SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Węgorzewie
za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2020 r.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest powiatową jednostką pomocy
społecznej. Wykonuje zadania Powiatu wynikające z :
► Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020
r. , poz. 920 z póżn.zm.),
►Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r., poz.
1876 z póżn.zm.),
►Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej (Dz. U. z 2020 r. , poz 821 z póżn.zm.),
►Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. 2020 r., poz. 426 z póżn.zm.),
►Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz.
U. z 2020 r. , poz.218 z późn.zm.),
►Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z
2020 r. , poz. 685 z późn.zm.).
oraz innych ustaw, rozporządzeń i aktów prawnych zarówno krajowych, jak i
unijnych oraz jednostki samorządu terytorialnego – Powiatu Węgorzewskiego.

I.

POMOC SPOŁECZNA

Na terenie Powiatu węgorzewskiego funkcjonuje Dom Pomocy
Społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie .
Dom Pomocy Społecznej w Węgorzewie dysponuje 272 statutowymi
miejscami dla kobiet i mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie.
Na dzień 31 grudnia 2020 roku w Domu przebywało 260 osób, w tym 9
kobiet. Z 260 mieszkańców - 168 osób przebywało na podstawie skierowań
wydanych przed dniem 1 stycznia 2004 roku, tj. na które Powiat otrzymuje
dotację od Wojewody z budżetu Państwa. Natomiast - 92 mieszkańców to osoby,
które zostały przyjęte po dniu 01 stycznia 2004 roku, tj. wg nowych przepisów,
według których ponoszą pełną odpłatność za pobyt w DPS lub odpłatność
ponosi mieszkaniec, rodzina i gmina, z której pochodzi i która kieruje.
W okresie sprawozdawczym umieszczono - 26 osób ( 3 kobiety i 23
mężczyzn), którym zostały wydane decyzje o umieszczeniu w DPS w
Węgorzewie.
Od 01 marca 2020 roku zgodnie z ogłoszeniem Starosty Węgorzewskiego
, średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca wynosił 3 801,00 zł. (obecnie
4 045,00 zł).
Nadzór nad działalnością Domu Pomocy Społecznej w Węgorzewie
prowadzany był na podstawie Zarządzenia nr 9/2020 Dyrektora PCPR w
Węgorzewie z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie kontroli powiatowych
jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i WTZ w 2020 r.
W związku z pandemią spowodowaną wirusem SARS COVID -19
kontrola w Domu Pomocy Społecznej w 2020 r. nie była przeprowadzona,
została ona przełożona na drugie półrocze 2021 r. Jednak nadzór merytoryczny
nad działalnością DPS prowadzony jest na bieżąco poprzez analizowanie
kwartalnych sprawozdań z wydatków i kosztów oraz meldunków miesięcznych.
Powiatowy Dom Samopomocy w Węgorzewie
Powiatowy Dom Samopomocy w Węgorzewie jest jednostką wsparcia
dziennego, przeznaczoną dla osób z zaburzeniami psychicznymi i
niepełnosprawnych intelektualnie oraz wykazujących inne zakłócenia czynności
psychicznych. Jest to placówka typu A, B i C.
Jednostka działa jako rządowe zadanie zlecone w ramach działań w
ochronie zdrowia psychicznego z dotacji przekazywanej przez Wojewodę.

Statutowa liczba uczestników wynosi 34 osoby i na tyle osób otrzymuje
dotacje od Wojewody na działalność. Na dzień 31 grudnia 2020 roku
przebywało 35 uczestników (może być jedna więcej na podstawie skierowania).
Odpłatność miesięczną za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia
osobom z zaburzeniami psychicznymi, ustala się w wysokości 5% kwoty dochodu
osoby samotnie gospodarującej lub kwoty dochodu na osobę w rodzinie, jeżeli
dochód ten przekracza 300 % odpowiedniego kryterium tj:



dla osoby samotnie gospodarującej 2 103,00 zł/m-c,
dla osoby w rodzinie 1 584,00 zł/m-c.

