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I.RODZINNA PIECZA ZASTĘPCZA
1.1. Informacje ogólne
W 2020 roku na terenie Powiatu Oławskiego funkcjonowało łącznie 106
rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, w których przebywało 171 dzieci
(wraz z pełnoletnimi wychowankami, którzy pozostali w pieczy zastępczej do czasu
ukończenia nauki), w tym:


61 rodzin zastępczych spokrewnionych - 79 dzieci,



32 rodziny zastępcze niezawodowe - 34 dzieci,



4 rodziny zastępcze zawodowe - 13 dzieci,



2 rodziny zastępcze zawodowe specjalistyczne - 6 dzieci,



1 rodzina zastępcza zawodowa o charakterze pogotowia rodzinnego –
2 dzieci,



6 rodzinnych domów dziecka - 37 dzieci.
W trakcie minionego roku utworzono 13 nowych spokrewnionych rodzin

zastępczych i 5 niezawodowych rodzin zastępczych. Nie utworzono nowych rodzin
zastępczych zawodowych ani rodzinnych domów dziecka, rozwiązano jedną umowę
na prowadzenie rodzinnego domu dziecka, na prośbę rodziny. W 2020 r. rozwiązano
7 rodzin zastępczych spokrewnionych i 2 niezawodowe rodziny zastępcze.
W 2020 r., na podstawie postanowień sądu, do rodzinnej pieczy zastępczej
przyjęto 28 dzieci, (19 w rodzinach spokrewnionych, 6 w niezawodowych,
2 w zawodowych, 1 w rodzinnym domu dziecka). W minionym roku w rodzinnej
pieczy zastępczej zarejestrowano przepływy/odpływy 14 dzieci/dorosłych
wychowanków pieczy, w tym: 3 powróciło do rodziny biologicznej, 1 zostało
przysposobione, 10 usamodzielniło się. Natomiast do instytucjonalnej pieczy
zastępczej przyjęto 3 dzieci. Wykres 1. przedstawia liczbę dzieci przyjętych
do rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej na przełomie lat 2012 – 2020.
Spośród dzieci, które trafiły do poszczególnych form pieczy zastępczej w 2020 r.
funkcjonujących na terenie powiatu oławskiego z terenu innego powiatu pochodziło
2 dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej i żadne dziecko z innego
powiatu nie zostało umieszczone w instytucjonalnej pieczy zastępczej (Wykres 2).
W rodzinnej pieczy zastępczej w 2020 r. przebywało 1 dziecko cudzoziemskie.
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Wykres 1. Liczba przyjętych dzieci do pieczy zastępczej w latach 2012 – 2020
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Wykres 2. Dzieci przyjęte do pieczy zastępczej w 2020 r. w podziale na dzieci pochodzące
z terenu Powiatu Oławskiego oraz innych Powiatów (w tym 1 dziecko cudzoziemskie)
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1.2.Świadczenia przyznawane rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne
domy dziecka oraz wynagrodzenia dla rodzin zastępczych i prowadzących
rodzinne domy dziecka oraz osób zatrudnionych do pomocy przy sprawowaniu
opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich
Rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka wypłacono świadczenia
na pokrycie kosztów utrzymania 185 podopiecznych wraz z dodatkami dla 27
posiadających orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności
z tytułu zwiększonych kosztów ich utrzymania, w łącznej wysokości 1 823 761,60 zł.
Ponadto przyznano 31 jednorazowych świadczeń na pokrycie niezbędnych kosztów
związanych z potrzebami przyjmowanych dzieci do rodziny zastępczej i rodzinnego
domu dziecka, w łącznej kwocie 31 000,00 zł.
Liczbę jednorazowych świadczeń przyznanych w latach 2012–2020 przedstawia
Wykres 3.
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Wykres 3. Liczba przyznanych świadczeń na pokrycie niezbędnych kosztów związanych
z potrzebami przyjmowanego dziecka w latach 2012 – 2020
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1. kwietnia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy
państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2019 r. poz. 2407 z poźn.zm.) na mocy
której rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka dodatkowo na
każde umieszczone dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia przysługuje
dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego, zwany „dodatkiem
wychowawczym”. Dodatek wychowawczy przysługuje w kwocie 500,00 zł
miesięcznie na dziecko. W związku z powyższym Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Oławie otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację
zadania wynikającego z tej ustawy, tj. na wypłatę dodatku wychowawczego dla dzieci
przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej, w wysokości 755 342,00 zł
oraz 7 629,00 zł na obsługę tego zadania, co stanowi 1% otrzymanej dotacji.
W ramach otrzymanych środków wypłacono, w okresie od 1.01.2020 r. do
31.12.2020 r., 1 512 dodatków wychowawczych w kwocie 748 233,10 zł. Wydatki na
koszty obsługi zostały wykonane w kwocie 7 469,65 zł.
W 2020 r. przyznano dotację celową w kwocie 39 700,00 zł (oraz 1 318,00 zł
na obsługę zadania) na realizację zadania wynikającego z Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji
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rządowego programu „Dobry Start” (Dz.U. z 2018 r. , poz.1061), tj. na wypłatę
świadczenia dla dzieci w związku z rozpoczęciem roku szkolnego. W ramach
otrzymanej dotacji wypłacono 125 świadczeń na kwotę 37 500,00 zł, z tego dla
111. dzieci z rodzinnej pieczy zastępczej, 11. dzieci z placówki opiekuńczo –
wychowawczej i 3. osób usamodzielnianych. Na koszty obsługi wykorzystano
1 017,19 zł.
Prowadzącym rodzinne domy dziecka (7 RDD) oraz rodzinom zastępczym
zawodowym (3 RZ) wypłacono 119 187,64 zł na pokrycie kosztów utrzymania domu
jednorodzinnego ponoszonych na: czynsz, opłaty za energię elektryczną i cieplną,
wodę, gaz, odbiór nieczystości stałych i płynnych, antenę zbiorczą, abonament
telewizyjny i radiowy, usługi telekomunikacyjne. Kwota tych kosztów jest niższa od
kwoty poniesionej w roku ubiegłym, czego przyczyną przede wszystkim jest to, że
w trakcie roku (w miesiącu sierpniu) rozwiązano umowę z jednym z rodzinnych
domów dziecka, otrzymujących obligatoryjnie co miesiąc to świadczenie, jak również
przyczyną mogą być niższe koszty za energię cieplną związane z ciepłym okresem
zimowym jaki miał miejsce w 2020 roku. Porównanie wydatków na utrzymanie
domów jednorodzinnych w latach 2013 – 2020 stanowi Wykres 4.

