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SPRAWOZDANIE: 

Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY 

RODZINIE I EFEKTÓW PRACY ORGANIZATORA RODZINNEJ 

PIECZY ZASTĘPCZEJ ORAZ ZESTAWIENIE POTRZEB W 

ZAKRESIE SYTSEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ                                                    

W POWIECIE OPOLSKIM  

 

 

OKRES SPRAWOZDAWCZY: 2016 

 

Rada Powiatu Opolskiego, 

wypełniając zobowiązania wynikające z art. 112 ust. 12 ustawy z dnia 12 marca 2004r.             

o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016r., poz. 930  z póź. zm.), art. 76 ust. 4 pkt. 15 oraz art. 182 

ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej               

(Dz. U. z 2016r., poz. 575 z póź. zm.) przekładam sprawozdanie z działalności Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie oraz efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej                  

w Powiecie Opolskim wnosząc jednocześnie o akceptację wykazu potrzeb w zakresie pomocy 

społecznej, wsparcia osób niepełnosprawnych oraz systemu pieczy zastępczej. Będą one 

bowiem stanowiły podstawę do opracowania i wdrażania przez Radę Powiatu lokalnych 

programów pomocy społecznej oraz powiatowych programów wspierania rodziny i systemu 

pieczy zastępczej.  

 

        Z poważaniem  

 

 

 

Opole, 29.03.2017  

 



 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu                                                                                               

ul. Książąt Opolskich 27, 45-005 Opole                                                                                                                    

tel.: 77 442 05 04, fax: 77 441 05 05 e-mail: pcpropole@wp.pl 

 

 
 

2 

I. Regulacje prawne dotyczące realizacji zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Opolu.  

 Zasady realizacji zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu określają                       

w szczególności:  

1.  Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

(Dz. U. z 2016r., poz. 575 z póź. zm.) 

2. Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej  (Dz. U. z 2016r., poz. 930               

z póź. zm.) 

3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016r., poz. 2046 z póź. zm.)  

4. Ustawa z dnia 29 lipca 2015 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinnie (Dz. U.                 

z 2015 poz. 1390 z póź. zm) 

II. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie 

pieczy zastępczej wraz z zestawieniem potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej,  

w  tym sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.  

 

1. Rodzinna piecza zastępcza 

 Rodzina zastępcza jest tymczasową formą opieki, sprawowaną w przypadku 

niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców. Rodzina 

zastępcza zapewnia dziecku warunki do rozwoju i wychowania odpowiednie do jego 

stanu zdrowia i poziomu rozwoju, w tym: odpowiednie warunki bytowe, możliwość 

rozwoju fizycznego i społecznego, możliwość zaspokajania indywidualnych potrzeb 

dziecka, możliwość właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, odpowiednie warunki 

do odpoczynku i organizacji czasu wolnego.  

 Podstawowe przepisy regulujące status rodzinny zastępczej ujęte są w ustawie z dnia         

9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016r., 

poz. 575 z póź. zm.).   

 Organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Opolskim na mocy 

Zarządzenia nr OR.120.30.2011 Starosty Opolskiego z dnia 24 października 2011r. 

zostało wyznaczone Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu.  
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 Na terenie powiatu opolskiego w roku 2016 funkcjonowało 107 rodzin zastępczych,  

w tym:  

- 70 rodzin zastępczych spokrewnionych; 

- 33 rodziny zastępcze niezawodowe; 

- 2 rodziny zastępcze zawodowe; 

- 1 rodzina zastępcza zawodowa specjalistyczna; 

- 1 rodzina zastępcza zawodowa, pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego.  

 W rodzinach zastępczych przebywało 151 dzieci, w tym: 

- 94 dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych; 

- 47 dzieci w rodzinach zastępczych niezawodowych; 

- 5 dzieci w rodzinie zastępczej zawodowej; 

- 3 dzieci w  rodzinie zastępczej zawodowej specjalistycznej; 

- 2 dzieci w rodzinie zastępczej zawodowej, pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego. 

Poniższa tabela przedstawia liczbę powstałych i rozwiązanych rodzin zastępczych w 2016r.  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PCPR w Opolu 

 Powodem rozwiązania rodzin zastępczych dzieci do lat 18  było:  

- powrót dzieci do rodziny naturalnej (8 dzieci); 

- umieszczenie dzieci w innej rodzinie zastępczej (3 dzieci); 

- umieszczenie w instytucjonalnej pieczy zastępczej (2 dzieci); 

- przysposobienie (3dzieci). 

Lp. Rodziny zastępcze Rodziny zastępcze 

powstałe w okresie 

sprawozdawczym  

Rodziny zastępcze 

rozwiązane w okresie 

sprawozdawczym  

1 Rodziny zastępcze spokrewnione 4 9 

2 Rodziny niezawodowe 4 5 

3 

4 

5 

Rodziny zawodowe w tym: 

• pogotowie opiekuńcze 

• specjalistyczna 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

6 Rodzinny dom dziecka 0 0 

7 Ogółem 9 14 
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 Natomiast powodem powstania rodzin zastępczych dzieci do lat 18  było: 

- napływ dzieci z rodziny naturalnej (10 dzieci); 

- napływ dzieci z rodziny zastępczej (3 dzieci); 

- napływ dzieci z instytucjonalnej pieczy zastępczej (2 dzieci). 

 Poniższa tabela przedstawia liczebność dzieci przebywających w rodzinach 

zastępczych, ze względu na liczbę dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej.  

Liczba dzieci  Rodziny 

spokrewnione 

Rodziny 

niezawodowe 

Rodziny zawodowe 

(w tym specjalistyczne       

i pogotowia rodzinne) 

z 1 dzieckiem 51 23 0 

z 2 dzieci 15 8 2 

z 3 dzieci 3 0 2 

z 4 dzieci i  więcej 1 2 0 

Ogółem 70 33 4 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PCPR w Opolu 

 Z podanych danych wynika, iż największą grupę stanowią rodziny zastępcze 

spokrewnione. Tendencja ta utrzymuje się od kilku lat. 

