Sprawozdanie merytoryczne za rok 2018 z działalności
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie

W roku 2018 strukturę organizacyjną PCPR tworzyły następujące stanowiska
pracy/etaty:
1. kierownik
2. inspektor ds. PFRON
3. dwóch pracowników socjalnych (jeden na urlopie macierzyńskim)
4. inspektor ds. świadczeń pomocy społecznej
5. sekretarz – Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
6. starszy inspektor – Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
7. koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej
8. dwóch koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach umowy zlecenia
9. trzech psychologów w ramach umowy zlecenia
10. stażysta z PUP na okres 6 m-cy.
Budżet Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie na rok 2018 wynosił
2 414 307,70 zł zrealizowane wydatki wyniosły 2 328 042,95 zł co stanowi 96,43%; w tym:
środki DUW program dla sprawców przemocy 5 090,00 zł; dotacja na dofinansowanie
wynagrodzenia zatrudnionych koordynatorów 13 695,00 zł; dotacja na PZON 184 225,70 zł.
POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM Z TERENU POWIATU
WOŁOWSKIEGO
W roku 2018 udzielono ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w ramach rehabilitacji społecznej dla osób niepełnosprawnych
dofinansowania do:
- pobytu na turnusie rehabilitacyjnym ubiegało się 89 osób niepełnosprawnych,
dofinansowanie otrzymało 62 osoby niepełnosprawne, na ogólną kwotę 53 939,00 zł.,
- likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu i technicznych ubiegało się 39 osób
niepełnosprawnych, dofinansowanie otrzymało 35 osób niepełnosprawnych, na ogólną
kwotę 80 935,00 zł.,
- przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych ubiegało się 174 osób
niepełnosprawnych, dofinansowanie otrzymało 145 osób niepełnosprawnych na kwotę
139 745,00 zł.;
- sprzętu rehabilitacyjnego ubiegało się 8 osoby niepełnosprawne, dofinansowanie otrzymały
7 osób niepełnosprawnych na kwotę 20 563,00 zł.;
- sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie
posiadające osobowości prawnej ubiegało się 3 wnioskodawców, otrzymało 3
Wnioskodawców, którzy uzyskali dofinansowanie na kwotę 7 502,20 zł. tj.
Dolnobrzeskie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych – 2 002,20 zł.
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„Festyn z okazji dnia Dziecka” , „ Wycieczka do Biskupina”, „Wigilia i spotkania z
Mikołajem 2018”
Polski Związek Niewidomych – 2 500,00 zł.
,,Wycieczka do Wrocławia” , „Dzień Białej Laski,
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Wołowie – 3 000,00 zł.
„Integracyjne Spotkanie Wigilijne osób niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów”
Kolejnym zadaniem zrealizowanym w 2018 r. było zlecanie zadań fundacjom oraz
organizacjom pozarządowym. O dofinansowanie zadania ubiegało się 2 Wnioskodawców, tj.
1) Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Wołowie, które otrzymało dofinansowanie
w wysokości 5 000,00 zł. na zorganizowanie lokalnych imprez kulturalnych, sportowych,
turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w
tych dziedzinach oraz
2) Fundacja „Złote Psy”, która otrzymała dofinansowanie w wysokości 5 000,00 zł
na prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć mających na celu nabywanie, rozwijanie
i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób
niepełnosprawnych, rozwijających umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem
osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną,
usprawniających i wspierających funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością
intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach.
W 2018 r. na rehabilitację społeczną wydano 312 684,00 zł. Nie wydano 1 704,00 zł
z powodu rezygnacji z przyznanego dofinansowania. Zainteresowanych uzyskaniem
dofinansowania ze środków PFRON było 308 osób, dofinansowanie otrzymało 249 osób.
Pracownik w zakresie swoich zadań udzielał specjalistycznego poradnictwa nt. praw
i uprawnień osób niepełnosprawnych, sporządzał sprawozdania kwartalne z wykorzystaniem
środków PFRON. Przeprowadzał wywiady środowiskowe u osób niepełnosprawnych w
związku z likwidacją barier architektonicznych lub kontrolą zakupionego sprzętu
rehabilitacyjnego.
Środki na rehabilitację zawodową i społeczną w latach 2010 – 2018.
Rok
środki PCPR
środki PUP
środki ogółem na
– rehabilitacja
–rehabilitacja
rehabilitację zawodową
społeczna
zawodowa
i społeczną
2010
233 245,00
48 000,0
281 245,00
2011
315 076,00
0,00
315 076,00
2012
350 850,10
208 744,90
559 595,00
2013
208 715,00
100 000,00
308 715,00
2014
281 219,00
65 000,00
346 219,00
2015
328 885,00
30 000,00
358 885,00
2016
216 822,98
84 316,02
301 139,00
2017
256 996,00
80 000,00
336 996,00
2018
314 388,00
50 000,00
364 388,00
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POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
W WOŁOWIE
Posiadanie orzeczenia wydanego przez zespół ds. orzekania o niepełnosprawności pozwala
osobie zainteresowanej korzystać z następujących uprawnień:
1. możliwość uzyskania odpowiedniego zatrudnienia, np. w zakładach pracy chronionej,
zakładach aktywności zawodowej (oczywiście nie oznacza to, że osoby niepełnosprawne
mogą pracować wyłącznie w warunkach pracy chronionej),
2. możliwość korzystania ze szkoleń (w tym specjalistycznych),
3. podleganie przywilejom pracowniczym osób niepełnosprawnych: prawo do dodatkowych
urlopów, przerw w pracy,
4. z ulg np. podatkowych, komunikacyjnych na przejazdy PKP i PKS, zwolnienie z opłat
radiowo-telewizyjnych (abonamentu), na podstawie odrębnych przepisów,
5. możliwość uczestniczenia w terapii zajęciowej,
6. z zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz pomoce techniczne,
ułatwiające funkcjonowanie danej osoby,
7. z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych, rehabilitacyjnych świadczonych przez
instytucje pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz inne placówki,
8. z uprawnień do zasiłku pielęgnacyjnego i innych świadczeń z pomocy społecznej (np.
zasiłek stały, uzyskanie przez opiekuna świadczenia pielęgnacyjnego)
9. korzystania z uprawnień na podstawie art. 8 ustawy z 20.06.1997 Prawo o ruchu drogowym
(DZ. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908) – karta parkingowa
W roku 2018 obsada Zespołu kształtowała się następująco: przewodniczący, sekretarz;
9 -ciu Lekarze: internista, ortopeda, chirurg, neurolog, laryngolog, dwóch psychiatrów,
dwóch pediatrów;
5 -ciu Członkowie: psycholog, pedagog, doradca zawodowy, dwóch pracowników
socjalnych.
Podczas jednego posiedzenia komisji składu orzekającego udział bierze 1 lekarz i 1 członek.
Lekarze i członkowie zatrudnieni są na umowę zlecenia lub na umowę zawartą z gabinetem
lekarskim. W 2018 r. odbyło się 81 posiedzeń komisji składów orzekających.
W 2018 roku przyjęto ogółem 902 wnioski o ustalenie niepełnosprawności i stopnia
niepełnosprawności, wydano ogółem 869 orzeczeń, w tym:

735 orzeczeń dla osób powyżej 16 r.ż. w tym zaliczających do:
- znacznego stopnia niepełnosprawności – 226
- umiarkowanego stopnia niepełnosprawności – 362
- lekkiego stopnia niepełnosprawności – 106
- niezaliczających do żadnego stopnia - 14
- odmowy – 27

134 orzeczeń dla dzieci do 16 r.ż. w tym:
- zaliczające do niepełnosprawności – 123
- niezaliczających do niepełnosprawności – 11
- odmowy - 0
Wydano 136 legitymacji osób niepełnosprawnych, w tym:
- dla osób powyżej 16 r.ż. - 116
- dla osób przed 16 r.ż. - 20
Wydano 84 kart parkingowych osobom niepełnosprawnym, w tym:
- osoby niepełnosprawne - 82
- placówki - 2
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ORGANIZACJA PIECZY ZASTĘPCZEJ RODZINNEJ I INSTYTUCJONALNEJ
W POWIECIE WOŁOWSKIM
Rodzinna piecza zastępcza na terenie powiatu wołowskiego prowadzona była przez
Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej, w którym zatrudnieni byli pracownicy PCPR
(trzech koordynatorów, trzech psychologów).
W ciągu całego roku 2018 liczba rodzin objętych wsparciem koordynatorów wynosiła
43, umieszczonych w nich było 60 dzieci. Koordynatorzy średnio w miesiącu wykonywali
po 16 wyjazdów w środowisko – bezpośrednie kontakty z rodzinami zastępczymi i dziećmi
umieszczonymi w tych rodzinach, którym udzielał poradnictwa rodzinnego, wsparcia
i pomocy w szukaniu rozwiązań trudnych sytuacji, odbywał rozmowy motywacyjne
i informacyjne.
Organizator rodzinnej pieczy zastępczej zorganizował łącznie ok 61 spotkań zespołów
oceniających sytuację dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej, w której udział
brali: kuratorzy, psycholog, pedagog szkolny, rodzice zastępczy, pracownicy PCPR, inne
osoby zainteresowane sprawą dziecka oraz koordynator. Ponadto Koordynatorzy rodzinnej
pieczy zastępczej współpracowali z psychologiem w zakresie udzielania dodatkowego
wsparcia i rozwiązywania bieżących problemów rodzin; brali udział w przygotowaniu planów
pomocy dziecku umieszczonemu w rodzinie zastępczej.
Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej współpracowali z instytucjami:
 ośrodki pomocy społecznej – kontakt z pracownikami socjalnymi lub asystentami rodziny
w zakresie współpracy w tworzeniu indywidualnych planów pomocy dziecku i planów pracy
z rodziną
 Sąd Rejonowy w Wołowie – współpraca z kuratorami sądowymi: bieżąca wymiana
informacji; współpraca w zakresie tworzenia indywidualnych planów pomocy dziecku
umieszczonemu w rodzinie zastępczej.
 Placówki oświaty – szkoły
 poradnie psychologiczno – pedagogiczne
 Ośrodek Adpocyjno – Opiekuńczy – kontakt telefoniczny w zakresie poradnictwa
merytorycznego oraz zgłaszanie dzieci z uregulowaną sytuacją prawną
 rodzice biologiczni
 placówki opiekuńczo – wychowawcze.
W skład rodzinnej pieczy zastępczej, którą realizował powiat wołowski w 2018 r. (stan na
31.12.2018 r.) wchodziło 37 rodzin zastępczych, przebywało w nich 52 dzieci, w tym:
rodziny spokrewnione – 27 rodziny, w których przebywało 36 dzieci; (dziadkowie,
rodzeństwo)
rodziny niezawodowe – 7 rodzin, w których przebywało 7 dzieci; (ciocia, wujek)
rodzinne domy dziecka - 1 rodzinny dom dziecka (rdd) w którym przebywało
5 wychowanków pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej, którzy
pochodzili z terenu powiatu wołowskiego.
rodziny zastępcze zawodowe - 2 rodziny zastępcze zawodowe, w których umieszczonych
było po dwoje wychowanków pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej,
którzy pochodzili z terenu powiatu wołowskiego.
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Ilość rodzin zastępczych i umieszczonych w nich dzieci (stan na 31 grudnia)
rodziny zastępcze

umieszczone w nich dzieci

2015 r.

43

58

2016 r.

41

56

2017 r.

45

60

2018 r.