W 2020 r. PCPR w Węgorzewie ustalił miesięczną odpłatność z tytułu
korzystania z usług świadczonych przez PDS w Węgorzewie 4 osobom, których
dochody przekraczały ustalone kryterium.
Nadzór nad działalnością Powiatowego Domu Samopomocy w
Węgorzewie prowadzany był na podstawie Zarządzenia nr 9/2020 Dyrektora
PCPR w Węgorzewie z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie kontroli
powiatowych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i WTZ w 2020 r.
W związku z pandemią spowodowaną wirusem SARS COVID -19
kontrola w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w 2020 r. nie była
przeprowadzona, została ona przełożona na drugie półrocze 2021 r. Jednak
nadzór merytoryczny nad działalnością PDS prowadzony jest na bieżąco
poprzez analizowanie kwartalnych sprawozdań z wydatków i kosztów oraz
meldunków miesięcznych.
POZOSTAŁE DZIAŁANIA
Z dniem 01.10.2020 roku przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Węgorzewie powstał Ośrodek Interwencji Kryzysowej w budynku Domu
Pomocy Społecznej przy ul. 11 Listopada 12. OIK to placówka udzielająca
pomocy osobom, które znalazły się w sytuacji kryzysowej na skutek zdarzenia
losowego, sytuacji rodzinnej lub trudnych przeżyć osobistych. Do Ośrodka
mogą zgłosić się wszystkie osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej. Z
pomocy mogą skorzystać miedzy innymi osoby mające myśli samobójcze,
cierpiące z powodu doświadczanej od innych osób przemocy fizycznej,
psychicznej i seksualnej, dotkniętej żywiołem oraz innymi zdarzeniami
losowymi. W OIK przewidywane jest –w przypadku wystąpienia potrzebnieetatowe zatrudnienie (umowa lecenia): pedagoga, psychologa i terapeuty
uzależnień.

Nowopowstały Ośrodek Interwencji Kryzysowej , a właściwie miejsca
pobytu przedstawia Załącznik nr 1 do sprawozdania (prezentacja).
Realizując zadanie w zakresie zapewnienia wsparcia w mieszkaniach
chronionych mieszkańcom powiatu węgorzewskiego – Powiat wzorem
ubiegłego roku podpisał porozumienie z powiatem oleckim w zakresie
prowadzenia mieszkań chronionych. Porozumienie zostało podpisane na okres
od dnia 01 marca do 31 grudnia 2020 roku. W roku sprawozdawczym nie było
umieszczeń w MCH . W związku z tym powiat ponosił jedynie koszt pozostania
w gotowości na przyjęcie mieszkańca węgorzewskiego do mieszkania
chronionego w Olecku. Koszt ten wyniósł 511,00 zł miesięcznie.
Zgodnie z art. 19 do „zadań własnych powiatu należy prowadzenie
mieszkań chronionych dla osób z terenu większej niż jednej gminy oraz
powiatowych ośrodków wsparcia , a w tym domów dla matek z małoletnimi
dziećmi i kobiet w ciąży, z wyłączeniem środowiskowych domów samopomocy
i innych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.” W
związku
z powyższym Powiat Węgorzewski podpisał porozumienie z
Powiatem Kętrzyńskim w sprawie powierzenia prowadzenia zadania
publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu domów
dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Porozumienie zostało zawarte
na czas określony – od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. Powiat Węgorzewski
płaci za gotowość na przyjęcie jednej osoby z terenu naszego powiatu. Koszt ten
wynosi 500,00 zł. miesięcznie.
Więcej obrazów z zadań wykonywanych z innymi powiatami (oleckim i
kętrzyńskim – mieszkanie chronione i dom dla matek z małoletnimi dziećmi i
kobiet w ciąży) w Załączniku nr 2 do sprawozdania.
POMOC DLA REPATRIANTÓW
Zgodnie z art. 17 ust. 6 w związku z art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 roku o repatriacji oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
21 czerwca 2018 r. w sprawie podziału rezerwy celowej budżetu państwa
„Pomoc dla repatriantów” na wypłatę świadczeń związanych z pokryciem
poniesionych kosztów związanych z remontem i wyposażeniem lokalu
mieszkalnego. W 2020 r. wypłacono takie świadczenie dla 4 osób (rodzinie) w
łącznej kwocie 24 780,09 zł.

II.

PIECZA ZASTĘPCZA
Instytucjonalna piecza zastępcza – placówki opiekuńczowychowawcze typu socjalizacyjnego (domy dziecka, domy dla dzieci).