Wykres 4. Kwota przyznanych świadczeń na utrzymanie domu jednorodzinnego lub lokalu
mieszkalnego w latach 2013 – 2020
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Dodatkowo w 2020 r. przyznano trzem prowadzącym rodzinne domy dziecka
środki finansowe na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z remontem domu
jednorodzinnego w łącznej kwocie 15 000,00 zł oraz jednej rodzinie zastępczej
zawodowej świadczenie na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem
niezbędnego remontu w kwocie 5 000,00 zł. Jednemu rodzinnemu domowi dziecka
i dwóm rodzinom zastępczym spokrewnionym przyznano łącznie 3 jednorazowe
świadczenie na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzenia mającego
wpływ na jakość sprawowanej opieki w kwocie 3 640,00 zł.
Jednej rodzinie zastępczej, która sprawuje pieczę zastępczą nad dzieckiem
pochodzącym z innego powiatu, przyznano dofinansowanie do wypoczynku poza
miejscem zamieszkania dziecka w kwocie 700,00 zł.
Rodzinom zastępczym zawodowym oraz prowadzącym rodzinne domy
dziecka, z tytułu pełnionej przez nich funkcji, przysługuje wynagrodzenie, określone
w umowach z nimi zawartymi. W przypadku zatrudnienia w rodzinie zastępczej
zawodowej lub rodzinnym domu dziecka osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki
na dziećmi i przy pracach gospodarskich, osobie tej również przysługuje
wynagrodzenie. W 2020 r. na podstawie zawartych umów o prowadzenie rodzinnego
domu dziecka lub o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej, na terenie
Powiatu Oławskiego funkcjonowało:
a) rodzin zastępczych zawodowych – 4;
b) rodzin zastępczych zawodowych specjalistycznych – 2;
c) rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego – 1;
d) rodzinnych domów dziecka – 7 (z czego 1 RDD rozwiązane w miesiącu sierpniu
2020 r.).
W trakcie całego 2020 roku w powyżej wymienionych rodzinach zastępczych
i rodzinnych domach dziecka zatrudniono do pomocy 8 osób (liczba ta wahała się
w ciągu roku, w zależności od liczby dzieci umieszczonych w poszczególnej rodzinie
bądź rodzinnym domu dziecka. Zgodnie z ustawą, Starosta obligatoryjnie zatrudnia
osobę do pomocy gdy liczba dzieci w rodzinie zastępczej przekroczy 3,
a w rodzinnym domu dziecka 4). Łącznie 2020 r. na wynagrodzenia wraz
z pochodnymi dla osób sprawujących pieczę zastępczą oraz osób zatrudnionych do
pomocy wydano kwotę 751 604,02 zł.
W 2020 r. można zaobserwować spadek wypłaconych świadczeń oraz
wynagrodzeń (Tabela 1, Wykres 5) w stosunku do roku poprzedniego. Spadek
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wynagrodzeń spowodowany jest przede wszystkim tym, że w trakcie roku
rozwiązano umowę z jednym z Rodzinnych Domów Dziecka, a także zatrudniano
mniej osób do pomocy w opiece nad dziećmi i przy pracach gospodarskich.
Natomiast wypłacone świadczenia uległy zmniejszeniu w stosunku do 2019 r. przede
wszystkim w związku z tym, że wypłacono mniej świadczeń na utrzymanie dzieci, co
było spowodowane mniejszą liczbą dzieci objętych rodzinną pieczą zastępczą.
Tabela 1. Wynagrodzenia i świadczenia (w tym dla usamodzielnionych wychowanków rodzinnej
pieczy zastępczej) wypłacane w latach 2014- 2020 [w zł]

lata

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

wynagrodzenia

491 180,31

574 613,91

601 024,49

682 049,45

765 077,91

779 909,66

751 604,02

świadczenia

1 961 105,97

2 048 027,65

2 859 480,07

3 013 584,39

3 144 408,22

3024 592,76

2 999 931,58

826 635,10

799 352,10

749 213,40

755 342,00

43 200,00

41 700,00

39 700,00

w tym dodatek 500+

w tym dodatek 300+

-----

Wykres 5. Wynagrodzenia i świadczenia piecza zastępcza (w tym usamodzielniani
wychowankowie) w latach 2014 – 2020
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1.3. Dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego 500+ dla Domu
Dziecka
Od 1 lipca 2019 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, na podstawie
decyzji administracyjnych, wypłaca dla wychowanków Domu Dziecka w Oławie
dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego. Wypłat dokonuje się w
odstępach miesięcznych w kwocie 500 zł na każde dziecko do ukończenia 18. roku
życia. W związku z powyższym w 2020 r. wypłacono 197. świadczenia w łącznej
wysokości 95 391,71 zł. Z tego tytułu Powiat Oławski w 2020 r. otrzymał dotacje
w kwocie 97 019,00 zł, z czego wykorzystano kwotę 95 391,71 zł (na wypłatę
211 świadczeń), oraz 981,00 zł – koszty obsługi, wykorzystano 909,42 zł.
1.4.Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w poszczególnych formach
rodzinnej pieczy zastępczej
Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w poszczególnych formach
rodzinnej pieczy zastępczej w 2020 r. przedstawia Tabela 2. Na koszt ten składają
się wszystkie świadczenia wypłacane rodzinom zastępczym oraz prowadzącym
rodzinne domy dziecka (z wyłączeniem dodatku wychowawczego i dodatku dobry
start), tj.:
 świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka, w tym dodatek do
świadczenia,
 świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami
przyjmowanego dziecka,
 dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka,
 świadczenie na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych
lub innych mających wpływ na jakość sprawowanej opieki,
 świadczenie na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego
remontu,
 środki finansowe na utrzymanie lokalu lub domu jednorodzinnego,
 wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla zawodowej rodziny zastępczej,
prowadzącego rodzinny dom dziecka,
 wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla osób zatrudnionych w rodzinnym domu
dziecka.
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Tabela 2. Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej w 2020 r.
(bez 500+ i 300+)

Forma pieczy zastępczej

Średni miesięczny koszt [zł]

Rodzina zastępcza spokrewniona

787,83

Rodzina zastępcza niezawodowa

1 125,42

Rodzina zastępcza zawodowa

2 928,13

Rodzina zastępcza zawodowa, w tym
specjalistyczna
Rodzina zastępcza zawodowapełniąca funkcję pogotowia
Rodzinny Dom Dziecka

3 062,33
2 896,54
1 891,73

II. OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ
2.1.Opłata za pobyt w pieczy zastępczej ustalana rodzicom biologicznym
W przypadku umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej rodzice biologiczni
ponoszą odpłatność za ich pobyt w pieczy. Starosta w określonych w Uchwale Rady
Powiatu przypadkach, może min. odstąpić od tej opłaty, umorzyć w części lub całości
tę opłatę.
W związku z powyższym zadaniem w 2020 roku wydano:
 15 decyzji ustalających opłatę
 10 decyzji odstępujących od ustalenia opłaty,
 6 decyzji zmieniających,
 2 decyzje uchylające i odmawiające odstąpienia,
 2 decyzje wygaszające,
 2 decyzje umarzającą należności z tytułu ustalonej opłaty w całości lub