37

52

Wydatki w ramach świadczeń społecznych dla rodzin zastępczych (w tym
pełnoletni wychowankowie rodzin zastępczych ) wyniosły 902 202,74 zł, z tego:
Średnio
Wyszczególnienie

Średnio

miesięczna miesięczn

kwota – rodziny zastępcze
dodatek wychowawczy 500+
jednorazowe przyjęcie dziecka do rodziny

Liczba

Kwota
świadczeń

liczba

a liczba

świadczeń

rodzin
42
27

dzieci
56
41

689
517

551.478,86
254.380,88

660-1200
1500-2000

zastępczej
pomoc na zagospodarowanie (rzeczowa)

4

7

8

10.500,00

dla pełnoletnich wychowanków rodzin

0

0

0

0,00

5

5

5

23.439,00

dla pełnoletnich wychowanków rodzin

8

8

96

42.164,00

zastępczych
dofinansowanie do wypoczynku

5

11

11

pomoc jednorazowa
program "Dobry start"

5
42

11
43

11
43

zastępczych
pomoc na usamodzielnienie (pieniężna)
dla pełnoletnich wychowanków rodzin
zastępczych
pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki

4.750,00 do
50%kosztów
2.590,00
12.900,00

W związku z obowiązkiem finansowania przez gminy części kosztów za utrzymanie dzieci
przebywających w pieczy zastępczej w 2018 r. do powiatu wpłynęły środki w wysokości:
gmina
średniomiesięczna
zwrot za 2018 r.
10% w 1 roku
liczba dzieci
30% w 2 roku
Wołów
23
163 052,02
50% w 3 roku i
pozostałych
Brzeg Dolny
20
149 898,58
Wińsko

9

68 760,37

razem

52

381 710,97
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W związku z obowiązkiem finansowania przez gminy części kosztów za utrzymanie
dzieci przebywających w zakładach opiekuńczo - leczniczych w 2018 r. do powiatu wpłynęły
środki w wysokości:
gmina
średniomiesięczna liczba
zwrot za 2018 r.
dzieci
Brzeg Dolny

2

24 596,00

Wołów

0

0,00

Wińsko

0

0,00

razem

2

24 596,00

W 2018 r. rozwiązano 9 rodzin zastępczych, w tym:
- 4 rodziny zastępcze – 4 dzieci powróciło pod opiekę rodziców biologicznych,
- 2 rodziny zastępcze – 2 pełnoletnich wychowanków opuściło rodzinę zastępczą z powodu
usamodzielnienia się,
-2 rodziny zastępcze – 2 dzieci przeszło do placówki opiekuńczo – wychowawczej.
- 1 rodzina zastępcza - 1 dziecko zostało adoptowane,
- 1 rdd - 3 dzieci trafiło do placówki opiekuńczo-wychowawczej.
W 2018 r. zawiązano 6 nowych rodzin zastępczych, w tym:
- 6 rodzin zastępczych ustanowionych przez sąd
Instytucjonalna piecza zastępcza na terenie powiatu wołowskiego w 2018 r. prowadzona
była przez:
Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą Typu Socjalizacyjnego w Wołowie przy ul. Kościuszki
17, Placówka posiada 1 grupę socjalizacyjną 14-osobową.
Zespół Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych „Wiosna” w Krzydlinie Małej, w skład
placówki wchodzą cztery placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego po 14
dzieci.
Praca merytoryczna w placówkach opiekuńczo-wychowawczych:
- do instytucjonalnych placówek opiekuńczo-wychowawczych znajdujących na terenie
powiatu wołowskiego PCPR wydał 65 skierowań z czego 13 dzieci pochodziło z powiatu
wołowskiego;
- wydano 57 wygaśnięć skierowań do placówek opiekuńczo-wychowawczych i przekazano
dzieci: 18 do adopcji (3 z powiatu wołowskiego), 12 do rodzin zastępczych (3 z powiatu
wołowskiego), 23 powróciło pod opiekę rodzin biologicznych (4 z powiatu wołowskiego),
4 wychowanków z powiatu wołowskiego usamodzielniło się.
Ogółem na koniec 2018 r. w placówkach opiekuńczo – wychowawczych przebywało
21 dzieci pochodzących z powiatu wołowskiego, z czego 14 dzieci przebywało w Placówce
Opiekuńczo-Wychowawczej Typu Socjalizacyjnego w Wołowie; 5 dzieci w Wielofunkcyjnej
Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Wiosna" w Krzydlinie Małej oraz 2 wychowanków w
Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Bierutowie, powiat oleśnicki.
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Powiat wołowski w 2018 r. zawarł 89 porozumień z innymi powiatami dotyczących
odpłatności za pobyt ich dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących
na terenie powiatu wołowskiego.
W dalszym ciągu trwa spór o uregulowanie należności za pobyt czwórki małoletnich
w Zespole Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych "Wiosna" w Krzydlinie Małej. Sprawy
sądowe prowadzi SWWB Kancelaria Pawna s.c.
Dnia 7 maja b.r. PCPR w Wołowie otrzymało informację od Adwokata p. Marcina
Kołodziejczaka, iż sprawa z powództwa Powiatu Wołowskiego przeciwko Powiatowi
Wałbrzyskiemu o zapłatę należności dla powiatu wołowskiego za pobyt małoletniej w
Placówce w wys. 27 741,54 + odsetki jest w toku – pozwany powiat wniósł sprzeciw od
wydanego w sprawie nakazu zapłaty, który spowodował jego uchylenie. Aktualnie Kancelaria
oczekuje na wyznaczenie rozprawy celem rozpoznania tej sprawy.
Natomiast w sprawie o zapłatę należności za pobyt trójki rodzeństwa w Placówce z
powództwa Powiatu Wołowskiego przeciwko Powiatowi Milickiemu Sąd Okręgowy we
Wrocławiu wydał nakaz zapłaty zgodny z żądaniem pozwu. W chwili obecnej Kancelaria
oczekuje na uprawomocnienie się tego orzeczenia. Kwota należności dla powiatu
wołowskiego wynosiła na 31.04.2019 r. ok. 918 118,87 + odsetki.
PEŁNOLETNI (USAMODZIELNIAJĄCY SIĘ) WYCHOWANKOWIE
Dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo wychowawczych udzielono pomocy w
wysokości ogółem 85 823,50:
Rodzaj świadczenia
liczba
średnio
kwota
świadczeń

miesięczna liczba świadczeń w zł

pomoc pieniężna na usamodzielnienie

1

wychowanków
1

pomoc na kontynuowanie nauki

98

8

58 406,50

pomoc pieniężna na zagospodarowanie

1

1

0,00

27 417,00

w formie rzeczowej
Dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych udzielono pomocy w wysokości ogółem
65 603,00:
liczba
średnio
kwota
Rodzaj świadczenia
pomoc pieniężna na usamodzielnienie
pomoc pieniężna na kontynuowanie w
formie rzeczowej
pomoc na zagospodarowanie w formie
rzeczowej