 Kolejna tabela przedstawia wiek dzieci w poszczególnych rodzinach zastępczych.  

Wiek dzieci Rodziny spokrewnione Rodziny niezawodowe Rodziny zawodowe 

0 0 1 0 

1-3 6 3 2 

4-6 11 1 0 

7-13 35 19 5 

14-17 32 16 3 

18-24 10 7 0 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PCPR w Opolu 

Na podstawie ukazanych danych można wnioskować, iż największą grupę stanowią dzieci 

w wieku 7-13 oraz w wieku 14- 17.   

W przypadku, gdy nie ma możliwości umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej na 

terenie  powiatu z którego pochodzi, poszukuje się możliwych form zabezpieczenia na innych 
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obszarach. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, powiat właściwy ze względu na 

miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w pieczy zastępczej po raz pierwszy, 

ponosi wydatki związane z jego opieką i wychowaniem. Koszty utrzymania dzieci 

pozostających w pieczy zastępczej ponoszone są na podstawie zwartych porozumień,  których 

ogólna liczba w 2016 roku wyniosła 50. 

 Poniższe tabele przedstawiają liczbę dzieci z innych powiatów umieszczonych                

w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Opolskiego oraz liczbę dzieci z Powiatu 

Opolskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie  innego powiatu. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PCPR w Opolu 

 

 

Liczba dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie 

Powiatu Opolskiego 

Powiat 

Pochodzenia 

Rodzina 

zastępcza 

spokrewniona 

Rodzina 

zastępcza 

niezawodowa 

Rodzina 

zastępcza 

zawodowa 

Ogółem 

Brzeg - 2 - 2 

Będzin 2 - - 2 

Kluczbork - 1 - 1 

Krapkowice 1 1 - 2 

Kędzierzyn-

Koźle 

- - 3 3 

Mysłowice 1 - - 1 

Namysłów - 2 - 2 

Olesno 2 - - 2 

Opole 7 2 1 10 

Prudnik - 2 - 2 

Wałbrzych 1 - - 1 

Wrocław - 1 - 1 

Ogółem 14 11 4 29 
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Liczba dzieci z Powiatu Opolskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie 

 innego powiatu 

Powiat  Rodzina 

zastępcza 

spokrewniona 

Rodzina 

zastępcza 

niezawodowa 

Rodzinny Dom 

Dziecka 

Ogółem 

Brzeg 3 - - 3 

Kluczbork 2 - - 2 

Kraków - - 1 1 

Nowy Sącz - 1 - 1 

Nysa 1 1 - 2 

Olesno 1 - - 1 

Opole 6 3 - 9 

Prudnik - - 1 1 

Strzelce Opolskie 1 - - 1 

Ogółem 14 5 2 21 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z PCPR w Opolu 

Do najczęstszych przyczyn umieszczenia dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej należy: 

- uzależnienie od alkoholu; 

- bezradność i zaniedbywanie  w sprawach opiekuńczo-wychowawczych; 

- śmierć rodziców; 

- choroba psychiczna rodziców; 

- porzucenie przez rodzica biologicznego.    

2. Działanie na rzecz tworzenia warunków do powstania i działania rodzin 

zastępczych, rodzinnych domów dziecka i rodzin pomocowych, w tym organizacja 

szkoleń i wsparcie dla rodzinnej pieczy zastępczej i kandydatów do jej pełnienia. 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu prowadzi nabór kandydatów do 

pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka.  

 Zasady kwalifikacji kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej 

niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka ujęte są w procedurze kwalifikacji 

kandydatów. Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zobowiązani są do: 
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- dostarczenia wymaganych dokumentów; 

- uzyskania pozytywnej opinii o predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny 

zastępczej; 

- przyjęcia w miejscu swojego zamieszkania pracowników Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Opolu; 

- uzyskania świadczenia ukończenia szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny 

zastępczej niezawodowej.  

 W roku 2016 do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu  zgłosiło się 16 

kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej i spokrewnionej, w tym 8 

małżeństw i 8 osób samotnych lub żyjących w związkach nieformalnych.  

 Kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej zgłosiło się 11,              

w tym: 4 kandydatów zrezygnowało, 2 kandydatów nie spełniało wymogów ustawowych, w 2 

przypadkach toczy się postępowanie sądowe, 2 rodziny zostały ustanowione rodziną 

zastępczą a 1 kandydat oczekuje na szkolenie.  

 W 2016r. zgłosiło się 5 kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej 

spokrewnionej, w tym: w 2 przypadkach toczy się postępowanie sądowe, 2 rodziny zostały 

ustanowione rodziną zastępczą, 1 kandydatka zmieniła miejsce zamieszkania. 

 Szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej ukończyło                    

w 2016r 7 rodzin, w tym 6 ustanowionych już rodzin zastępczych i 1 rodzina kandydatów do 

pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej.  

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu prowadzi kampanię informacyjną 

dotyczącą naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.  

 W ramach zapewnienia rodziną zastępczym szkoleń mających na celu podnoszenie ich 

kwalifikacji zorganizowano następujące szkolenia:  

- dwa szkolenia pt. ,,Jak rozmawiać z nastolatkiem?” 

- warsztaty dla rodziców zastępczych niezawodowych ,,Radosna szkołą przetrwania, czyli               

o rodzicielstwie od podszewki”. 

 Rodziny zastępcze zgłoszone zostały również do dwóch projektów:  

- ,,Bliżej rodziny i dziecka”- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo- 

wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 (RPO WO) oś priorytetowa VIII 
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Integracja społeczna, działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych                          

i społecznych w zakresie wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej realizowany przez 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu- Ośrodek Adopcyjny; 

- ,,Silna rodzina na szczyt się wspina!” realizowany przez Diecezjalną Poradnię Rodzinną                

w Opolu. 

W ramach projektu organizowane będą szkolenia dla rodzin zastępczych. Ich organizacja 

zaplanowana jest na rok 2017.  