Na terenie Powiatu Węgorzewskiego brak jest całodobowej placówki
opiekuńczo-wychowawczej. W związku z tym dzieci z terenu naszego Powiatu
kierowane są i umieszczane na terenie innych powiatów, z którymi mamy
podpisane porozumienia. Kwota na zobowiązania wobec innych powiatów za
rok 2020 wyniosła 375 429,89 zł.
Średni koszt pobytu w tych placówkach wynosił ok 5 096 zł. Średni wiek dzieci
przebywających w placówkach 17 lat, średni czas pobytu dzieci to ok 7 lat.
Na dzień 31 grudnia 2020 r. – w placówkach opiekuńczowychowawczych (domach dziecka) na terenie innych powiatów (suwalskiego,
zambrowskiego, oleckiego oraz szczycieńskiego) przebywało 6 wychowanków
z terenu powiatu węgorzewskiego. W ciągu roku 2020 placówki opuściło 3
wychowanków, którzy usamodzielnili się.
W 2020 roku udzielono pomocy pieniężnej na kontynuację nauki dla 4
osób, które opuściły placówki opiekuńczo-wychowawcze w łącznej wysokości
26 038,00 zł.
Z usamodzielnianymi wychowankami prowadzona jest praca socjalna
polegająca na pomocy: w napisaniu pism urzędowych, załatwianiu spraw
związanych z opłatami za mieszkanie, zakupami, pozyskaniu zatrudnienia,
udzielaniu porad, zapisywaniu na specjalistyczne konsultacje, motywowaniu do
nauki, itp. Udzielane jest również wsparcie w postaci poradnictwa: prawnego,
psychologicznego i terapeutycznego – według potrzeb.
Rodzinna piecza zastępcza – rodziny zastępcze
W styczniu 2020 r. w powiecie węgorzewskim funkcjonowało 35 rodzin
zastępczych, w których przebywało 43 dzieci. Na koniec roku liczba rodzin
zastępczych zwiększyła się do 37 a dzieci do 43 .
Poniższa tabela przedstawia liczbę rodzin ( z podziałem na typ) i umieszczone w
nich dzieci na początku i na końcu roku kalendarzowego.
Tabela nr 1. liczba rodzin i umieszczonych w nich dzieci.
Typ rodziny zastępczej

Styczeń 2020r.

Liczba rodzin

Liczba

Grudzień 2020r.

Liczba rodzin

Liczba dzieci

dzieci

(przyrost)

(przyrost)

Spokrewnione

25

27

26 (+1)

28 (+1)

Niezawodowe

7

8

8 (+1)

9 (+1)

Zawodowe

2

5

2

6 (+1)

Zawodowa o charakterze
Pogotowia Rodzinnego

1

3

1

0 (-3)

Razem

35

43

37

43

Źródło : dane własne PCPR Węgorzewo

W trakcie całego roku sprawozdawczego w rodzinach zastępczych
zabezpieczono 9 dzieci: 4 dzieci umieszczono w rodzinie zastępczej zawodowej o
charakterze pogotowia rodzinnego, 1 dziecko w rodzinie niezawodowej i 4 dzieci w
spokrewnionej rodzinie zastępczej. Jednocześnie w tym samym okresie 9 dzieci
opuściło rodzinną pieczę zastępczą (7 dzieci powróciło pod opiekę rodzica/-ów, 1
usamodzielniło się i założyło własne gospodarstwa domowe), a 1 dziecko zmieniło
formę pieczy zastępczej i zostało umieszczone w instytucjonalnej pieczy
zastępczej. Na przestrzeni lat liczba rodzin zastępczych i dzieci w nich
przebywających obrazują poniższe tabele.
Tabela nr 2. Dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych w okresie 2014 -2020 (stan na 31
grudnia).

Liczba dzieci w rodzinach
zastępczych (ogółem)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

51

52

58

59

45

52

43

spokrewnionych

25

29

39

35

31

31

28

niezawodowych

16

13

10

12

7

8

9

zawodowych

10

10

9

12

7

13

6

Źródło : dane własne PCPR Węgorzewo

Tabela nr 3. Rodziny zastępcze w okresie 2014 -2020 (stan na 31 grudnia)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Liczba rodzin
zastępczych (ogółem)

40

42

45

45

37

36

37

spokrewnione

23

27

33

31

28

25

267719

niezawodowe

14

12

9

11

6

8

8

zawodowe

3

3

3

3

3

3

3

Źródło : dane własne PCPR Węgorzewo

Zgodnie art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej, „rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu
rodzinny dom dziecka na każde umieszczone dziecko przysługuje świadczenie na
pokrycie kosztów jego utrzymania (…)”. W związku z powyższym w roku 2020
rodzinom zastępczym wypłacono w/w świadczenie na łączną kwotę: 421 155,58 zł.
udzielona został również jednorazowa pomoc pieniężna w związku ze zdarzeniem
losowym o łącznej wysokości 2 500,00 zł. (pomocy udzielono na 3 dzieci). Wraz z
przyjęciem dzieci do rodzin zastępczych udzielono jednorazowej pomocy
pieniężnej związanej z potrzebami przyjmowanego do rodziny dziecka w
wysokości 4 800,00 zł. (pomocy udzielono na 7 dzieci). Ponadto jedna rodzina
zastępcza zawodowa otrzymała obligatoryjną pomoc na utrzymanie lokalu

mieszkalnego w domu jednorodzinnym o łącznej wysokości 11 155,01 zł. (w
koszcie partycypuje powiat ełcki).
Tabela nr 4. Świadczenia wypłacone rodzinom zastępczym w roku 2020.
Lp.
Świadczenie

W rodzinach
spokrewnionych

W rodzinach
niezawodowy
ch

W rodzinach
zawodowych

Razem

Comiesięczna pomoc
pieniężna na częściowe
pokrycie kosztów
utrzymania dziecka w
rodzinie zastęp.

