Uchwała Nr …………
Rady Powiatu w Sławnie
z dnia …………… 2021 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Sławnie za rok 2020
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 112 ust. 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.) Rada Powiatu w Sławnie uchwala,
co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie
za rok 2020 stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sławnie.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 112 ust. 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.) kierownik powiatowego centrum pomocy rodzinie składa radzie
powiatu coroczne sprawozdanie z działalności centrum oraz przedstawia wykaz potrzeb w zakresie
pomocy społecznej.
W związku z powyższym, wnosi się o przyjęcie ww. sprawozdania.
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WSTĘP
Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu
umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie
są w stanie pokonać, wykorzystując własne możliwości, uprawnienia i zasoby. Wspiera osoby
i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb oraz umożliwia im
życie w warunkach odpowiadającym godności człowieka.
Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej,
współpracując w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi
i pozarządowymi.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie jest jednostką organizacyjną
samorządu powiatowego wykonującą między innymi zadania z zakresu pomocy społecznej,
pieczy zastępczej, rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, przeciwdziałania
przemocy w rodzinie. Jako samodzielna jednostka budżetowa powstała w dniu 1 lutego 1999r.
i jest podporządkowana Zarządowi Powiatu w Sławnie.
Od dnia 1 stycznia 2015r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie pełni rolę
Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w powiecie sławieńskim.
Do zadań własnych powiatu realizowanych przez Centrum należy:
1) opracowanie

i

realizacja

powiatowej

strategii

rozwiązywania

problemów

społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej,
wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób
i rodzin z grup szczególnego ryzyka - po konsultacji z właściwymi terytorialnie
gminami,
2) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa,
3) przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki
osobom opuszczającym domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet
w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno
- wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii
zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze,
4) pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się
do życia, młodzieży opuszczającej domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet
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w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno
– wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii
zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, mających
braki w przystosowaniu się,
5) udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach,
6) szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu,
7) doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych
pomocy społecznej z terenu powiatu,
8) podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie
i realizacja programów osłonowych,
9) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie,
w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego,
10) sporządzanie corocznej oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej
sytuacji społecznej i demograficznej,
11) opracowanie i realizacja 3-letnich powiatowych programów dotyczących rozwoju
pieczy zastępczej, zawierających między innymi coroczny limit rodzin zastępczych
zawodowych,
12) zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach
dziecka oraz w placówkach opiekuńczo – wychowawczych,
13) organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze,
rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo – wychowawcze i regionalne
placówki opiekuńczo – terapeutyczne, przez wspieranie procesu usamodzielnienia,
14) tworzenie warunków do powstawania i działania rodzin zastępczych, rodzinnych
domów dziecka i rodzin pomocowych,
15) prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych,
16) organizowanie szkoleń dla rodzin zastępczych oraz kandydatów do pełnienia funkcji
rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub pełnienia funkcji
dyrektora placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego,
17) organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej, w szczególności przez
tworzenie warunków do powstawania:
a) grup wsparcia,
b) specjalistycznego poradnictwa,
18) zapewnienie przeprowadzenia przyjętemu do pieczy zastępczej dziecku niezbędnych
badań lekarskich,
4
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19) prowadzenie rejestru danych, o którym mowa w art. 46 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
20) kompletowanie we współpracy z właściwym ośrodkiem pomocy społecznej
dokumentacji związanej z przygotowaniem dziecka do umieszczenia w rodzinie
zastępczej albo rodzinnym domu dziecka,
21) finansowanie:
a) świadczeń pieniężnych dotyczących dzieci z terenu powiatu, umieszczonych
w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka, placówkach opiekuńczo
– wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo – terapeutycznych,
interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych lub rodzinach pomocowych, na jego
terenie lub na terenie innego powiatu,
b) pomocy przyznawanej osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny
zastępcze, rodzinne domy dziecka, placówki opiekuńczo – wychowawcze lub
regionalne placówki opiekuńczo – terapeutyczne,
c) szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia
rodzinnego domu dziecka lub pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo
– wychowawczej typu rodzinnego oraz szkoleń dla rodzin zastępczych,
prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo
– wychowawczych typu rodzinnego,
23) przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji, o której mowa
w art. 193 ust. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej,
24) sporządzanie sprawozdań rzeczowo – finansowych z zakresu wspierania rodziny
i systemu pieczy zastępczej oraz przekazywanie ich właściwemu wojewodzie, w wersji
elektronicznej, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego,
25) opracowanie i realizacja powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.
Do zadań powiatu z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Centrum należy:
1) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na
celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój
specjalistycznego wsparcia,
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2) realizacja zadań wynikających z rządowych programów wspierania rodziny i systemu
pieczy zastępczej oraz rządowego programu, o którym mowa w art. 187a ust. 1 ustawy
z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
3) finansowanie dodatku wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty, o którym
mowa w art. 115 ust. 2a ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej,
4) realizacja programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc
w rodzinie.
Do innych spraw prowadzonych przez Centrum należy:
1) współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej, organizatorem
rodzinnej pieczy zastępczej, ośrodkami pomocy społecznej, sądami, Policją,
Kościołem Katolickim oraz innymi kościołami i związkami wyznaniowymi,
organizacjami społecznymi,