w części łącznie z odsetkami
 7 decyzji o umorzeniu postępowania,

Od 2012 r. ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nakłada
na jednostki realizujące zadania na jej podstawie, egzekwowanie od rodziców
biologicznych dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej należności pieniężnych za
ustalony faktyczny koszt utrzymania dziecka. W związku z powyższym w 2020 r.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wysłało do dłużników 46 upomnień na kwotę
267 611,61 zł i skierowało do Urzędów Skarbowych na terenie całej Polski 16 tytułów
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wykonawczych na kwotę 80 759,56 zł celem egzekucji komorniczej.
Ponadto Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, zgodnie z zadaniami
ustawowymi, przekazuje dane o dłużnikach do biur informacji gospodarczej.
Zamieszczane są tam informacje o powstałych zobowiązaniach dłużników z tytułu
nieponoszenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej po okresie 12 miesięcy
od powstania zaległości.
Należności wynikające z decyzji o naliczeniu odpłatności za pobyt dziecka
w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej (wraz z kosztami upomnień
i odsetkami) wynoszą na dzień 31.12.2020 r. 6 335 872,62 zł w tym:
– rodzinna piecza zastępcza – 5 950 193,76 zł,
– instytucjonalna piecza zastępcza – 385 678,86 zł.
Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
miesięczną opłatę w wysokości przyznanych świadczeń na pokrycie kosztów
utrzymania dziecka oraz dodatku na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania
dziecka w rodzinie zastępczej oraz rodzinnym domu dziecka, ponoszą rodzice.
W związku z powyższym w 2020 r. dokonano naliczeń na kwotę 680 422,45 zł,
z czego 533,60 zł to koszty upomnień. W 2020 r. rodzice wnieśli opłatę za pobyt
dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej wraz ze zwrotem kosztów upomnień i odsetek
w wysokości 12 381,79 zł.
Za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo- wychowawczej, rodzice ponoszą
miesięczną opłatę w wysokości średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na
utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej. W związku z czym
w 2020 r. dokonano naliczeń na kwotę 171 334,02 zł, z czego 17 911,81 zł to
naliczone odsetki, a 23,20 zł koszty upomnień. W 2020 r. wniesiono opłatę za pobyt
dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej wraz ze zwrotem kosztów upomnień
i odsetek w wysokości 2178,96 zł.
W 2020 r. umorzono zobowiązania rodzicom biologicznym za pobyt dzieci
w pieczy zastępczej na łączną kwotę (wraz z odsetkami i kosztami upomnień)
168 380,98 zł.
2.2. Porozumienia zawarte z innymi powiatami w sprawie wysokości wydatków
na utrzymanie dziecka w pieczy zastępczej
W przypadku umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej na terenie innego
powiatu, powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed
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umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki na jego
opiekę i wychowanie na podstawie zawartego porozumienia.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie w 2020 r. zawarło
2 porozumienia dot. odpłatności za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej.
Obecnie powiat Oławski ma 15 zawartych porozumień w sprawie przyjęcia dziecka
oraz warunków pobytu i wysokości wydatków przeznaczonych na utrzymanie
w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz 43 porozumienia w sprawie przyjęcia
dziecka oraz warunków pobytu i wysokości wydatków przeznaczonych na utrzymanie
w rodzinnej pieczy zastępczej.
W 2020 r. otrzymano od innych powiatów środki finansowe w postaci dotacji
celowej na pokrycie wydatków na opiekę i wychowanie 18 podopiecznych
pochodzących z terenu innych powiatów a umieszczonych w rodzinnej pieczy
zastępczej na terenie Powiatu Oławskiego, w łącznej kwocie 237 038,77 zł.
Natomiast za 24 dzieci pochodzących z Powiatu Oławskiego
a umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, PCPR
w Oławie przekazało kwotę 269 434,97 zł.
W roku ubiegłym, PCPR przekazało na utrzymanie 5 dzieci w instytucjonalnej
pieczy zastępczej środki finansowe w kwocie 188 435,51 zł a otrzymało od innych
powiatów środki na utrzymanie 10 dzieci w placówce opiekuńczo– wychowawczej
w kwocie 345 968,13 zł.
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Wykres 6. Stosunek dochodów do wydatków z tytułu zawartych Porozumień w 2020 r.
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2.3.Wydatki za pobyt dziecka w pieczy zastępczej ponoszone przez gminę
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nałożyła na gminę
obowiązek współfinansowania pobytu dziecka w pieczy zastępczej. W związku z tym
w 2020 r. gminy właściwe ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed
umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej współfinansowały
(w wysokości 10 % , 30 % lub 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka /
średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka) pobyt 148
dzieci w pieczy zastępczej na łączną kwotę 1 088 670,54 zł, z czego: 326 157,47 zł
dotyczyło 20 dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo- wychowawczych
a 762 513,07 zł dotyczyło 128 dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej.
Wykres 7 przedstawia udział poszczególnych gmin w współfinansowaniu pobytu
dzieci w pieczy zastępczej, natomiast Wykres 8. ukazuje wzrost współfinansowania
pobytu dzieci w pieczy zastępczej w latach 2014 – 2020
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Wykres 7. Współfinansowanie przez poszczególne gminy pobytu dzieci w pieczy zastępczej w latach 2016–2020 (kwoty w zł)
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Wykres 8. Współfinansowanie przez gminy pobytu dzieci w pieczy zastępczej w latach 2012 – 2020
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2.4. Dotacja na realizację zadania w ramach "Programu asystent rodziny
i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2020"
W 2020 r. nie ogłoszono Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej
pieczy zastępczej, w związku z czym Powiat Oławski nie otrzymał dotacji na
wynagrodzenia dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.
2.5. Powództwa o zasądzenie świadczeń alimentacyjnych
Dyrektor PCPR wytacza na rzecz dzieci przebywających w pieczy zastępczej
powództwa o zasądzenie świadczeń alimentacyjnych. W postępowaniu przed sądem
do kierownika stosuje się odpowiednio przepisy o udziale prokuratora
w postępowaniu cywilnym. W 2020 r. wytoczono 11 powództw o zasądzenie
świadczeń alimentacyjnych na rzecz dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy
zastępczej oraz 1 pozew w przypadku dziecka przebywającego w Domu Dziecka
w Oławie.

III. ŚWIADCZENIA DLA USAMODZIELNIANYCH WYCHOWANKÓW
3.1.Instytucjonalna piecza zastępcza
W roku 2020 udzielono pomocy pieniężnej 7. pełnoletnim wychowankom
opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze i młodzieżowe ośrodki
wychowawcze, w postaci wypłaty świadczeń na kontynuowanie nauki. Razem
wypłacono im 56 świadczenia w wysokości 29 211,48 zł. Udzielono także 1.
wychowance opuszczającej Dom Dziecka pomocy na zagospodarowanie w kwocie
1 577 zł, 1. wychowance Domu Dziecka pomocy na usamodzielnienie w kwocie
6939 zł oraz 2. wychowankom Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego udzielono
pomocy na usamodzielnienie w kwocie 3 526,00 zł.
W sumie pomoc dla usamodzielnianych z instytucjonalnej pieczy zastępczej w 2020
roku wyniosła 41 253,48 zł.
3.2.Rodzinna piecza zastępcza
W 2020 roku wypłacono usamodzielnianym wychowankom z rodzinnej
pieczy zastępczej:
 12 świadczeń o równowartości 69 392,00 zł w formie pomocy na
usamodzielnienie;
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 254 świadczeń pieniężnych na kontynuowanie nauki dla 27 pełnoletnich
wychowanków, w wysokości 132 477,34 zł;
 3 świadczeń na zagospodarowanie w wysokości 4 731,00 zł.
W sumie pomoc dla usamodzielnianych z rodzinnej pieczy zastępczej w 2020 roku
wyniosła 206 600,34 zł.