217 960,41 zł

102 098,70

101 096,47 zł

421 155, 58 zł

Jednorazowa pomoc
pieniężna związana z
potrzebami
przyjmowanego do
rodziny dziecka

0 zł

0 zł

4 800,00 zł

4 800, 00 zł

3.

Jednorazowa
pomoc losowa

2 500,00 zł

0 zł

0 zł

2 500, 00 zł

4.

Świadczenie na
pokrycie kosztów
związanych z
przeprowadzenie
m remontu

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

Dofinansowanie do
wypoczynku poza
miejscem
zamieszkania

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

Środki finansowe
na utrzymanie
lokalu
mieszkalnego w
budynku

0 zł.

0 zł.

11 155,01 zł.

11 155,01 zł.

1.

2.

5.

6.

wielorodzinnym
lub domu
jednorodzinnym

RAZEM

222 760,4 2 zł.

102 098, 70
zł.

117 051, 48
zł.

439 610, 59
zł.

Źródło : dane własne PCPR Węgorzewo

Dzieciom umieszczonym w rodzinach zastępczych przysługuje świadczenie
wychowawcze 500+. W roku 2020 r. rodzinom zastępczym zostało wypłaconych 418
świadczeń w łącznej kwocie 200 232,30 zł.

2. Pomoc dla usamodzielnianych wychowanków z rodzin zastępczych
Po osiągnięciu pełnoletniości osobie, która opuszcza rodzinę zastępczą,
rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo- wychowawczą lub regionalną placówkę
opiekuńczo- terapeutyczną należy udzielić pomocy na:
a) na kontynuowanie nauki,
b) na usamodzielnienie
c) zagospodarowanie
Pomoc na kontynuowanie nauki otrzymało 9 wychowanków wypłacone w
łącznej kwocie 60 407,80 zł. (103 świadczenia). Dokonano również płatności 1
świadczenia na usamodzielnienie w wysokości 3 470,00 zł. oraz 2 świadczeń na
zagospodarowanie w łącznej kwocie 4 000,00 zł.
Tabela nr 5. świadczenia wypłacone usamodzielnianym w 2020 r.

Pomoc na kontynuację
nauki/ liczba świadczeń

Pomoc na
usamodzielnienie/
liczba świadczeń

Pomoc na
zagospodarowanie w
formie rzeczowej/

Razem

liczba świadczeń9

60 407,80 zł

3 470,00 zł

4 000,00 zł

103 świadczeń

1 świadczenia

2 świadczenia

67 877,80 zł

Źródło : dane własne PCPR Węgorzewo

Spośród usamodzielnianych w 2020 r. jedna osoba opuściła rodzinną pieczę
zastępczą i założyła własne gospodarstwo domowe. 5 osób po osiągnięciu
pełnoletniości pozostało w rodzinach zastępczych. Oprócz pomocy finansowej
usamodzielniani otrzymali wsparcie psychologa (5 osób) oraz skorzystali z porad
prawnych i aktywizacji zawodowej (4 osoby). Z pomocy koordynatorów 3 osoby
złożyły wniosek o mieszkanie socjalne z zasobów gminnych.
3. Umieszczenia dzieci na terenie własnego i innego powiatu.
W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej na terenie innego
powiatu, powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed
umieszczeniem w rodzinie zastępczej ponosi wydatki na jego utrzymanie (każdy
powiat płaci za swoje dziecko). W okresie sprawozdawczym na podstawie
zawartych porozumień powiat węgorzewski ponosił wydatki na świadczenia dla
rodzin zastępczych
z powiatów: giżyckiego, białostockiego, gdańskiego,
gliwickiego, krotoszyńskiego i wrocławskiego, w których umieszczone były dzieci
pochodzące z terenu naszego powiatu. Natomiast powiaty: ełcki, gołdapski, giżycki,
płoński, sejneński oraz miasto Jastrzębie Zdrój nam płaciły za swoje dzieci.
Tabela nr 6. należności i zobowiązania powiatów na dzieci
Liczba dzieci z innych Należności z powiatów Liczba naszych dzieci
powiatów
na terenie innych
powiatów
8

94 321,30 zł

6

Zobowiązania wobec
innych powiatów

76 865,62 zł

Źródło : dane własne PCPR Węgorzewo

4. Współfinansowanie rodzinnej pieczy zastępczej przez gminy.
Zgodnie z art. 191 ust. 9 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej za dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu
dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed
umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki:
 10% - w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
 30% - w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
 50% - w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy
zastępczej.
Na dzieci umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej w roku 2020 gminy powiatu
węgorzewskiego poniosły wydatki na łączną kwotę 118 637,36 zł.