 Podczas wakacji zorganizowano zajęcia warsztatowe dla dzieci umieszczonych                    

w pieczy zastępczej, w wieku 10-12 lat pt. ,,Letnia akademia rozwoju”. Celem programu było 

utrwalenie postaw i zachowań warunkujących prawidłowy rozwój dzieci oraz rozwijanie 

umiejętności i kompetencji społecznych, a także zwracanie uwagi na mocne strony dzieci, 

budowanie grupy i zachęcanie do współpracy. Zajęcia miały charakter warsztatowy, 

wykorzystano takie metody jak pracę w grupie, psychodramę, pantomimę, prace plastyczne, 

relaksację, dyskusję. W zajęciach wzięło udział 9 dzieci. Zajęcia zostały ocenione pozytywnie 

zarówno przez rodziców, jak i uczestników.   

 Rodziny zastępcze miały również możliwość wzięcia udziału w grupie wsparcia.  

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu skierowało pismo do rodzin 

zastępczych z prośbą o określenie potrzeb związanych z pomocą wolontariuszy i rodzin 

pomocowych. Z uzyskanych informacji wynika iż 7 rodzin zastępczych jest zainteresowanych 

pomocą wolontariuszy, a 1 rodzina wsparciem rodzin pomocowych. Centrum rozpoczęło 

nabór na wolontariuszy, pod koniec 2016r. zgłosiła się 1 kandydatka na wolontariusza, która 

obecnie pomaga w nauce języka angielskiego 3 dzieci z rodziny zastępczej zawodowej.  

 Rodziny zastępcze objęte są pomocą psychologiczną. W roku 2016 udzielono 137 

porad psychologicznych, zarówno rodzicom zastępczym, jak i dzieciom przebywającym               

w pieczy zastępczej. Rodziny zastępcze korzystały z porad dotyczących rozwiązywania 

problemów opiekuńczo- wychowawczych, deficytów rozwojowych, problemów związanych  

z emocjami i zachowaniem. Ponadto, rodziny zastępcze objęte były poradnictwem 

pedagogicznym, które dotyczyły min. problemów szkolnych, opiekuńczo- wychowawczych, 

edukacyjnych, związanych z funkcjonowaniem dziecka w środowisku szkolnym.  

 Organizator rodzinnej pieczy zastępczej zatrudnia 5 koordynatorów rodzinnej pieczy 

zastępczej, w tym 2 koordynatorów zostało zatrudnionych w 2016r. Każda rodzina zastępcza 
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zamieszkująca teren Powiatu Opolskiego objęta jest pomocą koordynatora rodzinnej pieczy 

zastępczej. Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej wypełnia zadania wynikające z ustawy                   

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Realizując swoje działania koordynatorzy 

ściśle współpracowali z rodzinami zastępczymi, wychowankami tych rodzin, a także 

ośrodkami pomocy społecznej, szkołami, służbami zdrowia, kuratorami i sądem. 

Koordynatorzy ze swojej pracy sporządzali roczne sprawozdanie z efektów swojej pracy. 

Prace koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej reguluje procedura pracy na stanowisku 

koordynatora rodzinnej pieczy zstępczej.  

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pełniące zadania Organizatora Rodzinnej 

Pieczy Zastępczej dokonało oceny rodzin zastępczych. Odbyło się 25 posiedzeń w sprawie 

oceny rodziny zastępczej pod względem predyspozycji do pełnienia powierzonej im funkcji 

oraz jakości wykonywanej pracy. Rodziny zastępcze zostały ocenione pozytywnie - należycie 

wywiązywały się z powierzonych obowiązków. W 2016 roku przeprowadzono 301 ocen 

sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej, które zostały przekazane do sądu 

właściwego ze względu na miejsce zamieszkania rodziny. Oceny te pozwoliły rzetelnie 

ocenić aktualną sytuację małoletnich dzieci, przeanalizować stosowane metody pracy                      

z dzieckiem i rodziną i przed wszystkim uzasadnić celowość dalszego pobytu dziecka w 

pieczy zastępczej. Opinii psychologicznej dotyczącej predyspozycji i motywacji do pełnienia 

funkcji rodziny zastępczej zostały poddane łącznie 26 osoby prowadzące rodzinę zastępczą. 

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej sporządzili 14 planów pomocy dziecku. Ponadto 

organizowano i nadzorowano spotkania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych z ich 

rodzinami biologicznymi oraz monitorowano sytuację rodziny naturalnej dziecka dla potrzeb 

określenia możliwości powrotu dziecka do domu rodzinnego. Zapewniano także rodziną 

dostęp do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym pomocy w ustaleniu terminów wizyt                 

u specjalistów (psycholog, lekarz, pedagog, prawnik). Koordynator rodzinnej pieczy 

zastępczej zobowiązany jest do wizytowania rodziny zastępczej w miejscu jej zamieszkania, 

dokonując oceny warunków mieszkalnych i bytowych, co najmniej raz na 6 miesięcy.  

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu prowadzi rejestr danych o osobach 

zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, niezawodowej lub do 

prowadzenia rodzinnego domu dziecka.  
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3. Świadczenia 

 Rodzinie zastępczej na każde umieszczone dziecko, przysługuje świadczenie na 

pokrycie kosztów jego utrzymania:  

- rodzina zastępcza spokrewniona otrzymuje na każde dziecko miesięczne świadczenie 

pieniężne w wysokości 660zł; 

- rodzina zastępcza niezawodowa otrzymuje na każde dziecko miesięczne świadczenie 

pieniężne w wysokości 1000 zł;  

- na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym 

lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, rodzina zastępcza otrzymuje dodatek                    

w wysokości 200zł; 

- na każde dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej, rodzina zastępcza otrzymuje 

miesięczny dodatek wychowawczy  w wysokości 500 zł.  

 Rodzina zastępcza może ubiegać się o: 

- dofinansowanie  do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka; 

- świadczenie na pokrycie: niezbędnych kosztów przyjmowania dziecka (jednorazowo) oraz 

kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ 

na jakość sprawowanej opieki – jednorazowo lub okresowo.  