IV. ŚWIADCZENIA DLA POSIADACZY KARTY POLAKA
Wypłata świadczeń dla posiadaczy Karty Polaka to zadanie zlecone
z zakresu administracji rządowej. Realizowane jest zgodnie z przepisami ustawy
o Karcie Polaka, oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
w sprawie trybu podziału rezerwy celowej na wypłatę świadczeń pieniężnych dla
posiadaczy Karty Polaka.
Zgodnie z powyższymi regulacjami prawnymi, świadczenie pieniężne
przyznawane jest przez wojewodę w drodze decyzji, a wypłaty świadczenia
pieniężnego dokonuje w okresach miesięcznych starosta, jako właściwy ze względu
na miejsce pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej osoby uprawnionej do
otrzymania świadczenia pieniężnego. Na realizację przedmiotowego zadania dla
powiatu oławskiego przyznano środki 101 970,00 zł na wypłatę świadczeń oraz
obsługę zadania 609,00 zł.
W powiecie oławskim świadczenia zostały wypłacone na podstawie
prawomocnych decyzji wydawanych przez wojewodę. Wypłacono 135 świadczeń dla
15 osób, w tym 8. dla rodzin, 5. dla osób samotnych oraz 2. dla osób małoletnich.
Świadczenia zostały przyznane na okres 9 miesięcy. W ramach tego zadania
wypłacono świadczenia w kwocie: 101 970,00 zł oraz otrzymano kwotę 597,63 zł
obsługę zadania.

V. ŚWIADCZENIA DLA REPATRIANTÓW
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 2020 roku po raz pierwszy
udzielało pomocy dla repatriantów. Dwie Polki (matka z córką), po otrzymaniu wizy
krajowej w konsulacie RP w Kazachstanie, wybrały na miejsce swojego
zamieszkania w Polsce – miasto Oława. Zgodnie z ustawą z dnia 9.11.2000 r.
o repatriacji, starosta właściwy ze względu na miejsce osiedlenia się repatrianta
udziela repatriantowi, który poniósł koszty związane z remontem, adaptacją lub
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wyposażeniem lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się w Rzeczpospolitej
Polskiej, na jego wniosek, w drodze decyzji, pomocy finansowej z budżetu państwa
na częściowe pokrycie poniesionych, udokumentowanych przez repatrianta kosztów.
W 2020 roku można było uzyskać świadczenie w wysokości 6 348,52 zł na jednego
repatrianta. Decyzją starosty przyznano świadczenie dla jednej repatriantki
w wysokości 6 320,81 zł, które w całości zostało wypłacone z budżetu wojewody.

VI.MIESZKANIE CHRONIONE
Na terenie powiatu oławskiego funkcjonuje jedno mieszkanie chronione
nadzorowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie. Mieszkanie
chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą osoby tam przebywające,
pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia lub zastępują pobyt
w placówce zapewniającej całodobową opiekę. Obecnie mieszkają tu osoby, które
opuściły pieczę zastępczą. Mieszkanie przeznaczone dla 4 osób (jednej płci). Składa
się z dwóch, 2-osobowych pokoi. Lokal jest w pełni przystosowany do zamieszkania,
wyposażony w niezbędne meble oraz podstawowy sprzęt gospodarstwa domowego.
Średni miesięczny koszt utrzymania lokalu w 2020 r. wyniósł 825,99 zł.
Inne udzielone wsparcie:
1.

Poradnictwo psychologiczne – mieszkańcy mieszkania chronionego mogą

korzystać ze wsparcia psychologicznego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.
W 2020 r. jeden mieszkaniec mieszkania chronionego zgłosił potrzebę korzystania
z porad psychologa.
2.

Poradnictwo prawne - w 2020 r. mieszkańcy mieszkania chronionego nie

zgłaszali potrzeby korzystania z porad prawnych.
3.

Pomoc w ubieganiu się o mieszkanie socjalne – Dwie mieszkanki, które

w 2019 r. złożyły wnioski o przydział mieszkania z zasobów miasta Oława nie zostały
umieszczone na liście oczekujących na przydział lokalu socjalnego w 2020 r.
W 2020 r. wydano 1 decyzję przedłużającą pobyt w mieszkaniu chronionym
treningowym i 1 decyzję wygaszającą decyzję w sprawie przedłużenia pobytu
w mieszkaniu chronionym treningowym. Mieszkańcy ponoszą odpłatność za pobyt,
a wysokość opłaty jest ustalana na podstawie decyzji administracyjnej,
z uwzględnieniem sytuacji osobistej i dochodowej. Wydano 1 decyzję ustalającą
odpłatność i 3 decyzje zmieniające odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym.
W 2020 r. w mieszkaniu chronionym przebywały 2 osoby w tj. dwie byłe
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wychowanki z rodzinnej pieczy zastępczej. Na dzień 31.12.2020 r. w mieszkaniu
chronionym nikt nie przebywał. W ciągu roku 2 mieszkanki opuściły lokal
i usamodzielniły się. Obie mieszkanki w czasie pobytu w mieszkaniu chronionym
treningowym kontynuowały edukację a także utrzymały zatrudnienie.
W okresie sprawozdawczym, w razie potrzeby, sukcesywnie dokonywano
wymiany zużytego lub zepsutego sprzętu gospodarstwa domowego będącego
na wyposażeniu mieszkania chronionego. Zakupiono telewizor oraz drobne
wyposażenie kuchni i pokoi. Wykonana została także wymiana licznika ciepła
i montaż nowego (ciepłomierza) należącego do mieszkania chronionego. Mieszkanie
chronione nadal posiada bezpłatny dostęp do Internetu dla potrzeb mieszkańców.
Wydatki na dzień 31.12.2020 r. na realizację tego zadania to kwota 43 749,64 zł.

VII. SPECJALISTYCZNE PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE
W 2020 roku z pomocy psychologicznej w Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie skorzystało 82. osoby (62. osoby dorosłe, 20. dzieci i młodzież). Osoby
zainteresowane pomocą psychologiczną zgłaszały się najczęściej z własnej
inicjatywy, a także na polecenie/zalecenie sądu, lekarza czy pracowników instytucji
opiekuńczo-społecznych. Nadal dużo osób zgłaszało potrzebę systematycznej terapii
i korzystało z niej.
Podobnie jak w latach ubiegłych pomoc psychologiczna prowadzona była
w dwóch formach: porad i konsultacji oraz terapii (powyżej 3 spotkań z jedną
osobą lub rodziną).
Podstawowym narzędziem pracy psychologa była rozmowa mająca na celu
właściwe określenie problemu, budowanie wglądu w zgłaszany problem, analiza
sytuacji, poszukiwanie właściwych rozwiązań i wsparcie emocjonalne.
Merytoryczną podstawą oddziaływań terapeutycznych było podejście
humanistyczne, psychodynamiczne.
Problemy, z którymi najczęściej zgłaszano się po poradę i konsultację:

I.