Tabela nr 7. Należności z Gmin w 2020 r.
GMINA

KWOTA

Węgorzewo

96 381,55 zł

Pozezdrze

11 779,81 zł

Budry

10 476,00 zł

Łącznie

118 637,36 zł
Źródło : dane własne PCPR Węgorzewo

5. Świadczenia alimentacyjne na dzieci umieszczone w rodzinnej pieczy
zastępczej
Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy rodzinie dochodzi na rzecz
dziecka przebywającego w pieczy zastępczej świadczenia alimentacyjnego od
rodzica.
Tabela nr 8. Świadczenia alimentacyjne
Informacja o sporządzonych wnioskach alimentacyjnych w 2020 roku na dzieci
umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej

Liczba sporządzonych
wniosków
alimentacyjnych

Liczba wniosków
zakończonych
przyznaniem
alimentów

Liczba wniosków w
trakcie
procesowania

11

3

7

Liczba wniosków
alimentacyjnych
zawieszonych

1

Źródło : dane własne PCPR Węgorzewo

6. Charakterystyka rodzin i dzieci przebywających w rodzinach zastępczych

w roku 2020.
Na terenie naszego powiatu w 2020 roku, spośród funkcjonujących rodzin
zastępczych, 19 rodzin to osoby samotnie sprawujące funkcję rodziny zastępczej,
natomiast 18 rodzin zastępczych to rodziny prowadzone przez małżeństwa. Na
terenie wiejskim mieszka 16 rodzin zastępczych, a na terenie miejskim mieszka 21
rodzin zastępczych. Większość osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą to
rodziny spokrewnione (dziadkowie) w wieku od 61 do 71 lat. Większość dzieci
przebywających w rodzinach zastępczych znajduje się w wieku to od 7 do 17 lat.
Dzieci z uregulowaną sytuacją prawną zgłaszane, są do ośrodka adopcyjnego w
Ełku (filia ośrodka wojewódzkiego) w celu przysposobienia - adopcji. W roku
sprawozdawczym zostało zgłoszonych 2 dzieci, z czego jedno nie zakwalifikowało
się do procedury adopcyjnej, a w przypadku drugiego trwa postępowanie
adopcyjne.
We współpracy ze Starostwem Powiatowym w ramach projektu „Wsparcie
dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” z
Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 – Działanie
2.8 Rozwój Usług Społecznych Świadczonych w środowisku lokalnym,
zabezpieczono dzieci w sprzęt komputerowy i audiowizualny umożliwiający
realizację obowiązku szkolnego w formie on- line. Dodatkowo wszystkie rodziny
zastępcze otrzymały w ramach w/w projektu środki do ochrony osobistej i płyny
dezynfekcyjne.
Na podstawie wyżej przedstawionych danych można wnioskować, że
zwiększa się liczba osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, jako rodziny
spokrewnione. Pomimo działań promocyjnych od kilku lat zaobserwowano brak
zainteresowania (niezawodowej, zawodowej) pełnieniem funkcji rodziny
zastępczej. W roku sprawozdawczym do tutejszego Centrum zgłosiły się dwie
osoby zainteresowane utworzeniem rodziny zastępczej, które nie kontynuowały
procedury związanej z utworzeniem rodziny zastępczej.
POTRZEBY
1.Zwiększenie miejsc w pieczy zastępczej. Dotychczas zapewnialiśmy
bezpieczeństwo socjalne i opiekuńcze, ale potrzeby mogą wzrosnąć. W kraju
potrzeby w pieczy zastępczą są ogromne (pomimo niżu demograficznego).
2. Dalsze promowanie idei rodzicielstwa zastępczego w celu pozyskania nowych
kandydatów na rodziny zastępcze
3. Zapewnienie rodzinom zastępczym szkoleń mających na celu podnoszenie ich
kwalifikacji.