Rodzaj świadczenia Rodzina zastępcza 

spokrewniona 

Rodzina 

zastępcza 

niezawodowa 

Rodzina 

zastępcza 

zawodowa 

świadczenie miesięczne 

na pokrycie kosztów 

utrzymania dziecka 

w rodzinie zastępczej 

837 949,22zł 617 764,83zł. 132 768,86 zł. 

w tym:  

dodatek z tytułu 

niepełnosprawności dziecka 

13 000zł. 7 200 zł. 2 400 zł. 

świadczenia jednorazowe na 

pokrycie niezbędnych 

wydatków związanych                              

4 100zł. 4 050 zł. 3 200zł. 
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z potrzebami dziecka 

przyjmowanego do rodziny 

świadczenie na pokrycie 

kosztów niezbędnego remontu 

nie dotyczy nie dotyczy 1 600zł. 

środki finansowe na 

utrzymanie lokalu 

mieszkalnego w budynku 

jednorodzinnym lub 

wielorodzinnym 

nie dotyczy 0 13 751, 83zł. 

dofinansowanie  do 

wypoczynku poza miejscem 

zamieszkania dziecka 

5 979,69 zł. 2 640zł. 2 500zł. 

środki finansowe na pokrycie 

kosztów związanych                         

z wystąpieniem zdarzenia 

losowego 

- - 2 400zł. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z PCPR w Opolu 

 W 2016r. uprawnionych do otrzymywania dodatku wychowawczego 500+ było 107 

rodzin zastępczych. Ogólna kwota wydanego dodatku wynosiła  628 575,27zł.  

 Wynagrodzenie rodzin zastępczych zawodowych wraz z pochodnymi wyniosło 165 

434 zł. 

 Świadczenia pieniężne udzielane były  na podstawie decyzji administracyjnych.  

 W 2016r. wydatki związane z  porozumieniami dotyczącymi rodzin zastępczych 

wyniosły 321 674,57 zł. Natomiast wydatki związane  z porozumieniami dotyczącymi dzieci 

umieszczonych w placówkach opiekuńczo- wychowawczych wyniosły 194 837,13 zł.  

 Za pobyt dziecka w pieczy rodzinnej  rodzicom biologicznym wydano 192  decyzje 

administracyjne zwalniające z ponoszenia opłaty,  z uwagi na:   

- niski dochód nie przekraczający kryterium dochodowego w rozumieniu przepisów ustawy   

o pomocy społecznej;  

- bezrobocie; 
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- korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej; 

- przebywanie za granicą kraju i braku możliwości ustalenia ich sytuacji dochodowej; 

- płacenia alimentów; 

- nieznanego miejsca pobytu; 

- bezdomności lub przebywanie w zakładzie penitencjarnym. 

4. Świadczenia i wsparcie dla usamodzielnianych wychowanków rodzinnej                           

i instytucjonalnej pieczy zastępczej.  

Procesem usamodzielnienia objęci byli wychowankowie rodzin zastępczych                           

i placówek opiekuńczo- wychowawczych, którzy ukończyli 18 lat.  

Na terenie Powiatu Opolskiego w 2016 roku liczba usamodzielnianych wychowanków  

z rodzin zastępczych wynosiła 44 osoby z czego pomocą finansową na kontynuowanie nauki 

objęto 32 osoby. Naukę na uczelni wyższej kontynuowało 12 usamodzielniających się, 

pozostałe osoby podjęły edukację w liceach oraz szkołach policealnych. Ponadto pracownicy 

PCPR oferują podopiecznym poradnictwo specjalistyczne. Warunkiem uzyskania pomocy jest 

posiadanie zatwierdzonego indywidualnego programu usamodzielniania oraz złożenie 

wniosku. Natomiast 15 osób usamodzielnianych z placówek opiekuńczo- wychowawczych 

otrzymało pomoc finansową na kontynuowanie nauki, a 8 osób otrzymało jednorazową 

pomoc pieniężną na usamodzielnienie.   

Poniższa tabela przedstawia zestawienie dotyczące pomocy przyznawanej osobą 

usamodzielnianym w 2016r.  

Rodzaj pomocy Rodziny zastępcze Placówki opiekuńczo- 

wychowawcze  

na kontynuowanie nauki 153 421,22 zł. 62 094,34 zł.  

na usamodzielnienie  50 508 zł. 49 788 zł. 

na zagospodarowanie  18 400 zł. - 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z PCPR w Opolu 

 W omawianym okresie korzystanie z pomocy na kontynuowanie nauki zmniejszyło 

się. Natomiast znacząco wzrosło znaczenie i chęć korzystania z pomocy pieniężnej na 

usamodzielnienie. Proces usamodzielnienia wychowanków monitorowano poprzez: 

- ocenę sytuacji socjalno – bytowej wychowanka; 
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- współpracę z  Powiatowym Urzędem Pracy,  szkołami; 

- współpracę z Ośrodkami Pomocy Społecznej; 

- współpracę z Urzędami Miast i Gmin. 

 W zależności od potrzeb wychowankowie korzystali z pomocy pracowników 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.  

5. Instytucjonalna piecza zastępcza 

Na terenie   Powiatu   Opolskiego   funkcjonowały   trzy  placówki opiekuńczo- 

wychowawcze  typu  socjalizacyjnego. 

Lp. Placówka opiekuńczo- 

wychowawcza 

Statutowa 

liczba miejsc 

Liczba 

wychowanków na 

dzień 31.12.2016 

Miesięczny 

koszt 

utrzymania 

dziecka               

w  placówce  

1. Chmielowice 18 15 4857 zł. 

2. Tarnów Opolski 30 24 5082 zł. 

3. Turawa 25 21 5117 zł. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z PCPR w Opolu  

  

 Wychowankowie  zostali umieszczeni w placówkach opiekuńczo- wychowawczych na 

podstawie postanowienia sądu. W 2016 r. w placówkach opiekuńczo- wychowawczych 

zostało umieszczonych 9 dzieci, natomiast odeszło łącznie 20 dzieci.  