1. Doraźne lub długotrwałe problemy wychowawcze takie jak:


brak pozytywnego kontaktu z dzieckiem,



zaburzenia zachowania takie jak: agresja, lęk, labilność emocjonalna, postawy
buntowniczo – negatywistyczne,



zaburzenia motywacyjne



niepowodzenia szkolne
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załamanie rozwojowe okresu dojrzewania, samookaleczenia,



tendencje suicydalne, depresje, zaburzenia odżywiania

W porównaniu z rokiem 2019 zmniejszyła się liczba zgłoszeń. Zgłosiło się 31 osób
(rodzice, rodzice z dziećmi, młodzież gimnazjalna). Odbyło się z nimi 50 spotkań.
Były to głównie porady 1-3 spotkań. Problem zagrożenia demoralizacją
i niepowodzeń szkolnych dotyczył 15 osób – młodych ludzi w wieku 10-17 lat.
2. Konflikty małżeńskie/rodzinne
Zgłosiło się 10 osób, pary małżeńskie lub partnerskie. Odbyło się z nimi
17 spotkań, których celem były mediacje w kwestiach wychowawczych, relacyjnych,
otwarcie efektywnej komunikacji. Powodem zgłoszeń były: rozwód, rozbicie rodziny,
konflikty małżeńskie.
3. Ciężka i przewlekła choroba, problemy emocjonalne, neurotyczne
Po pomoc psychologiczną zgłaszały się osoby, których funkcjonowanie
w środowisku rodzinnym, realizowanie celów życiowych, aktywność zawodowa,
kształcenie były w znacznym stopniu ograniczone chorobą własną lub kogoś
z rodziny. Do tej grupy zaliczono również osoby, których problemy były konsekwencją
trudnej sytuacji pandemicznej, koniecznością izolacji i ograniczenia aktywności.
Pomoc psychologiczną uzyskało 17 osób z którymi odbyło się 79 spotkań. W tej
grupie najwięcej było osób które podjęły krótkoterminową terapię indywidualną.
4. Przemoc w rodzinie
Z problemem przemocy rodzinnej zgłosiło się 10 osób z 7 rodzin.
Ogółem, problem dotyczył 30 osób – członków tych rodzin, odbyło się 40 spotkań.
Zasadniczo nie prowadzono terapii sprawców przemocy. Dwie osoby zgłosiły się po
poradę w związku z problemem niekontrolowania agresji i związanym z tym
kryzysem w małżeństwach.
5. Uzależnienie od alkoholu, narkotyków
Zgłosiło się 5 osób uzależnionych od alkoholu lub z rodzin z tym problemem.
Odbyło się z nimi 32 spotkania; ogółem problem dotyczył ok. 25 osób z 5 rodzin.
6. Bezrobocie, ubóstwo - nie odnotowano zgłoszeń w których głównym
powodem byłoby bezrobocie lub ubóstwo.
7. Konflikt z prawem – nie zgłaszano.
8. Niepełnosprawność – 3 osoby – 19 spotkań.
9. Problemy wieku podeszłego- zgłosiła się 1 osoba, odbyło się 1 spotkanie.
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Po pomoc psychologiczną zgłaszały się zazwyczaj osoby, których problemy
obejmowały kilka powyższych kategorii.
II.

Terapia
Ogółem, w systematycznej terapii uczestniczyło 12 osób.

Psycholog uczestniczył również w spotkaniach pracowników Zespołu ds.. rodzinnej
pieczy zastępczej z rodzicami zastępczymi i konsultował merytorycznie problemy
zgłaszane przez pracowników Pieczy.

VIII. POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA
O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
8.1. Orzekanie niepełnosprawności
W 2020 roku do Zespołu wpłynęło 205 wniosków w sprawie ustalenia
niepełnosprawności dzieciom, które nie ukończyły 16. roku życia.
Wydano 207 orzeczeń w tym:
 niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych – 11,
 zaliczeniu do osób niepełnosprawnych – 192.
8.2. Orzekanie o stopniu niepełnosprawności
W 2020 roku wpłynęło 1231 wniosków dotyczących ustalenia stopnia
niepełnosprawności u osób powyżej 16. r. ż.
Jako główne cele orzekania dla przyjętych wniosków określono:
 ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego – 242,
 odpowiednie zatrudnienie – 248,
 konieczność zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze –
104,
 korzystanie z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji
– 164,
 korzystanie z kary parkingowej – 436,
 inne – 16.
Wydano 1346 orzeczenia w tym:
 o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności – 54,
 o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych - 15,
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 o zaliczeniu do stopnia niepełnosprawności – 1277.
Wśród orzeczeń o zaliczeniu do stopnia niepełnosprawności określono:
 stopień lekki – 199. osobom,
 stopień umiarkowany – 728. osobom,
 stopień znaczny – 350. osobom.
Zatrudnienie wśród osób niepełnosprawnych, które w 2020 r. uzyskały orzeczenie
o stopniu niepełnoprawności:
 osoby zatrudnione – 113,
 osoby niezatrudnione – 1164.
8.3. Legitymacje osób niepełnosprawnych
Legitymacje wydaje Przewodniczący Zespołu wyłącznie na podstawie
orzeczenia wydanego przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności. W 2020 roku wydano 303 legitymacje dokumentujących
niepełnosprawność, w tym 60 dla dzieci niepełnosprawnych.
8.4. Karty parkingowe
W związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo
o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 ze zm.) od dnia 1 lipca 2014 r.
przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności
wydaje karty parkingowe uprawnionym osobom niepełnosprawnym oraz placówkom
zajmującym się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających
znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. Szczegółowe
zasady wydawania kart parkingowych zostały określone w rozporządzeniu Ministra
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r., w sprawie wzoru oraz trybu
wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 870 z późn. zm.).
W 2020 roku do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności wpłynęło 399 wniosków o wydanie karty parkingowej. Wydano
401 kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
8.5. Zestawienie liczbowe orzeczeń wydanych przez Powiatowy Zespół do
Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Oławie w latach 2017-2020
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Wykres 9. Liczba orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności wydanych przez PZON
w Oławie w latach 2017 – 2020
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Na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności w 2020 r. wykorzystano kwotę 354 724,49 zł.

24

Wykres 10. Wykorzystane środki finansowe przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności w Oławie w latach 2015– 2020 [w zł]
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IX. POWIATOWY OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ (POIK)
W strukturze organizacyjnej PCPR od 1 lipca 2018 r. działa Powiatowy
Ośrodek Interwencji Kryzysowej, który został utworzony na podstawie Uchwały Rady
Powiatu w Oławie (Uchwała Nr XL/219/2018 Rady Powiatu w Oławie z dnia 31
stycznia 2018 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej
i Ośrodka Wsparcia; zm. Uchwała Nr XLIII/238/2018 z dnia 28 marca 2018 r.).
W ramach interwencji kryzysowej udziela się natychmiastowej
specjalistycznej pomocy psychologicznej, a w zależności od potrzeb-poradnictwa
socjalnego lub prawnego, w sytuacjach uzasadnionych-schronienia do 3 miesięcy.
Interwencją kryzysową obejmuje się osoby i rodziny bez względu na posiadany
dochód.
Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej dysponuje hostelem, który
znajduje się w Oławie przy ulicy Ks. F. Kutrowskiego 31a/1. Hostel o łącznej
powierzchni użytkowej 48,15 m², składa się z: trzech pokojów mieszkalnych, kuchni,
przedpokoju, łazienki wraz z WC. W hostelu znajdują się niezbędne meble
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i podstawowy sprzęt gospodarstwa domowego. Lokal został kapitalnie
wyremontowany w 2018 roku. W 2020 r. w hostelu znalazło schronienie 4 osoby
dorosłe (kobiety) i ośmioro dzieci.
W ramach działalności Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej
ze wsparcia skorzystało ogółem 108 osób, w tym:
 42 osoby ze wsparcia specjalistycznego: psychologa, prawnika;