świadczeń

miesięczna liczba

świadczeń w

1
96

dzieci
1
8

zł
23 439,00
42 164,00

2

2

0,00
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Ponadto do zadań pracowników socjalnych PCPR należało:
- co miesięczne naliczanie powiatom właściwym odpłatności za pobyt dzieci z innych
powiatów, a przebywających w naszych placówkach opiekuńczo-wychowawczych:
- tworzenie comiesięcznych wykazów dzieci i naliczanie odpłatności do starostwa,
- przygotowywanie not księgowych: w 2018 r. - 51 not na kwotę 209 594,31 zł.
- comiesięczne naliczanie odpłatności za pobyt 6 dzieci pozbawionych władzy rodzicielskiej
przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza powiatem wołowskim tj.
we Wrocławiu, Miliczu i Bierutowie, na ogólną kwotę 104.860,67 zł.
- comiesięczne naliczanie odpłatności za pobyt 2 dzieci pozbawionych władzy rodzicielskiej
przebywających w zakładach opiekuńczo – leczniczych tj. Piszkowicach i Jaszkotle, na
ogólną kwotę 49.192 zł.
- udział w 4 posiedzeniach Zespołów do spraw zasadności pobytu dziecka w placówkach
opiekuńczo – wychowawczych;
- przeprowadzanie 6 wywiadów środowiskowych z pełnoletnimi wychowankami placówek
opiekuńczo-wychowawczych, z pełnoletnimi wychowankami rodzin zastępczych, na potrzeby
innych powiatów oraz Sądu;
- w 2018 r. - prowadzenie teczek i spraw związanych z odpłatnością rodziców biologicznych
za pobyt ich dziecka w pieczy zastępczej: wydano 10 decyzji odstępujących od ustalenia
odpłatności za pobyt dzieci w pieczy, 50 spraw w toku.
- realizacja Programu – „Dobry start” (300 +) Łącznie 32 wnioski na kwotę 9600 zł.
Świadczenie (jednorazowe w kwocie 300 zł.) dobry start z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
na dziecko umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej i osób usamodzielnianych
tj.: ZPOW "Wiosna" dyrektor złożył 12 wniosków pozytywnie rozpatrzonych na kwotę 3.600
zł. oraz POWTS Wołów dyrektor placówki złożył 16 wniosków pozytywnie rozpatrzonych na
kwotę 4800 zł. oraz 4 wnioski pełnoletnich wychowanek tzw. osób usamodzielnianych
pozytywnie rozpatrzone na kwotę 1200 zł.
- sporządzanie sprawozdania z zakresu działalności stanowiska na potrzeby PCPR, Zarządu
Powiatu, Urzędu Województwa Dolnośląskiego;
- praca w programie Vulcan,Top -Tim.
PROWADZENIE MIESZKANIA CHRONIONEGO
Mieszkanie chronione mieści się w Brzegu Dolnym przy ul. Zwycięstwa 7/3,
przeznaczone jest dla byłych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin
zastępczych pochodzących z terenu powiatu wołowskiego. Mieszkanie przygotowane jest dla
3 wychowanków składa się z 2 pokoi, łazienki i kuchni. W mieszkaniu w 2018 r. przebywało
2 pełnoletnich wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej. Jedna osoba posiada
orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, uczy się w systemie dziennym, mcznie opłaca 50,78 zł, druga osoba uczy w systemie dziennym, ze względu na niski dochód
jest zwolniona z odpłatności za mieszkanie. Mieszkańcy ponoszą opłaty w zależności od ich
sytuacji i dochodu, pozostała część współfinansowana jest z budżetu powiatu.
Wychowankowie objęci są pomocą socjalną, pomocą w prowadzeniu indywidualnych
programów usamodzielnienia, doradztwem i w razie potrzeby opieką psychologiczną przez
pracowników PCPR.
PRACA PSYCHOLOGICZNA ŚWIADCZONA PRZEZ PCPR
W 2018 roku PCPR w Wołowie zatrudniało na umowę zlecenia trzech psychologów,
jeden psycholog w tym okresie udzielał pomocy psychologicznej dla rodzin w zakresie
rozwiązywania problemów wychowawczych z dziećmi, kształtowania prawidłowych
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wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych oraz udzielał pomocy dla osób
znajdujących się w sytuacji kryzysowej oraz osób dotkniętych przemocą w rodzinne - udzielił
125 godzin wsparcia.
Dwóch psychologów udzielało pomocy psychologicznej rodzinom zastępczym, realizowało
zadania zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej tj: terapie,
konsultacje z rodzinami zastępczymi, wykonywanie badań i wydawanie opinie o posiadaniu
predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia
rodzinnego domu dziecka. Uczestnictwo w zespołach do spraw okresowej sytuacji dziecka
oraz stale bezpośrednio i telefonicznie konsultowali się z pracownikami PCPR
(koordynatorami,
pracownikami
socjalnymi)
odnośnie
funkcjonowania
dzieci
przebywających w rodzinach zastępczych oraz ich opiekunów. Ponadto psychologowie
wykonali diagnozy psychologiczne (dotyczących rozwoju intelektualnego, emocjonalnego
oraz więzi rodzinnych) dzieci i młodzieży. Po przeprowadzonych badaniach udzielali
opiekunom informacji zwrotnych oraz sporządzali opinię. Wykonaną pracę psychologowie
dokumentują poprzez kartę pracy podpisywaną przez osoby, której udzielali pomocy
psychologicznej oraz pisemne notatki.
Bezpośrednią pracę z dziećmi psychologowie wykonywali poprzez rozmowy i obserwację
zarówno w gabinecie PCPR oraz jeśli istniała taka potrzeba w warunkach domowych.
ŚRODKI ZEWNĘTRZNE I INNE ZADANIA
PCPR realizował od lipca do listopada 2018 r. program korekcyjno-edukacyjny dla
sprawców przemocy w rodzinie, finansowany przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki w
kwocie 5 090,00. Program realizowany był dla osób stosujących przemoc oraz skazanych z
art. 207 kk.
W programie udział wzięły 3 osoby, program ukończyły 2 osoby. Zajęcia odbywały się w
godzinach popołudniowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie. Ilość
godzin w programie – 60 grupowych, 10 indywidualnych.
PCPR otrzymał dotacje celową z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego
w wys. 13 695,00 na dofinansowanie wynagrodzenia zatrudnionych na umowę zlecenia trzech
koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.
Realizowano pilotażowy program „Aktywny samorząd” realizowany przez Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie. Wykorzystane środków wyniosły 55 432,00 zł.
Dofinansowanie uzyskało 12 osób niepełnosprawnych.
W ramach programu dofinansowano do:
Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym 7 osób 24 536,00 zł.,
Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym
zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz
oprogramowania 2 osoby 10 538,00 zł.
zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu
elektronicznego i oprogramowania 1 osoba 2 000,00 zł.
Obszar C - likwidacja barier w poruszaniu się,
zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego
o napędzie elektrycznym 1 osoba 1 060,00 zł.
zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w
której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości)
1 osoba 17 298,00 zł.
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W 2018 r. PCPR w Wołowie realizowało zadanie dot. udzielania pomocy
repatriantom i osobom posiadającym Kartę Polaka.
Powiat Wołowski otrzymał środki dla repatriantów z budżetu Państwa na pokrycie kosztów
przejazdu, zagospodarowanie i bieżące wydatki oraz na pokrycie kosztów związanych z
podjęciem na terytorium RP nauki przez dzieci repatriantów w wysokości 77 338,98,00 zrealizowano 7 wniosków.
Powiat otrzymał również środki dla repatriantów na refundacje części kosztów poniesionych
przez pracodawcę na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne w
wysokości 24 000,00. Podpisana została umowa z pracodawcą (Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Wińsku, która zatrudniła repatrianta na stanowisku masażysty.
Powiat Wołowski otrzymał z rezerwy celowej środki w wysokości 48 780,00 zł. na
częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżące utrzymanie w Rzeczpospolitej
Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
Złożono 6 wniosków o udzielenie dotacji celowej na wypłatę świadczeń pieniężnych dla
posiadaczy Karty Polaka na kwotę 48 780,00 zł. dla 13 osób (10 osób to obywatele Białorusi,
3 osoby obywatele Ukrainy).
W 2018 r. przygotowano i złożono wniosek o dofinansowanie do realizacji projektu
pn.: "Razem wygramy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego. Oś Priorytetowa 9 - Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostęp do wysokiej
jakości usług społecznych.
Powiat Wołowski otrzymał otrzymał dofinansowanie:
wartość projektu: 1 594 263,60 zł
kwota dofinansowania: 1 513 863,60 zł
wkład własny: 80 400,00 zł
okres realizacji projektu: od: 2019-01-01 do: 2020-12-31
Cel główny projektu: Zwiększenie dostępności wsparcia i rozszerzenie oferty PCPR Wołów
w ramach systemu pieczy zastępczej na terenie Powiatu Wołowskiego
W 2018 r. wydano 55 decyzji dla osób niepełnosprawnych skierowanych do ośrodków
wsparcia funkcjonujących na terenie powiatu wołowskiego tj. do:
- Powiatowego Ośrodka Wsparcia Dziennego „Nasz Dom” przyznano 20 miejsc oraz
naliczono odpłatność za usługi tam świadczone 4 osobom. Pozostałe 16 osób zostało
zwolnionych lub odstąpiono od naliczania odpłatności;
- Powiatowego Ośrodka Wsparcia Środowiskowego Domu Samopomocy przyznano 30
miejsc oraz naliczono odpłatność za usługi świadczone w ośrodku 3 osobom. Pozostałe 27
osób zwolniono lub odstąpiono z odpłatności.
Przygotowano paczki świąteczne ze słodyczami dla dzieci z rodzin zastępczych oraz
placówek opiekuńczo-wychowawczych.
POTRZEBY PCPR W WOŁOWIE W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ
Z uwagi na duże potrzeby w dalszym ciągu zapewnienie rodzinnej pieczy zastępczej
i biologicznym rodzicom dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych bieżącego dostępu
do poradnictwa specjalistycznego: psychologicznego, pedagogicznego, rodzinnego – terapia
rodzinna, prawnego.
W roku bieżącym zadanie to w większości realizowane jest w ramach projektu "Razem
wygramy" współfinansowanego ze środków EFS.
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SPRAWOZDANIE Z „POWIATOWEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA LATA 2011-2020”
PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
1.1 Przystosowanie środowiska lokalnego do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz
zwiększenie aktywnego udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym
1. Likwidacja barier architektonicznych, w Zespole Szkół specjalnych i Placówek
Oświatowych w Wołowie - montaż platformy dla wózków inwalidzkich;
2. Likwidacja barier architektonicznych, w miejscu zamieszkania dla 6 osób
niepełnosprawnych z dofinansowaniem środków PFRON realizowane przez Powiatowe |
Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie;
3. Likwidacja barier w komunikowaniu się i technicznych ze środków PFRON dla 29 osób;
4. Dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego dla 7 osób niepełnosprawnych ze
środków PFRON ( PCPR);
5. Udział w programie
„Aktywny Samorząd”- dofinansowania dla 12 osób
niepełnosprawnych;
6. Ośrodki Pomocy Społecznej realizowały:
- uslugi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych,
-specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi ,
- pracę socjalną w tym podejmowanie przez pracowników społecznych działań mających
ułatwienie kontaktów z placówkami służby zdrowia, udzielanie pomocy z korzystania
rożnych form rehabilitacji leczniczej i społecznej, uwrażliwienie społeczności lokalnej na
potrzeby osób niepełnosprawnych, pomoc w uzyskaniu dofinansowań ze środków PFRON,
- poradnictwo specjalistyczne w tym prawne i psychologiczne.