III. Przeciwdziałanie przemocy.
Realizacja przez Powiat Węgorzewski zadań własnych w okresie
sprawozdawczym:
1. Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w
ośrodkach wsparcia i ośrodkach interwencji kryzysowej.
W okresie sprawozdawczym nie było przypadków- skierowań i umieszczeń
osób w ośrodkach wsparcia i ośrodkach interwencji kryzysowej. W przypadku
kiedy nastąpiłaby taka konieczność osoby takie kierowane byłyby do
Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie przy
PCPR w Olecku lub do własnego Ośrodka Interwencji Kryzysowej.
2. Prowadzenie przez pracowników socjalnych powiatowego centrum
pomocy rodzinie, interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w
rodzinie - odbieranie dzieci z rodzin w trybie art. 12a ustawy – w
okresie sprawozdawczym nie było takich przypadków.
3. Opracowywanie powiatowych programów (opracowane, a jeden
przygotowany do uchwalenia).
Zadania zlecone Powiatowi w zakresie przeciwdziałania przemocy w
rodzinie :
PROGRAM KOREKCYJNO-EDUKACYJNY PARTNER dla
sprawców przemocy w rodzinie. Program korekcyjno-edukacyjny został
zrealizowany w wymiarze 78 godzin, trwał od 28.09.2020 r. do 26.11.2020 r.
Zajęcia ze sprawcami przemocy w rodzinie miały charakter warsztatowowykładowy i przebiegały zgodnie z podstawą Programową. Zajęcia z
uczestnikami Programu prowadzone były przez dwóch trenerów. W 2020 roku
do programu przystąpiło 9 sprawców przemocy domowej natomiast program
ukończyło 7 osób, które stosowały przemoc w rodzinie i którym została
sporządzona Niebieska Karta. Całkowity koszt realizacji zadania to 6 768,00 zł
– dotacja od Wojewody.
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla ofiar przemocy prowadzi powiat
olecki przy swoim PCPR.
Ponadto pracownicy PCPR uczestniczą w pracach gminnych Zespołów
Interdyscyplinarnych i ich grupach roboczych (dot. Przemocy).
Zjawiskiem przemocy zajmował się również powiatowo-gminny Punkt
Interwencji Kryzysowej. Na mocy podjętych Uchwał i podpisanych Porozumień
(zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 11.03.2020 r. pomiędzy Gminą
Węgorzewo a Powiatem w sprawie wspólnego wykonania zadań z zakresu
pomocy rodzinie) .

W ramach powyższego w 2020 roku :
- udzielono poradnictwa specjalistycznego: psycholog i terapeuta uzależnień Prowadzono konsultacje i poradnictwo specjalistyczne ( psycholog, terapeuta
uzależnień). Przez cały rok 2020 z porad specjalistów skorzystało 64 klientów;
w tym: z pomocy psychologa 38 klientów, terapeuty 26 klientów (niektóre
osoby korzystały więcej niż raz i więcej niż z jednego specjalisty). Odbiorcami
byli: współuzależnieni ( 9 osób), osoby z zaburzeniami emocjonalnymi,
psychicznymi lub emocjonalnymi i psychicznymi (8 osób), uzależnieni (18
osób), ofiary przemocy (4 osoby), sprawcy przemocy ( w ubiegłym roku nie
było takich osób) i innymi problemami jak: małżeńskie, wychowawcze, z nauką
dziecka, w rodzinie zastępczej i sytuacji kryzysowej w rodzinie ( 25 osób).
PRZYJAZNY POKÓJ PRZESŁUCHAŃ tzw. Niebieski Pokój
Przyjazny Pokój Przesłuchań umożliwił instytucjom ( PCPR w
Węgorzewie, Sąd Rodzinny w Giżycku, prokurator, psycholog) pracującym na
rzecz dziecka i rodziny lepszą współpracę i polepszenie wzajemnych relacji oraz
wymianę spostrzeżeń i doświadczeń na rzecz pomocy rodzinom. Natomiast
bezpieczna i wyciszająca atmosfera Przyjaznego Pokoju sprzyja doskonale
prowadzeniu specjalistycznego poradnictwa, badań psychologicznych i
pedagogicznych oraz przesłuchań małoletnich ofiar i świadków przemocy. W
roku 2020 odbyło się: 27 przesłuchań dzieci. Były to przesłuchania sędziowskie
i prokuratorskie.

IV. Pomoc osobom niepełnosprawnym
PAŃSTWOWy FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

WNIOSKI
ZREALIZOW
ANE

WNIOSKI
ZŁOŻONE

POZOSTAŁO

WYKONANIE

PLAN PO
ZMIANACH

REHABILITACJ
A SPOŁECZNA I
ZAWODOWA

ZMIANY

L
P

PLAN

INFORMACJA
Z wydatkowania środków PFRON w 2020 r. (stan na 31.12.2020r.)

SPOŁECZNA
1.
2.

3.

Dofinansowanie
działalności WTZ
Dofinansowanie do
turnusów
rehabilitacyjnych
Dofinansowanie do
sportu, kultury i
turystyki

717.360,00

-

717.360,00

717.360,00

35.000,00

-1,599,00

33.401,00

33.401,00

11.00,00

-6.300,00

4.700,00

3.200,00

-

1.500,00*

1

1

29

25

3

1

4.