interwenta/pracownika socjalnego. W większości przypadków udzielona została
specjalistyczna pomoc psychologiczna. Z osobami korzystającymi z pomocy
w POIK, interwent prowadził rozmowę wstępną i sporządzał kartę zgłoszenia
a następnie według potrzeb osoby te otrzymały pomoc psychologa, prawnika i/lub
pracownika socjalnego;
 21 osób z porady telefonicznej interwenta/i lub pracownika socjalnego;
 10 osób z uczestnictwa w warsztatach kompetencji rodzicielskich;
 8 osób z uczestnictwa w programie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla

sprawców przemocy w rodzinie;
 2 osoby z uczestnictwa w programie psychologiczno-terapeutycznym dla

sprawców przemocy w rodzinie;
 25 osób z uczestnictwa w szkoleniu on-line dla członków Zespołów

Interdyscyplinarnych i grup roboczych z terenu powiatu oławskiego.
W 2020 roku Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej zorganizował:
 Warsztaty kompetencji rodzicielskich ,,Rodzicielstwo bez tajemnic” w terminie

od 25.02.2020 r. do 11.09.2020 r. Warsztaty rozpoczęło 13 osób a ukończyło
10 osób. Uczestnikami programu były kobiety i mężczyźni z powiatu oławskiego;
 Program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy

w rodzinie według Modelu Duluth, w terminie od 26.06.2020 r. do 02.12.2020 r.
Program rozpoczęło 7 osób a ukończyły 4 osoby; Uczestnikami programu byli
tylko mężczyźni;
 Program psychologiczno-terapeutyczny dla sprawców przemocy w rodzinie-

zajęcia indywidualne, w terminie 02-18.12.2020 r. Program rozpoczęło i ukończyło
2 osoby; Uczestnikami programu byli tylko mężczyźni;
 Szkolenie dwudniowe on-line dla członków Zespołów Interdyscyplinarnych
i grup roboczych z terenu powiatu oławskiego, współorganizowane
z Dolnośląskim Ośrodkiem Polityki Społecznej we Wrocławiu. Szkolenie pt.
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Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – podstawy prawne działania zespołu
interdyscyplinarnego przeprowadzone było w dwóch grupach w terminach:
07-08.12.2020 r. i 09 -10.12.2020 r. W szkoleniu wzięło 25 osób.
Kierownik POIK wziął udział w 5 posiedzeniach zespołów
interdyscyplinarnych oraz w 6 spotkaniach grup roboczych w ramach posiedzeń
Zespołów Interdyscyplinarnych z terenu powiatu oławskiego a pracownik socjalny
POIK uczestniczył w 2 posiedzeniach zespołów interdyscyplinarnych.
Pracownicy POIK w Oławie podjęli 13 interwencji w związku
z przewiezieniem z domu rodzinnego do pieczy zastępczej dzieci, których rodzice
zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej.
Na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego otrzymano dotację celową
w wysokości 9250,00 zł z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Na realizację
programu korekcyjno-edukacyjnego wykorzystano kwotę w wysokości 9022,29 zł.
(tj. 97,54%).
W ramach zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
przyznano dotację na sfinansowanie programu psychologiczno-terapeutycznego dla
osób stosujących przemoc w wysokości 2500,00 zł. Wydatki w tym zadaniu
poniesiono w kwocie 2300,00 zł, obejmują one przede wszystkim prowadzenie zajęć
indywidualnych z psychologiem oraz zakup materiałów biurowych.
W 2020 roku w POIK zatrudniano dwóch etatowych pracowników oraz
na podstawie umowy zlecenia: jednego psychologa i jednego prawnika oraz 2 osoby
do przeprowadzenia warsztatów kompetencji wychowawczych, 2 osoby do
przeprowadzenia programu korekcyjno-edukacyjnego i 1 osobę do przeprowadzenia
programu psychologiczno- terapeutycznego. Na działalność POIK w Oławie w 2020
roku wydatkowano kwotę 180 418,24 zł.

X. REHABILITACJA SPOŁECZNA
10.1. Dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym
W 2020 r. do Centrum wpłynęło 245 wniosków o dofinansowanie do
turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych, z czego 73 wnioski
dotyczyły uczestnictwa opiekunów osób niepełnosprawnych.
Z dofinansowania do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych skorzystało
71 osób, na łączną kwotę 88 225 zł, w tym:
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dorośli niepełnosprawni – 33 osoby, kwota dofinansowania 43 471 zł,



dzieci i młodzież niepełnosprawna – 15 osób, kwota dofinansowania 21 840 zł,



opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych – 8 osób, kwota
dofinansowania 8 354 zł,
opiekunowie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – 15 osób, kwota