  

 Przyczyny umieszczenia wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 

to: 

- uzależnienie od alkoholu; 

- bezradność i zaniedbywanie  w sprawach opiekuńczo-wychowawczych; 

- śmierć rodziców; 

- choroba psychiczna rodziców; 

- porzucenie przez rodzica biologicznego.    
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 Poniższa tabela przedstawia liczbę wydanych skierowań do placówek opiekuńczo- 

wychowawczych.  

Lp. Skierowania- 

wyszczególnienie 

Dom dziecka 

Chmielowice 

Dom dziecka 

Tarnów 

Opolski 

Dom 

dziecka 

Turawa 

Ogółem 

1. Skierowania wydane 

dla dzieci pochodzących 

z terenu Powiatu 

Opolskiego 

0 0 9 9 

2. Skierowanie wydane dla 

dzieci pochodzących z 

terenu innych 

powiatów. 

0 0 0 0 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PCPR w Opolu 

 Kolejna tabela przedstawia wiek dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo- 

wychowawczych.  

Wiek dzieci Liczba dzieci  

0 0 

1-3 0 

4-6 2 

7-13 26 

14-17 29 

18-24 7 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PCPR w Opolu 

Dzieci umieszczone w placówce opiekuńczo- wychowawczej poniżej 10 roku życia, 

zostały umieszczone wraz z rodzeństwem.   

 Rada Powiatu Opolskiego w drodze Uchwały Nr XV/96/12 z dnia 23 lutego 2012 roku 

określiła szczegółowe warunki umarzania w całości lub w części, łącznie                                             

z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozkładania na raty lub odstępowania od 
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ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. W 2016r. zwolniono 39 rodziców 

biologicznych z opłaty za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo- wychowawczej,                     

z powodu: 

- przebywania za granicą;  

- nieznanego miejsca pobytu; 

- uiszczania alimentów;  

- niskiego dochodu;  

- korzystania ze świadczeń  pomocy społecznej; 

- braku dochodów. 

  Jednej rodzinie została zmieniona decyzja i ustalono częściową odpłatność za pobyt 

dzieci w rodzinie zastępczej   

 Powodem opuszczenia placówek opiekuńczo- wychowawczych dzieci do lat 18 było:  

- powrót dzieci do rodziny naturalnej (1 dziecko); 

- umieszczenie dzieci w innej rodzinie zastępczej (3 dzieci); 

- umieszczenie w instytucjonalnej pieczy zastępczej (0 dzieci); 

- przysposobienie (0 dzieci). 

 Natomiast powodem napływu do placówek opiekuńczo- wychowawczych dzieci do lat 

18 było:  

- napływ dzieci z rodziny naturalnej (5 dzieci); 

- napływ dzieci z rodziny zastępczej (0 dzieci); 

- napływ dzieci z instytucjonalnej pieczy zastępczej (0 dzieci); 

- inne (1 dziecko). 

6. Sprawozdania z zakresu pieczy zastępczej.  

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu na bieżąco wprowadzało                                  

i weryfikowało dane dotyczące rodzin zastępczych, usamodzielnianych wychowanków                

i udzielanych im świadczeń do elektronicznego systemu POMOST (System 

Teleinformatyczny wykorzystywany w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej 

zawierający dane wczytywane do zbiorów centralnych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej). Prowadziło sprawozdawczość statystyczną w programie CAS (Centralna 

Aplikacja Statystyczna). 
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7. Wykaz potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej.  

 Potrzeby w zakresie pieczy zastępczej obejmują zadania powiatu i organizatora 

rodzinnej pieczy zastępczej z tego zakresu. Do priorytetowych z nich należą: 

- promowanie rodzicielstwa zastępczego na terenie Powiatu Opolskiego w celu pozyskania 

kandydatów na rodziny zastępcze oraz na prowadzenie rodzinnego domu dziecka; 

- zapewnienie odpowiedniej liczby miejsc w rodzinnych i instytucjonalnych formach opieki 

zastępczej dla dzieci pozbawionych opieki rodziców oraz odpowiednich warunków 

adekwatnych do potrzeb dzieci oraz możliwości finansowych Powiatu Opolskiego;  

- organizowanie specjalistycznych szkoleń mających na celu podniesienie, zachowanie                     

i wzmocnienie kompetencji opiekuńczo- wychowawczych oraz przeciwdziałanie zjawisku 

wypalania zawodowego osób sprawujących rodzinną piecze zastępczą; 

- utworzenie mieszkań chronionych dla usamodzielniających się wychowanków pieczy 

zastępczej; 

- zatrudnienie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, celem osiągnięcia limitu rodzin 

zastępczych których koordynator ma pod swoją opieką; 

- zapewnienie pomocy i wsparcia osobą sprawującym rodzinną piecze zastępczą,                           

w szczególności w ramach grup wsparcia, pomocy prawnej, wolontariuszy, rodzin 

pomocowych oraz poradnictwa specjalistycznego; 

- zapewnianie superwizji koordynatorom rodzinnej pieczy zastępczej; 

- podejmowanie działań zmierzających do deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej; 

- zapewnianie środków finansowych niezbędnych do wykonywania zadań zapisanych                      

w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;  

 

III. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie 

pomocy społecznej wraz z wykazem potrzeb.  

 

1. Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 

 Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych sporządzona była na 

lata 2005- 2015. W 2016 r. rozpoczęły się działania mające na celu sporządzenie Powiatowej 

Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2017- 2027. Działania rozpoczęto  

od powołania Zespołu ds. opracowania Powiatowej Strategii Problemów Społecznych na lata 
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2017- 2027 oraz diagnozy problemów społecznych Powiatu Opolskiego. Rozpoczęte 

działania będą miały swoją kontynuację w 2017r, zgodnie z przyjętym harmonogramem.  

