowym organizowanym przez Stowarzyszenie
Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Sokołowie Młp.
(31 stycznia);

- stałe zajęcia świetlicowe: próby przedstawienia bożonarodzeniowego (program
słowno-muzyczny pt. „Przy żłóbku Pana, w Betlejemie)
- kolędowanie w poszczególnych pawilonach – występ mieszkańców dla osób,
które nie mogą opuszczać budynków ze względu na stopień niepełnosprawności;
- występ grupy mieszkańców dla pozostałych mieszkańców (przedstawienie
programu na Boże Narodzenie – 6 stycznia)
- spotkania urodzinowe: złożenie życzeń mieszkańcom, którzy obchodzą
urodziny w lutym wraz z innymi mieszkańcami danego pawilonu – wręczenie
kartek z życzeniami;
- zabawa choinkowa połączona z konkursami z nagrodami (28 stycznia).

-wyjazd przedstawicieli mieszkańców na zabawę do DPS
w Cmolasie (4 lutego);
- wyjazd przedstawicieli mieszkańców na Dzień Chorego
organizowany przez „Caritas” w Górnie (7 lutego);
- wyjazd przedstawicieli mieszkańców na Dzień Chorego
organizowany w DPS przy ul. Załęskiej w Rzeszowie (11
lutego).

- koncert kolęd dla mieszkańców w wykonaniu zespołu instrumentalno –
wokalnego z Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie (1 lutego);
- uroczystości związane z obchodami Światowego Dnia Chorego: uroczysta Msza
Święta w kaplicy DPS;
- stałe zajęcia świetlicowe;
- spotkania urodzinowe: złożenie życzeń mieszkańcom, którzy obchodzą
urodziny w lutym wraz z innymi mieszkańcami danego pawilonu – wręczenie
kartek z życzeniami;

- wyjazd do kina na film pt. „Cierń Boga” (wyjazd
zorganizowany na prośbę mieszkańców) (7 i 9 marca)

- turniej futbolu stołowego (15 marca)
- spotkania urodzinowe: złożenie życzeń mieszkańcom, którzy obchodzą
urodziny w marcu wraz z innymi mieszkańcami danego pawilonu – wręczenie
kartek z życzeniami

- stałe zajęcia świetlicowe;
wyjazd na spotkanie wielkanocne organizowane przez
- spotkania urodzinowe: złożenie życzeń mieszkańcom, którzy obchodzą
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w
urodziny w kwietniu wraz z innymi mieszkańcami danego pawilonu – wręczenie
Sokołowie Małopolskim (23 kwietnia).
kartek z życzeniami
- wyjazd do Helusza na piknik pod hasłem „Z bliźnim na
Majówkę” organizowany przez Stowarzyszenie Rodzin
Kolberga w Jarosławiu (28 maja)
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- stałe zajęcia świetlicowe;

- spotkania urodzinowe: złożenie życzeń mieszkańcom, którzy obchodzą
urodziny w maju wraz z innymi mieszkańcami danego pawilonu – wręczenie
kartek z życzeniami.
- wyjazd na uroczystości odpustowe w DPS w Rudzie
(uroczystości połączone
z zabawą taneczną; 16 czerwca).
- wyjazd reprezentacji domu na Igrzyska Olimpijskie
organizowane przez Dom Seniora „Harmonia” w
Preszowie na Słowacji (28 czerwca).

- stałe zajęcia świetlicowe;
-grillowanie kiełbasy (impreza organizowana w altanach na terenie DPS,
połączona z zabawami i konkursami z nagrodami, 8 czerwca);
- spotkania urodzinowe: złożenie życzeń mieszkańcom, którzy obchodzą
urodziny w czerwcu wraz z innymi mieszkańcami danego pawilonu – wręczenie
kartek z życzeniami.

Lipiec

- wycieczka do Sandomierza i Baranowa Sandomierskiego
(5 lipca);
- wyjazd przedstawicieli mieszkańców na 30-lecie DPS w
Brzózie Królewskiej (14 lipca);
- wycieczka dla mieszkańców o ograniczonej sprawności
ruchowej do parku papieskiego w Rzeszowie (19 lipca).