-zapewnienie pobytu w domach pomocy społecznej
- pomoc finansowa : zasiłki stałe osoby, zasiłki pielęgnacyjne osób, świadczenia
pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, zasiłki dla opiekunów.
- korzystanie z paczek żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc
Żywnościowa 2014-2020.
-realizacja programu „Za życiem“
7. Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie zorganizował tygodniową
akcję - Pokochaj Autyzm.
8. Gmina Brzeg Dolny dokonała montażu 2
podjazdów i pochylni dla osób
niepełnosprawnych do lokalu komunalnych.i socjalnego.
9. Rozbudzanie społecznej świadomości, wspieranie i kreowanie własciwych postaw
społecznych wobec niepełnosprawości poprzez organizowanie akcji charytatywnych dla osób
niepełnosprawnych przez Szkolne Koła Wolontariatu i organizacje pozarządowe.
10.
Uczestnictwo
wychowanków
Młodzieżowego
Ośrodka
Wychowawczego
w Godzięcinie w cyklicznych zajeciach w Środowiskowym domu Samopomocy: zajęcia
ceramiczne, zajecia teatralne, festyn Żyjmy razem a nie obok siebie, akcja charytatywna
„Dolnobrzeskie święto radości“
1.2 Wsparcie możliwie szerokiego rozwoju i edukacji na każdym etapie życia.
1. Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne w Brzegu Dolnym i w Wołowie w odniesieniu do
zaplanowanych działań i metod realizowały:
1) zadania terapeutyczne dla 27 dzieci i ich rodziców w ramach Zespołu Wczesnego
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wspomagania Rozwoju Małego Dziecka
2) w ramach prac zespołów orzekających wydano - 162 orzeczenia, w tym - 136
orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego dla uczniów z niepełnosprawnością
intelektualną stopnia lekkiego, umiarkowanego i znacznego, oraz 19 opinii o
wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka,
3) prowadzenie warsztatów i szkoleń : „Szkoła dla rodziców i wychowawców”,
„Dziecko z autyzmem w systemie edukacji”
4) poszerzanie księgozbioru biblioteki o tytuły dotyczące szeroko pojętego problemu
niepełnosprawności oraz możliwość korzystania z niego przez osoby niepełnosprawne
( platforma dla osób niepełnosprawnych)
2. W gminie Brzeg Dolny w placówkach oświatowych funkcjonują oddziały i klasy
integracyjne.
3. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Wołowie prowadzi Niepubliczny Dzienny
Ośrodek Rehabilitacyjno – Wychowawczy w którym dzieci z upośledzeniem w stopniu
głębokim i sprzężonym realizują obowiązek szkolny. W 2018 otworzono punkt przedszkolny.
4. Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie doposażył Salę
Doświadczania Świata w celu wspierania rozwoju uczniów.
1.3 Wzmocnienie i rozwój sektora pozarządowego działającego na rzecz osób
niepełnosprawnych:
1. W 2018 r. w ramach konkursu na zlecanie zadań fundacjom oraz organizacjom
pozarządowym z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
poprzez wspieranie zadań z zakresu prowadzenia grupowych i indywidualnych zajęć
mających na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do
samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych. Projekt realizowały 2 organizacje
pozarządowe tj. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Wołowie oraz Fundacja „Złote
Psy“ ( „Integracyjne spotkanie Wiglijne“ i „Pomoc na cztery łapy”).
2. Dofinansowanie ze środków PFRON do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób
niepełnosprawnych dla 3 organizacji pozarządowych tj. Koło Terenowe w Wołowie Polskiego
Związku Niewidomych, Dolnobrzeskie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób
Niepełnosprawnych, Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Wołowie, Dolnobrzeskie
Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych;
3. Wsparcie finansowe gminy Brzeg Dolny dla organizacji pozarządowych :
- dowóz codzienny niepełnosprawnych na zajęcia w Wołowie,
- dotacja do zajęć z dogoterapii dla niepełnosprawnych dzieci.
- współfinansowanie imprez –„Święto Radości“, „Żyjmy razem a nie obok siebie“,
- współfinansowanie działań Dolnobrzeskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Osób
Niepełnosprawnych.
- bezpłatna pomoc prawna dla osób niepełnosprawnych.
1.4 Podniesienie jakości życia i zapewnienie optymalnych warunków do codziennego
funkcjonowania osób niepełnosprawnych:
1. PCPR w Wołowie udzieliło dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych
do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym - 62 osób wraz z opiekunami;
2. Osoby niepełnosprawnej z gminy Wińsko w wieku powyżej 60 roku życia, nieaktywne
zawodowo mają możliwość korzystania w usług oferowanych przez Dzienny Dom Seniora +.
3. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Wołowie buduje Ośrodek OpiekuńczoRehabilitacyjno-Wychowawczy Niezwykła Kraina, w którym funkcjonować
będzie
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całodobowy ośrodek pobytu.
4. Działanie na terenie powiatu 2 Ośrodków Wsparcia Dziennego do których uczęszcza 50
osób niepełnosprawnych.
5. Stowarzyszenie Osób Niepelnosprawnych w Wołowie prowadzi rehabilitację osób
niepełnosprawnych w ramach projektu „Możemy wiecej“,
1.5 Tworzenie rynku pracy dla osób niepełnosprawnych poprzez aktywizację zawodową
1. Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie w roku 2018:
1) zorganizował staż dla 5 osób niepełnosprawnych;
2) zorganizował szkolenia dla 1 osoby niepełnosprawnej;
3) dofinansował wyposażenie stanowiska pracy dla 1 osoby niepełnosprawnej.
4) przyznał jednorazową dotację na podjęcie własnej działalności gospodarczej
dla 1 osoby niepełnosprawnej.
2. Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie na podstawie współpracy z Powiatowym