2. Domy Pomocy Społecznej  

Na terenie Powiatu Opolskiego funkcjonowały trzy Domy Pomocy Społecznej w:  

- Dobrzeniu Wielkim dla 55 osób w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych; 

- Czarnowąsach dla 120 dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych intelektualnie; 

- Prószkowie dla 216 osób, w tym dla: 42 osób przewlekle somatycznie chorych i 174 osób 

dorosłych niepełnosprawnych  intelektualnie. 

 Średni miesięczny koszt utrzymania w Domach  Pomocy Społecznej wynosił:                   

w Dobrzeniu Wielkim 2800 zł, w Czarnowąsach 2750 zł, w Prószkowie 2800 zł.  

  Domy Pomocy Społecznej zabezpieczały usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające, 

edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie indywidualnych potrzeb 

mieszkańców. 

  W roku 2016 wydano 13 decyzji  administracyjnych o umieszczeniu w Domu Pomocy 

Społecznej  w Prószkowie, prowadzonego przez Powiat Opolski.  

Opłata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej dla osób umieszczonych przed 

01.01.2004r. ponoszona była przez mieszkańców z:  

-  emerytury;          

- renty; 

- zasiłku stałego i pielęgnacyjnego. 

 Natomiast za osoby umieszczone po 01.01.2004r. opłatę ponosiła właściwa dla danej 

osoby gmina.  

 W okresie sprawozdawczym wydano 4 decyzje o odpłatności za pobyt w DPS 

Prószków.     

3. Poradnictwo specjalistyczne oraz udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach.  

 Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu na bieżąco w ramach 

swoich kompetencji udzielali informacji w zakresie działalności Centrum, pomocy osobom 

niepełnosprawnym, problemów rodzinnych i opiekuńczo- wychowawczych, umieszczania              

w domach pomocy społecznej, placówkach opiekuńczo- wychowawczych, rodzinach 

zastępczych. Informacje umieszczane były na stronie BIP oraz stronie internetowej PCPR.   
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 Klienci pomocy społecznej oraz przedstawiciele instytucji funkcjonujących                       

w środowisku lokalnym mogą uzyskać informacje o prawach i uprawnieniach wynikających                              

z systemu pomocy społecznej, możliwości uzyskania pomocy oraz możliwościach 

współpracy instytucji w zakresie wsparcia osób i rodzin.  

4.  Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadry pomocy społecznej.  

 Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie uczestniczyli w następujących 

szkoleniach i spotkaniach: 

- ,,Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2015r. w samorządowych jednostkach i zakładach 

budżetowych”; 

- konferencji pt. ,,Założenia Wojewódzkiej Strategii w Zakresie Polityki Społecznej na lata 

2016-2025”; 

- ,,Praktyczny poradnik kadrowca na 2016r. –zmiany wchodzące w życie w 2016r.”; 

- konferencji pt. ,,Opolskie dla rodziny w polityce rozwoju regionu”; 

- ,,Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w świetle zadań nowego 

świadczenia dla rodzin zastępczych- dodatku wychowawczego”; 

- ,,XI Ogólnopolskie Forum Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i Miejskich Ośrodków 

Pomocy Rodzinie ,,Zawsze z Rodziną”; 

- ,,Praktyczne aspekty pracy Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych”; 

- spotkanie z Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbietą Rafalską dotyczące 

realizowanych przez powiat zadań.  

5. Sprawozdania z zakresu pomocy społecznej  

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu prowadziło sprawozdawczość 

statystyczną w programie CAS (Centralna Aplikacja Statystyczna), KDR (Karta Dużej 

Rodziny), RJPS (Rejestr Jednostek Pomocy Społecznej). 

6. Wykaz potrzeb z zakresu pomocy społecznej  

 Do priorytetowych potrzeb z zakresu pomocy społecznej należą: 

- opracowanie Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2017-

2027; 

- Prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym;   

-  podejmowanie działań mających na celu profesjonalizację systemu pomocy społecznej. 
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IV. Sprawozdanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z realizacji zadań                       

z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej finansowanych ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a także pozostałej działalności 

Centrum dotyczącej osób niepełnosprawnych wraz z wykazem potrzeb.  

 

1. Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej finansowanych ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Działania wobec osób niepełnosprawnych są zadaniami ogólnospołecznymi, ponieważ 

skutki niepełnosprawności dotyczą wszystkich ludzi. Powiat Opolski realizuje zadania 

wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych poprzez następujące formy: 

- w ramach rehabilitacji zawodowej: udzielanie osobom niepełnosprawnym jednorazowo 

środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do 

spółdzielni socjalnej; dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę kosztów 

wyposażenia stanowisk pracy dla osoby niepełnosprawnej; dokonywanie zwrotu kosztów 

poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia osób niepełnosprawnych; finansowanie 

kosztów szkolenia, instrumentów rynku pracy i przekwalifikowania zawodowego osób 

niepełnosprawnych; dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na 

szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych. 

- w ramach rehabilitacji społecznej: dofinansowania do uczestnictwa osób niepełnosprawnych 

w turnusach rehabilitacyjnych; dofinansowania likwidacji barier: architektonicznych,                   

w komunikowaniu się oraz technicznych, realizowanych w związku z indywidualnymi 

potrzebami osób niepełnosprawnych; zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty 

ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie 

odrębnych przepisów; dofinansowanie tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej; 

dofinansowania sportu, kultury, turystyki, i rekreacji osób niepełnosprawnych; 

dofinansowania usług tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika. 

 Starosta Powiatu Opolskiego powołał Powiatową Społeczną Radę ds. Osób 

Niepełnosprawnych, która jest organem opiniodawczo- doradczym. Do jej zakresu działań 

należy inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych, realizacji praw osób niepełnosprawnych, opiniowanie projektów 
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powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych, ocena realizacji 

programów, opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę 

Powiatu pod kontem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.   