- stałe zajęcia świetlicowe;
- spotkania urodzinowe: złożenie życzeń mieszkańcom, którzy obchodzą
urodziny w lipcu wraz z innymi mieszkańcami danego pawilonu – wręczenie
kartek z życzeniami;
- grill (impreza organizowana w altanach na terenie DPS; 20 lipca).

Sierpień

- wyjazd przedstawicieli mieszkańców do DPS w Gliniku
Dolnym na zabawę pod hasłem „Nasze małe święto
chleba”(24 lipca);
- wyjazd przedstawicieli mieszkańców na „Pożegnanie
lata” - imprezę organizowaną przez DPS w Stalowej Woli
(25 lipca);
- wyjazd do DPS w Iwoniczu na X Podkarpacki Festiwal
Rekreacji i Zabawy „Pożegnanie Lata” (27 sierpnia);

- stałe zajęcia świetlicowe;
- spotkania urodzinowe: złożenie życzeń mieszkańcom, którzy obchodzą
urodziny w sierpniu wraz z innymi mieszkańcami danego pawilonu – wręczenie
kartek z życzeniami.

Wrzesień

- stałe zajęcia świetlicowe;
- dyskoteka (5 września)
- Dzień Kultury Ludowej pod hasłem „Nie święci garnki lepią” - impreza
- wyjazd przedstawicieli mieszkańców na „Piknik o smaku zorganizowana dla mieszkańców DPS w Górnie, zaprzyjaźnionych DPS z
dyni, cukinii i kabaczka” do DPS w Lubzinie (8 września); województwa podkarpackiego oraz uczestników ŚDS w Kamieniu i Sokołowie
Małopolskim (21 września);
- spotkania urodzinowe: złożenie życzeń mieszkańcom, którzy obchodzą
urodziny we wrześniu wraz z innymi mieszkańcami danego pawilonu – wręczenie
kartek z życzeniami.

Czerwiec
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Październik

- występ wokalno-instrumentalny mieszkańców podczas
Przeglądu Twórczości Artystycznej Mieszkańców Domów
Pomocy Społecznej Województwa Podkarpackiego (20
października).

- stałe zajęcia świetlicowe;
- przygotowania do występu wokalno-instrumentalnego podczas Spotkań
Niepełnosprawnych „Razem Piękniej” organizowanych przez WDK w Rzeszowie;
- spotkania urodzinowe: złożenie życzeń mieszkańcom, którzy obchodzą
urodziny w październiku wraz z innymi mieszkańcami danego pawilonu –
wręczenie kartek z życzeniami.

Listopad

- stałe zajęcia świetlicowe;
- występ wokalno – instrumentalny mieszkańców podczas - zabawa andrzejkowa (23 listopada);
X-lecia Podkarpackiego Święta Niepełnosprawnych
- spotkania urodzinowe: złożenie życzeń mieszkańcom, którzy obchodzą
„Razem Piękniej” w WDK w Rzeszowie (29 listopada).
urodziny w październiku wraz z innymi mieszkańcami danego pawilonu –
wręczenie kartek z życzeniami.

Grudzień

- „Mikołajki” - wizyta św. Mikołaja u wszystkich mieszkańców Domu i
wręczenie upominków mikołajkowych
- spotkania urodzinowe: złożenie życzeń mieszkańcom, którzy obchodzą
urodziny w październiku wraz z innymi mieszkańcami danego pawilonu –
wręczenie kartek z życzeniami;
- zabawa sylwestrowa(31 grudnia)

Oprócz zajęć wymienionych w powyższym harmonogramie, mieszkańcy korzystali ze zbiorów biblioteki DPS liczącej ok. 1600 woluminów. Dzięki
staraniom Stowarzyszenia Wsparcia DPS w Górnie, w 2016 roku został zakupiony stół bilardowy i nowy stół do tenisa stołowego, dzięki czemu poszerzony
został wachlarz możliwości spędzania wolnego czasu przez mieszkańców.
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