Urzędem Pracy w Wołowie ( refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy) zatrudniło 1
osobę niepełnosprawną.
STWORZENIE SYSTEMU WSPARCIA RODZIN
(OPIEKA NAD DZIECKIEM I RODZINĄ)
2.1. Zapewnienie dostępu do specjalistycznego wsparcia rodzinom, które mają trudności
w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych
Rodzinna piecza zastępcza na terenie powiatu wołowskiego prowadzona była przez
Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, który zatrudniał specjalistów takich jak: psycholog,
pedagog, radca prawny, terapeuta rodzinny, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.
2.2. Zapobieganie pogłębiania się problemów wychowawczych i wspieranie rodzin
naturalnych w funkcjach opiekuńczo-wychowawczych
Przyznana dotacja celowa dla PCPR i Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu powiatu
wołowskiego w ramach programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy
zastępczej” na dofinansowanie wynagrodzenia asystenta i koordynatora.
Organizowanie przez ops wypoczynku letniego dla dzieci.
2.3 Rozwój i wspieranie rodzicielstwa zastępczego
Przyznawanie przez PCPR w Wołowie świadczeń fakultatywnych związanych
z udzielaniem pomocy pieniężnej rodzinom zastępczym, rodzinnym domom dziecka
w wyniku zdarzenia losowego, wyjazdu na wakacje dzieci z rodzin zastępczych, paczek
świątecznych.
Działająca grupa wparcia dla rodzin zastępczych, spotkania odbywają się co 2 m-ce w
siedzibie PCPR w Wołowie.
PCPR w Wołowie zapewnia stałe wsparcie psychologiczne (trzech psychologów) dla
rodzin zastępczych (konsultacje, terapie, diagnozy i testy psychologiczne).
2.4 Wsparcie i rozwój procesu usamodzielniania oraz integracja ze środowiskiem
wychowanków rodzinnych i instytucjonalnych form opieki zastępczej
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie prowadzi mieszkanie chronione dla
pełnoletnich wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny
zastępcze. Mieszkanie przeznaczone jest dla usamodzielnianych wychowanków nie
posiadających czasowo innych możliwości zamieszkania i znajdujących się w trudnej sytuacji
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życiowej. Mieszkanie chronione stanowi lokal mieszkalny w Brzeg Dolnym przy ul.
Zwycięstwa 7/3, o łącznej powierzchni 41,60 m2, składający się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z
wc, korytarza. Przeznaczone jest dla 3 osób, które mogą przebywać w nim nie dłużej niż 24
miesiące. Warunkiem zamieszkania w mieszkaniu chronionym jest zobowiązanie osoby
usamodzielnianej do realizacji zadań zawartych w Indywidualnym Programie
Usamodzielnienia, oraz kontynuowanie nauki lub praca. Decyzje o pobycie w mieszkaniu
chronionym wydaje kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie z
upoważnienia Starosty Wołowskiego. Pobyt w mieszkaniu chronionym powinien być
wykorzystany na aktywne działanie na rzecz pełnego usamodzielnienia i uregulowania
sytuacji życiowej. Z wychowankami zawierana jest umowa-kontrakt określająca warunki
pobytu. Szczegółowe warunki pobytu, prawa i obowiązki określa regulamin pobytu w
mieszkaniu chronionym. Pobyt w mieszkaniu chronionym jest pobytem czasowym i
odpłatnym. Odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym ustala się w uzgodnieniu z osobą,
której przyznano pobyt w mieszkaniu chronionym biorąc pod uwagę jej sytuację życiową
oraz dochód. Powiat wołowski pokrywa różnice pomiędzy kosztem utrzymania mieszkania
chronionego, a opłatami wnoszonymi przez osoby którym przyznano pobyt w mieszkaniu
chronionym. Mieszkańcy mają prawo do pomocy i odpowiedniego wsparcia ze strony
opiekuna usamodzielnienia oraz z porad i konsultacji specjalistów zatrudnionych w
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie. Nadzór nad prawidłowością korzystania
przez mieszkańców z mieszkania chronionego sprawuje PCPR Wołów.
2.5. Wsparcie rodziny i osób w sytuacjach kryzysowych
PCPR w Wołowie oraz OPS–y zapewniają wsparcie psychologiczne, prawne, socjalne,
materialne w sytuacjach kryzysowych.
Funkcjonowanie Zespołów Interdyscyplinarnych w ośrodkach pomocy społecznej.
PCPR realizował program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie,
finansowany przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki w kwocie 5 090,00 Program realizowany
był dla mieszkańców powiatu wołowskiego, skazanych za stosowanie przemocy z art. 207 kk.
2.6. Wspieranie działań organizacji pozarządowych na rzecz rodzin wymagających
pomocy
Na terenie powiatu wołowskiego obecnie działa ponad 100 stowarzyszeń wpisanych
do Krajowego Rejestru Sądowego, które działają m.in. na rzecz rodzin wymagających
pomocy i wspierają je m.in. poprzez: pikniki charytatywne, wycieczki, zajęcia terapeutyczne i
z innymi specjalistami, budowa placów zabaw, imprezy okazjonalne, pozyskują środki
zewnętrzne.
2.7. Przeciwdziałanie dysfunkcjom społecznym w rodzinie ze szczególnym
uwzględnieniem alkoholizmu i przemocy
Realizowanie programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w
rodzinie, finansowany przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki w kwocie ogółem 5 090,00
Program realizowany był dla mieszkańców powiatu wołowskiego, skazanych za stosowanie
przemocy z art. 207 kk.
Przy ośrodkach pomocy społecznej na terenie powiatu wołowskiego działają Zespoły
Interdyscyplinarne ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Gminne Komisje
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
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Ośrodki pomocy społecznej prowadzą pomoc psychologiczną dla osób uzależnionych
i współuzależnionych, poradnictwo prawne w tym kierowanie do ośrodków terapeutycznych.