 W 2016r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

wydano kwotę   876 975 zł  dla  788 osób. Podane środki wykorzystano na: 

- dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych; 

- dofinansowanie do środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych; 

- dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny. W ramach tego zadania zakupiono 

4 łóżka rehabilitacyjne, 1 motor rehabilitacyjny, 1 rower rehabilitacyjny; 

- dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych – w ramach tego zadania 

dostosowano łazienkę do potrzeb osób niepełnosprawnych; 

- działanie WTZ w Siołkowicach Starych, prowadzony przez Caritas Diecezji Opolskiej; 

Poniższa tabela przedstawia zestawienie kosztów na poszczególne działania.  

Zakres działań  Liczba osób Kwota 

dofinansowanie do 

uczestnictwa w turnusach 

rehabilitacyjnych 

ogółem: 116 117 065 zł 

dorosłych: 32 +18 opiekunów 51 538 zł 

dzieci: 33 + 33 opiekunów 65 527 zł. 

dofinansowanie do środków 

pomocniczych                               

i przedmiotów 

ortopedycznych 

ogółem: 619 371417,28 zł. 

dorośli: 536 276 581,38 zł. 

dzieci: 83 94 835,90 zł. 

dofinansowanie do 

zaopatrzenia w sprzęt 

rehabilitacyjny 

6 5 424 zł. 

dofinansowanie do 

likwidacji barier 

architektonicznych 

 

2 4052, 23 zł. 

działanie WTZ w 

Siołkowicach Starych 

30 493 200 zł 

ze środków PFRON 479 880 zł 
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ze środków własnych 53 320 zł 

dofinansowanie do 

likwidacji barier                           

w komunikowaniu się  

ogółem:7 6557 zł. 

dzieci i młodzież: 4 3490 zł. 

dorośli: 3 3067 zł. 

dofinansowanie do 

likwidacji barier 

technicznych 

ogółem: 4 9528 zł. 

dzieci i młodzież: 1 3000 zł. 

dorośli: 3 6528 zł. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PCPR w Opolu 

 W roku 2016 niedofinansowano  sportu, kultury, rekreacji dla osób 

niepełnosprawnych z powodu niewystarczających środków finansowych.  

2. Wykaz potrzeb z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej finansowanych ze 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

 Do priorytetowych potrzeb z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych należą: 

- powołanie Społecznej Komisji ds. opiniowana wniosków realizowanych ze środków 

PFRON; 

- likwidacja barier architektonicznych i komunikacyjnych w obiektach użyteczności 

publicznej w szczególności: w placówkach edukacyjnych, w zakładach opieki zdrowotnej, 

placówkach pomocy społecznej; 

- dostosowanie mieszkań do indywidualnych potrzeb osób niepełnosprawnych (likwidacja 

barier architektonicznych i technicznych); 

- umożliwienie osobom niepełnosprawnym zamieszkałym w szczególności w obszarach 

wiejskich, korzystania ze specjalistycznych usług opiekuńczych oraz edukacyjnych poprzez 

usługi transportowe; 

- zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji i poradnictwa poprzez: 

udostępnianie informacji na stronach PCPR dostępnych dla osób niepełnosprawnych, bieżące 

informowanie Gmin i OPS o aktualnie realizowanych zadaniach i programach na rzecz osób 

niepełnoprawnych; 

- dofinansowanie organizacji zajęć, konkursów, wycieczek, imprez sportowych, 

rekreacyjnych, turystycznych, kulturalnych;  
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- zwiększenie integracji osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym, poprzez: 

organizację imprez integracyjnych, w szczególności dzieci i młodzieży niepełnosprawnej; 

organizację spotkań konsultacyjno-informacyjnych; promowanie efektów działalności osób 

niepełnosprawnych.   

 

V. Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.  

 W roku 2016 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu zrealizowano 

następujące działania za zakresu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie: 

- opracowano program profilaktyczny mający na celu udzielanie specjalistycznej pomocy; 

- opracowano program przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy                            

w rodzinie;   

- zrealizowano 14 zajęć edukacyjnych kierowanych do osób (dorosłych i dzieci) dotkniętych 

przemocą w rodzinie w zakresie podstaw prawnych i zagadnień psychologicznych 

dotyczących reakcji na przemoc w rodzinie. Liczba uczestników zajęć- 13; 

- przekazano Policji informator z Powiatu Opolskiego zawierającey rejestr ośrodków 

specjalistycznego poradnictwa; 

Wykaz potrzeb z zakresu realizowania Krajowego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie: 

- realizacja działań zawartych w Krajowym Programie Przeciwdziałania Przemocy                         

w Rodzinie; 

 

VI. Programy i projekty realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                      

w 2016 r. 

 

1. Pilotażowy program ,,Aktywny Samorząd”. 

 W 2016 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu realizowało pilotażowy 

program ,,Aktywny Samorząd”, którego celem głównym było wyeliminowanie lub 

zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu 

społecznym, zawodowym  i dostępie do edukacji.  

Program obejmował następujące obszary: 
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- Moduł I dotyczył likwidacji barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową,                    

w tym: 

Obszar A1- pomoc w zakupie i montażu oprogramowania do posiadanego samochodu dla                 

1 osoby na kwotę 2507 zł.; 

Obszar B1 dofinansowanie do zakupu sprzętu elektronicznego oraz oprogramowania dla                  

12 osób na kwotę 100 063zł.;   

Obszar B2 –dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu 

elektronicznego i oprogramowania dla 2 osób na kwotę 3999 zł;   

Obszar C2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego 

o napędzie elektrycznym dla 7 osób na kwotę 13 377,50 zł.;    

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla                

1 osoby zależnej na kwotę 1791,80 zł.       

- Moduł II –  pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym  dla 11 osób na kwotę 

30 563 zł. 

 W ramach realizowanego programu ze wsparcia skorzystało łącznie 35 osób 

niepełnosprawnych na łączną wartość projektów- 152 301, 30 zł.  