dofinansowania 14 560 zł.
Wnioski pozostałych osób, w związku z ograniczoną ilością środków finansowych
przekazanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
w stosunku do istniejących potrzeb, zostały rozpatrzone odmownie.
Z powodu pandemii COVID-19 dokonano zwrotów za 7 osób w kwocie 9 551 zł.
Wykres 11. Wydatki na dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych w 2020 r.
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10.2. Dofinansowanie do likwidacji barier funkcjonalnych, tj.
architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych
W 2020 r. wpłynęło 54 wnioski dotyczących likwidacji barier funkcjonalnych,
z czego zrealizowano 39 wniosków (w tym 15 dla dzieci i młodzieży) na łączną kwotę
129 787 zł tj.:
 bariery techniczne – 17, wydatkowana kwota: 54 546 zł,
 bariery w komunikowaniu się – 15, wydatkowana kwota: 30 736 zł,
 bariery architektoniczne – 7, wydatkowana kwota: 44 505 zł.
Pozostałych wniosków nie rozpatrzono lub zostały rozpatrzone negatywnie
z różnych przyczyn m.in. braku ustawowych przesłanek do ich pozytywnego
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rozpoznania, niewystarczającej ilości środków finansowych pochodzących z PFRON,
rezygnacji czy też zgonu wnioskodawcy.
Wykres 12. Wydatki na likwidację barier funkcjonalnych w 2020 r.
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10.3. Dofinansowanie do kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych,
środków pomocniczych i sprzętu rehabilitacyjnego dla osób
niepełnosprawnych
W 2020 r. od osób niepełnosprawnych wpłynęło 375 wniosków dotyczących
zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane zgodnie
z określonym limitem przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Wypłacono 249
dofinansowań na łączną kwotę 479 074 zł, w tym: dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej – 34 wnioski; kwota dofinansowania 164 017 zł.
Ponadto w 2020 r. od osób niepełnosprawnych oraz instytucji
pozarządowych wpłynęło 14 wniosków dotyczących zaopatrzenia w sprzęt
rehabilitacyjny. Wypłacono 13 dofinansowań na łączną kwotę 22 170 zł.
Ze względu na ograniczone środki finansowe otrzymywane z PFRON
w stosunku do istniejących potrzeb nie zrealizowano 53 wnioski.
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Wykres 13. Wydatki na dofinansowanie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych
wg poszczególnych grup w 2020 r.
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10.4. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki
W 2020 r. zrealizowano 5 wniosków (złożonych w 2019 r.) na kwotę 7 584 zł.
10.5. Zestawienie wykorzystanych środków PFRON
Wykres 14. Wysokość środków PFRON wykorzystanych na realizację zadań z zakresu
rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2020 r.
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Na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej w 2020 r.
przyznano Powiatowi Oławskiemu, zgodnie z obowiązującym algorytmem kwotę
1 391 854,00 zł, z czego 605 144,40 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie
kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej.
Wykres 15. Wysokość środków PFRON przekazanych na realizację zadań z zakresu
rehabilitacji zawodowej i społecznej w latach 2011- 2020
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10.6. Spartakiada osób niepełnosprawnych
W roku 2020 Spartakiada nie odbyła się ze względu na wprowadzony stan
epidemii COVID-19.
10.7. Realizacja pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”
Rok 2020 to kolejny, w którym Powiat Oławski realizuje (od 2012 roku)
program „Aktywny Samorząd” finansowany ze środków PFRON. Jednostką
realizującą program jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Obecnie program
realizowany jest w trzech modułach: Moduł I - obejmuje likwidację barier
utrudniających aktywizację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych, Moduł II
– to pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, Moduł III – pomoc
osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji
kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi.
W 2020 roku, od 1 marca, ogółem w Module I i II do Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie wpłynęło 56 wniosków osób niepełnosprawnych na kwotę
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258 721 zł. Zrealizowano 47 wniosków, wypłacając 189 049 zł, tj. 73 % środków
przyznanych na realizację programu. Wszystkie wnioski zostały zweryfikowane pod
względem formalnym pozytywnie. W Module III wpłynęło 112 wniosków na kwotę
131 000 zł. Zrealizowano 103 wnioski, wypłacając 109 500 zł, tj. 99% środków
przyznanych na realizację programu.
W ramach realizacji programu w Modułach I i II z dofinansowania skorzystało:
Moduł I – dofinansowanie w kwocie 102 423 zł:
- 1 osoba z dofinansowania do pomocy w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B –
1 350 zł;
- 14 osób z dofinansowania do pomocy w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego
elementów oraz oprogramowania – 69 573 zł;
- 1 osoba z dofinansowania do pomocy w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie
elektrycznym – 22 500 zł;
- 2 osoby z dofinansowania do pomocy w utrzymaniu sprawności technicznej
posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym – 2 200 zł;
- 1 osoba z dofinansowania do pomocy w zakupie skutera o napędzie elektrycznym –
3 900 zł;
- 1 osoba z dofinansowania do pomocy w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez
zapewnienie opieki dla osoby zależnej – 2 900 zł.
Moduł II:
- 29 osób otrzymało dofinansowanie do pomocy w uzyskaniu wykształcenia na
poziomie wyższym – 86 626 zł.
Wypłata dofinansowań w ramach Modułu I i Modułu II obejmuje rok następny i trwa
do 15 kwietnia 2021 r.
Dodatkowo w ramach rozliczenia roku 2019 w Module I wypłacone zostały
3 wnioski na kwotę 2 456 zł i 21 wniosków w Module II na kwotę 40 649 zł.
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Wykres 16. Dofinansowanie wypłacone z programu „Aktywny Samorząd” wg Modułów
w roku 2020.
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10.8. Wyrównywanie Różnic Między Regionami III
W 2020 r. Powiat Oławski przystąpił do realizacji „Programu wyrównywania
różnic między regionami III” poprzez realizację projektu w obszarze D (likwidacja
barier transportowych). Beneficjentem programu była Gmina Domaniów. Celem
projektu było zapewnienie osobom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu
i opieki w czasie przewozu na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze. W ramach
projektu zakupiono samochód osobowy marki Reanult. Kwota dofinansowania ze
środków PFRON do realizacji w/w projektu wynosiła 77 636 zł. Finalizacja realizacji
projektu oraz jego rozliczenie zgodnie z harmonogramem nastąpiło w 2020 r.
Dofinansowanie z PFRON wyniosło ostatecznie 74 077 zł. Dofinansowanie zostało
wypłacone a umowę uznano za rozliczoną.
10.9. Warsztaty terapii zajęciowej
Od 02.09.2019 r. w naszym powiecie funkcjonują Warsztaty Terapii
Zajęciowej prowadzone przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Tęcza” w Oławie,
przeznaczone dla 30 osób niepełnosprawnych. Zadanie finansowane jest ze
środków PFRON oraz środków powiatu. Kwota dofinansowania w 2020
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roku wynosiła: ze środków PFRON: 604 690,75 zł a ze środków powiatu:
67 187,87 zł.

XI. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
Dom Pomocy Społecznej w Oławie jest placówką przeznaczoną dla osób
przewlekle somatycznie chorych. W ciągu 2020 roku wydano 16 decyzji
o umieszczeniu osób wymagających całodobowej opieki w DPS. Średni miesięczny
koszt utrzymania mieszkańca w 2020 r. wynosił 4045,57 zł.