W ramach interwencji kryzysowej udzielają wsparcia emocjonalnego, pomocy
psychologicznej, prawnej i socjalnej, udzielają schronienia w mieszkaniu chronionym,
pomocy w załatwianiu spraw urzędowych oraz przeciwdziałają przemocy w rodzinie
2.8. Edukacja publiczna – informowanie społeczeństwa o możliwościach szukania
pomocy
Prasa lokalna „Panorama”, „Kurier Gmin”, telewizja miejska Brzeg Dolny, strony internetowe
powiatu, gmin, jednostek organizacyjnych, ulotki, materiały promocyjne, banery, szkolenia.
POPRAWA I PODNIESIENIE POZIOMU USŁUG DLA OSÓB STARSZYCH
3.1. Stworzenie optymalnych warunków do codziennego funkcjonowania osób starszych
wymagających wsparcia
W zakresie prowadzenia opieki całodobowej, obejmującej świadczenia o charakterze
pielęgnacyjnym, opiekuńczym i rehabilitacyjnym na terenie powiatu wołowskiego podejmują
działania Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze, których zadaniem jest m.in. pomoc osobom
starszym, chorym i niepełnosprawnym w uzyskaniu maksymalnej sprawności
i samodzielności.
Na terenie Brzegu Dolnego i Wołowa działają Związki Emerytów, Rencistów i Inwalidów,
które zrzeszają członków w celu: poprawienia ich warunków socjalno-bytowych (działania
charytatywne), organizowania życia kulturalnego i artystycznego (m.in. wycieczki
krajoznawcze, turnusy wypoczynkowe, spotkania i imprezy okolicznościowe).
Związek czyni starania w celu otrzymania darowizn, dotacji i subwencji w celu realizowania
celów i zadań statutowych.
W gminie Wińsko osoby niepełnosprawne w wieku 60 lat, nieaktywne zawodowo mają
możliwość korzystania z usług oferowanych w Dziennym Domu Senior+.
Corocznie organizuje się Powiatowy Dzień Seniora, na który zaprasza się około 200 seniorów
z powiatu wołowskiego.
W ramach usług opiekuńczych Ośrodki Pomocy Społecznej zapewniają pomoc opiekuna
domowego.
Na terenie powiatu wołowskiego działa też Uniwersytet Trzeciego Wieku, który aktywizuje
osoby po zakończeniu pracy zawodowej. Proponują zajęcia językowe, taneczne, wycieczki,
spartakiady.
Seniorzy zapraszani są również na prelekcje tematyczne, m.in. w sprawie bezpieczeństwa
osób starszych, w tym o mechanizmach funkcjonowania oszustw. Policjanci Komendy
Powiatowej Policji w Wołowie przeprowadzili debaty „Bezpieczny senior”, „Bądź widoczny
na drodze”.
3.2. Integracja ze środowiskiem uchodźców i repatriantów
W 2018 r. PCPR w Wołowie udzielił pomocy repatriantom i osobom posiadającym kartę Polaka. Powiat Wołowski otrzymał środki dla repatriantów z budżetu Państwa na pokrycie kosztów przejazdu, zagospodarowanie i bieżące wydatki oraz na pokrycie kosztów związanych z
podjęciem na terytorium RP nauki przez dzieci repatriantów w wysokości 77 338,98,00 - zrealizowano 7 wniosków.
Powiat otrzymał również środki dla repatriantów na refundacje części kosztów poniesionych
przez pracodawcę na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne w
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wysokości 24 000,00. Podpisana została umowa z pracodawcą (Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Wińsku, która zatrudniła repatrianta na stanowisku masażysty.
Powiat Wołowski otrzymał z rezerwy celowej środki w wysokości 48 780,00 zł. na
częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżące utrzymanie w Rzeczpospolitej
Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
Złożono 6 wniosków o udzielenie dotacji celowej na wypłatę świadczeń pieniężnych dla
posiadaczy Karty Polaka na kwotę 48 780,00 zł. dla 13 osób (10 osób to obywatele Białorusi,
3 osoby obywatele Ukrainy).
3.3. Wsparcie osób zagrożonych bezrobociem i długotrwale bezrobotnych
Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie kieruje do osób zagrożonych bezrobociem i długotrwale
bezrobotnych szereg konkretnych usług rynku pracy tj. pośrednictwo, poradnictwo
zawodowe, szkolenia oraz różne formy aktywizacji zawodowej i wsparcia, gdzie często
przewidziana jest motywacja finansowa. Są to staże, szkolenia, jednorazowe środki na
podjęcie działalności gospodarczej, prace interwencyjne, roboty publiczne, prace społecznie
użyteczne, studia podyplomowe, bon stażowy, bon zasiedleniowy, refundacja kosztów
wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, refundacja części wynagrodzenia oraz
składek ZUS dla osób do 30-tego roku życia, zwrot kosztów dojazdu i dodatek aktywizacyjny.
3.4. Zapobieganie i łagodzenie bezdomności
Gminne ośrodki pomocy społecznej prowadzą Centrum Przeciwdziałania Bezdomności
prowadzone przez Stowarzyszenie Pro Bono oferuje:
- schronienie,
- pomoc prawną, finansową i rzeczową
- indywidualne programy wychodzenia z bezdomności
- poradnictwo socjalne
- posiłki
Jadłodajnia działająca cały rok, 7 dni w tygodniu oferuje: gorący posiłek osobom potrzebującym.
4.1. Usprawnianie współpracy między instytucjami pomocy społecznej
Utworzono zespoły interdyscyplinarne w Ośrodkach Pomocy Społecznej na terenie powiatu
wołowskigo.
Coroczna aktualizacja bazy danych adresowych instytucji pomocowych.
Tworzenie i realizacja programów w tym:
- Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na terenie powiatu wołowskiego
- Powiatowe i gminne programy przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony
ofiar przemocy w rodzinie
- Powiatowy program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie
„Wolni od przemocy“.
- Gminne programy rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.
- Powiatowy program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie
(w podejściu skoncentrowanym na jednostce).
przygot. Małgorzata Tkaczyk
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