5.
A
B
C

Dofinansowanie do
przedmiotów
ortopedycznych i
środków
pomocniczych
Dofinansowanie do
likwidacji barier:
W Komunikowaniu
się
Techniczne
Architektoniczne
ZAWODOWA

230.268,00

28.050,00

-

+7.899,00

0

0

230.268,00

35.949,00

215.591,84

14.676,16

489

487

0,76

13

9

35.948,24

6.660,00

6.659,99

0,01

4

3

1.919,00
27.370,00
0

1.919,00
27.369,25
0

0,75

3
6

2
4

0

0

0

535

523

*
ŚRODKI PFRON
RAZEM

1.021678

0,00

1.021678

1.005501,08

16.176,92

*-środki niepobrane z PFRON
B. Warsztat Terapii Zajęciowej w Olszewie Węgorzewskim – jest placówką prowadzoną
przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „EMPATIA” działającą w oparciu o Ustawę
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.
W 2020 roku WTZ na działalność otrzymał na funkcjonowanie kwotę w wysokości
797.067,00 zł z czego: - 717.360,00 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych (tj. 90 %), oraz
- 79.707,00 zł z budżetu Powiatu Węgorzewskiego (tj. 10%).
Z Warsztatu Terapii Zajęciowej korzysta 35 uczestników, którzy w orzeczeniu o
niepełnosprawności mają wskazanie do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej. W
związku z COVID-19 i w oparciu o Zarządzenia Wojewody Warsztat w okresie 12.03.2020r.
– 31.05.2020 r. oraz od dnia 24.10.2020r. do 31.12.2020r. nie były prowadzone zajęcia
(stacjonarne). Pracownicy kontaktowali się z uczestnikami i ich rodzinami telefonicznie,
odwiedzali, dowozili materiały do ćwiczeń.

W 2020 r. zmienił się skład Zarządu

Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Empatia” tj. Jednostki Prowadzącej WTZ w
Olszewie Węgorzewskim.
C. PROGRAMY CELOWE PFRON
Aktywny Samorząd
Program jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób

Niepełnosprawnych.

Głównym

jego

celem

jest

wyeliminowanie

lub

zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób z niepełnosprawnością
w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie jest realizatorem
pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”. W ramach uruchomionego Systemu

Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON

osoby niepełnosprawne

w mają możliwość złożenia wniosku za pośrednictwem platformy elektronicznej.
W programie przewidziano wsparcie przede wszystkim osób z dysfunkcją
narządu ruchu, wzroku oraz słuchu. Adresatami pomocy są osoby niepełnosprawne
o stopniu znacznym i umiarkowanym.
W ramach MODUŁU I przyznano 7 dofinansowań na kwotę 74 162,18 zł.
Dwa wnioski o dofinansowanie nie spełniały wymogów formalnych.
W ramach MODUŁU II (pomoc studentom) przyznano 7 dofinansowań na kwotę
29 765,00 zł, z czego wypłacono środki finansowe na kwotę 20 140,00 zł.
Cztery wnioski są w trakcie realizacji (pozostała wypłata dodatku na pokrycie
kosztów kształcenia na kwotę 9 625,00 zł).
Łącznie w roku 2020 r. przyznano 14 dofinansowań na kwotę: 103 927,18 zł.

Wnioski
dofinansowane
(w całości)
Kwota
dofinansowania

Liczba wniosków
dofinansowanych

kwota

Wnioski w
trakcie
realizacji
Liczba wniosków

Wnioskowana
kwota
dofinansowania

Wnioski złożone

Liczba złożonych
wniosków

Obszary wsparcia

Tabela: Działania na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach programu „Aktywny
Samorząd” 2020 roku.

Przedmiot dofinansowania

MODUŁ I
B1

1

8 100,00

0

0,00

0

B2

0

0,00

0

0,00

0

B3

1

7 500,00

0

0,00

0

B4

1

3 955,98

0

0,00

1

pomoc w zakupie sprzętu
elektronicznego lub jego
0,00
elementów oraz
oprogramowania
dofinansowanie szkoleń w
zakresie obsługi nabytego
0,00
w ramach programu
sprzętu elektronicznego i
oprogramowania
pomoc w zakupie sprzętu
elektronicznego lub jego
0,00
elementów oraz
oprogramowania
pomoc w zakupie sprzętu
elektronicznego lub jego
3 724,18
elementów oraz
oprogramowania

pomoc w utrzymaniu
sprawności technicznej
26 459,00 posiadanego skutera lub
wózka inwalidzkiego o
napędzie elektrycznym
pomoc w zakupie protezy
kończyny, w której
zastosowano nowoczesne
33 592,00
rozwiązania techniczne (co
najmniej na III poziomie
jakości)
pomoc w zakupie skutera
inwalidzkiego o napędzie
elektrycznym lub
oprzyrządowania
10 387,00
elektrycznego do wózka
ręcznego

C1

2

26 459,00

0

0,00

2

C3

2

34 400,00

0

0,00

2

C5

2

10 387,50

0

0,00

2

RAZEM MODUŁ I:
X
9
90 802,48

0

0,00

4*

9
625,00

3*

pomoc w uzyskaniu
20 140,00 wykształcenia na poziomie
wyższym

4*

9
625,00

14

94 302,18

X

8

38 490,00

7
74 162,18
MODUŁ II

X

RAZEM MODUŁ I - II:
X

17

129 292,48

X

* Na dzień 31.12.2020 r. w module II w trakcie realizacji są cztery wnioski (pozostała wypłata dodatku
na
pokrycie
kosztów
kształcenia
na
kwotę
9
625,00
zł).
Wypłacono siedem dofinansowań do czesnego w łącznej kwocie 20 140,00 zł.

POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM POSZKODOWANYM W
WYNIKU ŻYWIOŁU LUB SYTUACJI KRYZYSOWYCH WYWOŁANYCH
CHOROBAMI ZAKAŹNYMI

Program adresowany był do osób z niepełno sprawnościami.Pomoc w ramach
programu udzielana była, jeśli w okresie od 9 marca do 16 listopada 2020r. utraciły
możliwość korzystania z opieki świadczonej w murach placówki rehabilitacyjnej
(rozumianej w myśl zasad realizacji programu np. WTZ, PDS, SOSW) przez okres
minimum pięciu następujących po sobie dni roboczych w każdym z miesięcy okresu
pomocy. Pomoc przyznana była za okres łączny nie dłuższy niż 5 miesięcy.
Informacja o zakresie i sposobie wykorzystania środków finansowych PFRON
otrzymanych przez Samorząd powiatowy na realizację Modułu III programu "Pomoc
osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji
kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”

Lp.

Moduł III

DANE LICZBOWE
Liczba złożonych wniosków ogółem:

1.

188

Liczba złożonych wniosków
2. spełniających wymogi programu
(pozytywna weryfikacja formalna):

179

Liczba Wnioskodawców ogółem, którym
3. udzielono pomocy
w ramach programu:

76

Liczba osób niepełnosprawnych, którym
udzielono pomocy:
liczba osób niepełnosprawnych
a)
wnioskujących we własnym imieniu:
b)
liczba podopiecznych:
4.

Lp.

DANE FINANSOWE

76
55
21

Wysokość
środków
(w zł)

Środki finansowe otrzymane na
1. realizację Modułu III programu - pomoc
Adresatom programu
2.

Środki finansowe otrzymane na obsługę
realizacji Modułu III programu

Środki finansowe wydatkowane na
3. realizację Modułu III programu - pomoc
Adresatom programu

190 000,00

4 750,00

Udział środków
wydatkowanych na obsługę
Modułu III programu w
środkach wydatkowanych
na realizację Modułu III
programu

181 000,00

PCPR/DJ

V.

Pozostałe działania

Projekt „Twoja Rodzina- Twoja siła” w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020,
Poddziałanie
11.02.03. – Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w
tym integracja ze środowiskiem lokalnym współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Grupa docelowa: 109 osób (33os -2019, 33os -2020, 33os-2021) osoby
w wieku 14-70 (klient oraz jego otoczenie). Osoby i rodziny w
kryzysie. Mieszkańcy powiatu węgorzewskiego, zagrożeni

wykluczeniem społecznym, m.in. z powodu: bezrobocia, ubóstwa,
uzależnień, wielodzietności, samotnego prowadzenia gospodarstwa
domowego oraz osoby niepełnosprawne, osoby umieszczone lub
pochodzące z rodzin zastępczych.
Działania : 1. Poradnictwo
- wsparcie pedagoga środowiskowego i pracownika socjalnego w
terenie, w miejscu zamieszkania uczestników,
- pomoc opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych w terenie, w
miejscu zamieszkania klientów,
- wsparcie psychologiczne w razie potrzeby również , w miejscu
zamieszkania,
- poradnictwo i konsultacje z psychiatrą dziecięcym i terapeutą
uzależnień,
2. Szkolenia podnoszące kompetencje wychowawcze oraz
prozdrowotne
- szkoła dla rodziców mających trudności wychowawcze,
- studium przypadku (pomoc danej rodzinie przy współpracy osób
mających wpływ na funkcjonowanie rodziny),
- szkolenia prozdrowotne i edukacyjne dla seniorów.
3. Integracja
- warsztaty integracyjne, na początku trwania projektu, mające na celu
zapoznanie się z założeniami projektu oraz integrację uczestników,
- wycieczka do parku linowego,
- spływ kajakowy,
- obóz terapeutyczny dla dzieci,
-wyjazd integracyjno- terapeutyczny (rodzic-dziecko),
- VenDo- metoda przeciwdziałania przemocy wobec kobiet i
dziewcząt, (uczy sposobów na właściwe reagowanie na przemoc),
- Dni rodziny – Festyn Rodzinny,
- wyjazd integracyjno – kulturalny dla osób starszych i
niepełnosprawnych.
Kwota projektu ogółem: 1 024 976,25 zł
Wnioskowane dofinansowanie: 971 075,25 zł
Wkład własny: 53 901 zł (świadczenia rodzin zastępczych).
pcpr

