ZADANIA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
W OPOLU
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu swoim zasięgiem obejmuje
gminny: Chrząstowice, Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Komprachcice, Łubniany, Murów,
Niemodlin, Ozimek, Popielów, Prószków, Tarnów Opolski, Tułowice, Turawa.
Realizuje zadania powiatu z zakresu rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej.
Rodzinna piecza zastępcza
1. rodzina zastępcza:
a) spokrewniona,
b) niezawodowa,
c) zawodowa,
d) zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego,
e) zawodowa specjalistyczna.
Rodzina zastępcza na każde umieszczone dziecko otrzymuje miesięczne świadczenie
pieniężne na pokrycie kosztów jego utrzymania w wysokości:
1) 694 zł - rodzina spokrewniona
2) 1052 zł - rodzina zastępcza niezawodowa i zawodowa
3) oraz 211 zł dodatku na dziecko legitymujące się orzeczeniem
o niepełnosprawności Rodziny zastępcze zawodowe są zatrudniane na podstawie
umowy zlecenia.
Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone osobie, która:
1) daje rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie
była jej ograniczona ani zawieszona;
3) wypełnia obowiązek alimentacyjny- w przypadku, gdy taki obowiązek wynika z
tytułu egzekucyjnego;
4) nie ma ograniczenia zdolności do czynności prawnych;
5) jest zdolna do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało
potwierdzone zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia;
6) przebywa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
7) zapewni dziecku odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające
dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:
a) rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
b) właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
c) wypoczynku i organizacji czasu wolnego.
Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji rodziny zastępczej zapraszamy do siedziby
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu przy ul. Książąt Opolskich 27
w godzinach urzędowania Centrum, lub o kontakt telefoniczny pod numerem 77 44 20 504.
Instytucjonalna piecza zastępcza
Placówki opiekuńczo- wychowawcze, które funkcjonują na terenie powiatu
opolskiego:
1) Dom Dziecka w Chmielowicach ul. Nyska 18 45-940 Opole
tel: 77 474 39 01 typu socjalizacyjnego
2) Dom Dziecka ul. Opolska 56 46-045 Turawa
tel: 77 421 20 22 typu socjalizacyjno – interwencyjnego
3) Dom Dziecka ul. Korczaka 1 46-050 Tarnów Opolski
tel 77 464 41 12 typu socjalizacyjno - interwencyjnego

Działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie podejmują gminy w ramach
zespołów interdyscyplinarnych, które funkcjonują na terenie każdej gminy.
Stosowanie przemocy w rodzinie można zgłosić również na Policję pod numer 77 422 25 45.
Domy Pomocy Społeczne na terenie powiatu opolskiego:
1) DPS dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie i osób przewlekle somatycznie
chorych 46-040 Prószków ul. Zamkowa 8 tel. 77 4648092
2) DPS dla osób w podeszłym wieku oraz osób przewlekle somatycznie chorych Zgromadzenia
Sióstr Pielęgniarek wg III Reguły św. Franciszka 46-080 Dobrzeń Wielki ul. Kościelna 11
tel. 77 4695212
Kierowanie do domu pomocy społecznej:

Osoba ubiegająca się o miejsce w domu pomocy społecznej (w przypadku osób
ubezwłasnowolnionych - opiekun prawny) składa wniosek w ośrodku pomocy społecznej
w miejscu zamieszkania. Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej
odpowiedniego typu podejmuje kierownik ośrodka pomocy społecznej.
Dom Dziennego Pobytu w Prószkowie
Dom Dziennego Pobytu czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach od 6:00 do
17:00, przeznaczony jest on dla osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60+, które ze
względu na wiek, stan zdrowia, niepełnosprawność ruchową, sytuację życiową, warunki
rodzinne, materialne oraz bezradność w sprawach prowadzenia własnego gospodarstwa
domowego wymagają pomocy i wsparcia osób trzecich. Oferuje aktywizację poprzez udział
w szeregu atrakcyjnych zajęciach terapeutycznych i zajęciach rehabilitacyjnych
podtrzymujących sprawność ruchową, a także porady i wsparcie psychologiczne. Uczestnicy
zajęć mają zapewnione drugie śniadanie oraz dwudaniowy obiad. Pobyt
w
Domu jest odpłatny, a wysokość odpłatności zależy od sytuacji finansowej osoby
zainteresowanej.
DDP dysponuje czterema miejscami całodobowymi, okresowego pobytu. Osoba
korzystająca z tej usługi będzie mogła uczestniczyć we wszystkich zajęciach
organizowanych przez placówkę oraz korzystać z całodziennego wyżywienia, składającego
się z trzech podstawowych posiłków oraz drugiego śniadania. Z usługi tej będzie można
korzystać dwa razy w roku, jednorazowo przez okres nie dłuższy niż 14 dni (Oferta
odpłatna w 100%)
Kierowanie do Domu Dziennego Pobytu.
Osoba ubiegająca się o przyznanie miejsca w DDP składa wniosek we właściwym miejscowo
Ośrodku Pomocy Społecznej, a decyzję o przyjęciu i odpłatności wydaje dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu.
Rehabilitacja społeczna Osób Niepełnosprawnych:
Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych do:
1) uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach
rehabilitacyjnych;
2) sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych;
3) zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
przyznawane na podstawie odrębnych przepisów;
4) likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych
w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.

Wnioski realizowane są na bieżąco, do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na
dany rok kalendarzowy.
Karta Polaka
Karta Polaka to dokument potwierdzający przynależność do narodu polskiego, który może być
przyznany osobie nieposiadającej obywatelstwa polskiego albo zezwolenia na osiedlenie się na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz deklarującej przynależność do narodu polskiego
i spełniającej określone ustawą warunki. Nie oznacza ona jednak nadania cudzoziemcowi
obywatelstwa polskiego, przyznania prawa pobytu czasowego czy stałego w Polsce ani prawa
przekraczania granic Polski bez wizy.
Otrzymanie Karty Polaka, zgodnie z przepisami ustawy, wymaga spełnienia łącznie
następujących warunków:
- posługiwanie się językiem polskim (w stopniu co najmniej podstawowym) oraz
znajomość i kultywowanie polskich tradycji i zwyczajów,
- zadeklarowanie przynależności do Narodu Polskiego,
- wykazanie, że posiadało się polskie obywatelstwo lub jest się polskiego pochodzenia lub
jedno z rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków posiadało obywatelstwo polskie
lub było polskiego pochodzenia. Beneficjentom Karty Polaka przysługuje świadczenie
pieniężne.
Repatrianci.
Repatriantem jest osoba, która przybyła do Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy krajowej
wydanej w celu repatriacji z zamiarem osiedlenia się na stałe. Zasady nabywania obywatelstwa
polskiego w drodze repatriacji, prawa repatrianta, a także zasady i tryb udzielania pomocy
repatriantom i członkom ich rodzin określa ustawa o repatriacji (t.j Dz. U z 2019r. poz. 1472)