XII. PROJEKT „PIECZA ZASTĘPCZA W POWIECIE OŁAWSKIM”
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie w latach 2019 - 2020
realizuje projekt „Piecza zastępcza w powiecie oławskim” współfinansowany przez
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem głównym projektu jest: realizacja usług i wsparcie systemu pieczy
zastępczej.
Wsparcie w projekcie kierowane jest do:
 rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka,
 kandydatów na rodziny zastępcze oraz kandydatów na prowadzenie,
rodzinnych domów dziecka,
 wychowanków pieczy zastępczej powyżej 15. roku życia,
 wychowanków pieczy zastępczej poniżej 15. roku życia.
Zadanie 1. Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji kadr systemu pieczy
zastępczej:
W ramach zadania zrealizowane zostały:
 Warsztaty „Świat dziecka” – uczestnicy – 11. osób, 6 spotkań po 6 godzin.
Tematyka zajęć:
- rodzina,
- błędy wychowawcze,
- budowanie relacji dorosły – dziecko,
- wspieranie procesu budowania wzajemnych relacji „Rodzeństwo bez
rywalizacji”,
- wychowanie nastolatka,
- zagrożenia współczesnej młodzieży.
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Wykonawca: Centrum Usług Psychologicznych, Pedagogicznych i Logopedycznych
EGO.
Za wykonanie drugiej edycji zadania zapłacono 5817,00 zł brutto.
 Superwizja– uczestnicy – 10. osób - grupowa (4 spotkania po 4 godziny),
7 osób - indywidualna (5 godzin na osobę).
Wykonawca: Centrum Super – ego K. Fura, K Ździebło spółka jawna.
Za wykonanie drugiej edycji zadania zapłacono 13 600,00 zł brutto.
 Szkolenie z przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu – zajęcia
wyjazdowe – Ośrodek Olimp "Szklarska Poręba" – 11. rodziców zastępczych
oraz 15. dzieci objętych wsparciem - termin: 23/10/2020 – 25/10/2020.
Wykonawca: Centrum Usług Psychologicznych, Pedagogicznych i Logopedycznych
EGO.
Za wykonanie zadania zapłacono 13 690,00 zł brutto.
Zadanie 2. Usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym dla dzieci
powyżej 15. roku życia:
W ramach zadania zrealizowane zostały:
 zajęcia z doradcą zawodowym – uczestnicy – 24. osoby – zajęcia grupowe
(1 spotkanie, 8 godz.), 12. osób – zajęcia indywidualne średnio 8 godzin na
osobę (przez godz. rozumie się 45 min).
Tematyka zajęć:
- poradnictwo zawodowe,
- pomoc w wyborze zawodowej ścieżki kariery,
- diagnoza kompetencji,
- warsztaty motywacyjne i aktywizujące.
Wykonawca: Mariusz Zawadzki.
Za wykonanie drugiej edycji zadania zapłacono 5 796,00 zł brutto.
 Trening kompetencji i umiejętności społecznych – zajęcia wyjazdowe –
Ośrodek Olimp "Szklarska Poręba"- 10 osób objętych wsparciem - termin:
21/08/2020 – 23/08/2020
Wykonawca: Centrum Usług Psychologicznych, Pedagogicznych i Logopedycznych
EGO.
Za wykonanie drugiej edycji zadania zapłacono 7 475,00 zł brutto.
 Wyjazdowe zajęcia socjoterapeutyczne - Ośrodek kolonijny "Komandor"
Pogorzelica – 10 osób objętych wsparciem – termin:
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08/07/2020 – 18/07/2020
10/08/2020 – 20/08/2020
Wykonawca: Centrum Usług Psychologicznych, Pedagogicznych i Logopedycznych
EGO.
Za wykonanie drugiej edycji zadania zapłacono 28 220,00 zł brutto.
 Gra miejska „Krok w przyszłość” – uczestnicy - 8 osób, zajęcia grupowe –
35 godzin, zajęcia indywidualne – 56 godzin ( 7 godzin na uczestnika).
Uczestnicy podzieleni są na zespoły, przechodzą poszczególne etapy gry,
zdobywając doświadczenie, umiejętności, wiedzę i informacje potrzebne na rynku
pracy, ucząc się jednocześnie współzawodnictwa i współpracy.
Wykonawca: Przemysław Śliwiński.
Za wykonanie drugiej edycji zadania zapłacono 19 245,00 zł brutto.
Zadanie 3. Usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym dla dzieci
poniżej 15. roku życia:
W ramach zadania zrealizowane zostały:
 Wyjazdowe zajęcia socjoterapeutyczne – Ośrodek kolonijny „Komandor"

Pogorzelica - liczba osób objętych wsparciem 10. - termin:
- 08/07/2020 – 18/07/2020
- 10/08/2020 – 20/08/2020
Wykonawca: Centrum Usług Psychologicznych, Pedagogicznych
i Logopedycznych EGO.
Za wykonanie pierwszej edycji zadania zapłacono 28 220,00 zł brutto.


Warsztaty z arteterapii – 2. grupy po 6. osób, spotkania 1 raz w tygodniu
(wtorek, czwartek) po 2 godziny.

Wykonawca: Alicja Grabowy.
Za wykonanie zadania zapłacono 5396,05 zł brutto + pochodne.
Zadanie 4. Finansowanie rodzinom zastępczym usług specjalistycznej pomocy
dla dzieci w tym reedukacyjnej.
W ramach zadania zrealizowane zostały:
1. Zajęcia reedukacyjne dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej - odbywają
się zgodnie z przeprowadzonym sondażem potrzeb. Wsparciem objęto 39.
uczestników – 30 godzin na dziecko.
 matematyka – nauczyciel pani Danuta Śmiarowska Wilgosz – uczestnicy –
10 osób
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 matematyka – nauczyciel pani Beata Jurczak – uczestnicy – 10 osób,
 j. angielski - nauczyciel pani Eurydyka Draus – uczestnicy – 4 osoby,
 j. angielski - nauczyciel pani Joanna Wojcieszko – uczestnicy – 4 osoby,
 j. angielski - nauczyciel pani Sylwia Milewska – uczestnicy – 4 osoby,
 j. angielski – Anna Klimkiewicz ABC Angielski – uczestnicy – 2 osoby,
 chemia – nauczyciel pani Eliza Maciuszczak – uczestnicy – 5 osób.
Za wykonanie zadania w 2020 roku zapłacono 40 006,22 zł brutto + pochodne.
Zadanie 5. Prowadzenie poradnictwa psychologicznego i pedagogicznego.
Każdy uczestnik projektu ma możliwość skorzystania z pomocy psychologa
i pedagoga zatrudnionych w projekcie.
Zakup specjalistycznych testów – 795,32 zł.
Wynagrodzenie psychologa i pedagoga wraz z pochodnymi za rok 2020 –
85 937,07 zł.
Umowa o używanie pojazdu do celów służbowych – 1 861,40 zł.
Zadanie 7. Usługi koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.
Wynagrodzenie koordynatora wraz z pochodnymi za rok 2020 – 46 463,69 zł.
Umowa o używanie pojazdu do celów służbowych – 1543,60 zł.
Ponadto zrealizowano:
1) Catering oraz zakup i opłacenie faktur za zakup artykułów spożywczych na
przygotowanie poczęstunku: napoje, ciasto/słodycze, owoce na organizowaną
superwizję oraz zajęcia z doradcą zawodowym w kwocie 1 211,60 zł brutto.
2) Przeprowadzono rekrutację osób do uczestnictwa w projekcie w 2020 roku
(we własnym zakresie, bezkosztowo).
3) Zostały zawarte umowy z uczestnikami projektu (bezkosztowo).
4) Prowadzony jest przez koordynatora projektu monitoring realizacji projektu
(we własnym zakresie, bezkosztowo). Cała dokumentacja projektu jest oznaczona
RPDS.09.02.01-02-0035/18.
5) Prowadzona jest przez koordynatora projektu dokumentacja fotograficzna
projektu.
Kwota dofinansowania ze środków unijnych w drugim roku (2020) realizacji projektu
wyniosła: 377 448,38 zł, natomiast wkład własny powiatu oławskiego to kwota:
25 920,00 zł.
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XIII. WYKAZ POTRZEB
W celu pełnej realizacji zadań nałożonych na powiat z zakresu pomocy
społecznej, pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz
rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, istnieje potrzeba zabezpieczenia
środków finansowych na:
 remont, modernizację oraz zakup wyposażenia biur w nowej siedzibie PCPR,
dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 wydatki związane z opieką i wychowaniem dzieci umieszczonych w pieczy
zastępczej (zadania fakultatywne oraz tworzenie nowych rodzinnych domów
dziecka i zawodowych rodzin zastępczych),
 szkolenia i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej, doradztwo
metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych
pomocy społecznej oraz realizację programów osłonowych,
 pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych i zapewnienie
udziału własnego ze środków,
 szkolenia kadry PCPR.
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