2. Powiatowy Program na rzecz osób niepełnosprawnych.  

 Rada Powiatu Opolskiego Uchwałą Nr XV/91/15 z dnia 17 grudnia 2015r. przyjęła 

,,Powiatowy program działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Opolskim na lata 

2016-2020”. Cele i zadania do realizacji zawarte w Programie opierają się na merytorycznych 

danych zgromadzonych przez PCPR, diagnozie i charakterystyce środowiska osób 

niepełnosprawnych Powiatu Opolskiego. Celem programu jest zwiększenie udziału osób 

niepełnosprawnych w życiu społecznym poprzez wyrównywanie ich szans w korzystaniu                      

z praw i obowiązków jakie im przysługują.   

 Program zakłada działania na rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych w życiu 

społecznym, kulturalnym, zawodowym. 

 W roku 2016 program został zmieniony w zakresie działań mających na celu 

wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji 

zawodowej i społecznej.   
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3. ,,Program wyrównywania różnic między regionami III”. 

 W 2016 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu realizowany był 

,,Program wyrównywania różnic między regionami III”, który obejmował następujące 

obszary: Obszar B - likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub 

środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym 

poruszania się i komunikowania. 

Obszar C - tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych. 

Obszar D - likwidacja barier transportowych. 

Obszar E - dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących 

aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych. 

Obszar F - tworzenie warsztatów terapii zajęciowej. 

Obszar G - skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na 

finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji     zawodowej osób 

niepełnosprawnych. 

Wysokość dofinansowania ze środków PFRON dla projektów z terenu Powiatu Opolskiego 

nie może przekraczać: 

- 25% kosztów jego realizacji w obszarze B 

- 45% kosztów jego realizacji w obszarze C 

- 55% kosztów jego realizacji w obszarze D (w przypadku projektów dot. placówek służących 

rehabilitacji osób niepełnosprawnych) 

- 65% kosztów jego realizacji w obszarze D (w przypadku projektów dot. WTZ) 

- 15% kosztów jego realizacji w obszarze E 

- 25% kosztów jego realizacji w obszarze G 

 W ramach programu zostały zawarte następujące umowy: 

- Obszar B: Gmina Popielów wystąpiła z wnioskiem na rzecz Publicznego Gimnazjum                      

w Starych Siołkowicach. Wniosek dotyczył budowy windy i dostosowanie toalety dla osób 

niepełnosprawnych. Projekt jest w trakcie realizacji.   

- Obszar D: Caritas Diecezji Opolskiej wystąpił z wnioskiem na rzecz Warsztatu Terapii 

Zajęciowej. Wniosek dotyczył zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych. 

Projekt jest w trakcie realizacji.  
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4. Program rozwoju pieczy zastępczej.   

 Rada Powiatu Opolskiego Uchwałą Nr IV/21/15 z dnia 12 lutego 2015r. przyjęła 

Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Powiatu Opolskiego na lata 2015- 2017. 

 Uwzględniając lokalne uwarunkowania i możliwości finansowe powiatu, program 

ustanawia kierunki działań w perspektywie trzyletniej, którego głównym celem jest 

zapewnianie odpowiedniej ilości miejsc w rodzinnych i instytucjonalnych formach opieki 

zastępczej dla dzieci pozbawionych opieki rodziców. Głównym celem programu jest 

zapewnienie dzieciom tymczasowej opieki i wychowania oraz wspieranie pieczy zastępczej, 

ze szczególnym nastawieniem na rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej. Program zakłada 

rozwój rodzicielstwa zastępczego, wspieranie rodzin zastępczych w wypełnianiu ich funkcji, 

usamodzielnianie wychowanków opuszczających piecze zastępcza, prowadzenie 

instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz wielokierunkową pracę z rodziną naturalną. Założenia 

programu były na bieżąco realizowane.   

 W roku 2016 program został zmieniony w zakresie limitu rodzin zastępczych 

zawodowych. W 2017r. zwiększono limit rodzin zastępczych zawodowych do 5 rodzin. 

5. Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. 

 Od 2015 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu przystąpiło do 

,,Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”. Efektem programu 

jest profesjonalizacja systemu pieczy zastępczej. W ramach programu PCPR otrzymało 

dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 34 632,00 zł. 

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu zatrudnionych jest 5 koordynatorów 

rodzinnej pieczy zastępczej.  

6. Wykaz potrzeb w zakresie realizowanych programów.  

Do priorytetowych potrzeb z zakresu realizowanych programów należą: 

- zapewnianie środków finansowych niezbędnych do wykonywania zadań zapisanych                      

w ustawie o wspieraniu rodzinny i systemie pieczy zastępczej; 

-  podejmowanie działań mających na celu profesjonalizację systemu pieczy zastępczej;  

- wsparcie rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej; 

- zapewnianie osobom niepełnosprawnym wsparcia i możliwości korzystania z różnych form 

pomocy; 
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-  poprawa warunków życia osób niepełnosprawnych, w tym zwiększenie szans na 

zatrudnienie.   

VII. Zakończenie  

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu jako jednostka organizacyjna pomocy 

społecznej kieruje się głównie zasadą pomocniczości, prowadzi szeroką działalność na rzecz 

mieszkańców powiatu oraz poprawy warunków ich życia. Działalność ta polega przede 

wszystkim na wsparciu rodziny, zapewnieniu dzieciom opieki zastępczej oraz na udzielaniu 

pomocy osobom niepełnosprawnym. Zadania realizowane są w oparciu o możliwości 

finansowe Powiatu Opolskiego z uwzględnieniem bieżącego zapotrzebowania. Podejmowane 

kroki mają na celu profesjonalizację usług pomocy społecznej by móc odpowiadać na 

potrzeby mieszkańców Powiatu Opolskiego.    

 

VIII. Załączniki  

1. System wspierania rodziny i pieczy zastępczej w Powiecie Opolskim stan na 31 grudnia  

2016 roku (jednostki gminne, powiatowe, inne). 

2. System pomocy społecznej w Powiecie Opolskim stan na 31 grudnia 2016 roku (jednostki 

gminne, powiatowe, inne). 

3. Podmioty realizujące zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób 

niepełnosprawnych w Powiecie Opolskim stan na 31 grudnia 2016 roku. 

 

 