powiatowymi

centrami pomocy rodzinie, innymi

instytucjami i stowarzyszeniami działającymi w zakresie pomocy społecznej,
2) wydawanie decyzji administracyjnych, w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy
społecznej i pieczy zastępczej,
3) współpraca z sądem w sprawach dotyczących opieki i wychowania dzieci, których
rodzice zostali pozbawieni lub ograniczeni we władzy rodzicielskiej nad nimi,
4) opracowywanie i realizacja, zgodnych z powiatową strategią dotyczącą rozwiązywania
problemów

społecznych,

powiatowych

programów

działań

na

rzecz

osób

niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej oraz przestrzegania praw osób
niepełnosprawnych,
5) podejmowanie działań zmierzających do ograniczania skutków niepełnosprawności,
6) opracowywanie i przedstawianie planów zadań i informacji z prowadzonej działalności
oraz ich udostępnianie na potrzeby województwa,
7) wykonywanie w imieniu Starosty nadzoru nad działalnością jednostek specjalistycznego
poradnictwa, w tym rodzinnego, oraz ośrodków wsparcia, domów pomocy społecznej
i ośrodków interwencji kryzysowych,
8) koordynowanie realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych,
9) ustalanie odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej,
10) realizacja rządowego programu „Dobry start”.
11) współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób
niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej tych osób,
12) dofinansowanie:
6
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a) uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
b) sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
c) zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,
d) sprzętu rehabilitacyjnego osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą,
osobom prawnym i jednostkom nieposiadającym osobowości prawnej, jeżeli
prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres
co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,
e) likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych,
w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych, rehabilitacji dzieci
i młodzieży,
f) usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika,
13) prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem kosztów tworzenia i działalności
Warsztatów Terapii Zajęciowej,
14) kontrola Warsztatów Terapii Zajęciowej,
15) realizacja pilotażowego programu „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
16) realizacja programu „Zajęcia klubowe w WTZ”,
17) realizacja programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku
żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – Moduł III,
18) kontrola organizatorów turnusów i ośrodków, w których odbywają się turnusy
rehabilitacyjne.
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I.

RODZINNA PIECZA ZASTĘPCZA
Rodzina zastępcza jest formą opieki nad dzieckiem opartą na modelu wychowania

rodzinnego. Stanowi rodzaj pieczy zastępczej nad dzieckiem pozbawionym trwale
lub tymczasowo opieki rodziców biologicznych.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie jako Organizator Rodzinnej Pieczy
Zastępczej na terenie powiatu sławieńskiego w roku 2020 objęło opieką 78 rodzin zastępczych,
w których przebywało 129 dzieci. Powstało 6 nowych rodzin zastępczych, natomiast
rozwiązanych zostało 9 rodzin. W rodzinnej pieczy zastępczej umieszczono 14 nowych dzieci.
Przysposobionych zostało 5 dzieci, natomiast 3 dzieci powróciło pod opiekę rodziców
biologicznych. Na przestrzeni 2020r. 7 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych
opuściło pieczę zastępczą.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie jako Organizator Rodzinnej Pieczy
Zastępczej na terenie powiatu sławieńskiego do realizacji zadań z zakresu pieczy zastępczej
w 2020r. zatrudniało 4 koordynatorów, 2 pracowników socjalnych, 2 psychologów i pedagoga.
Szczegółowe informacje dotyczące realizacji zadań w zakresie rodzinnej pieczy
zastępczej zostały ujęte w sprawozdaniu z działań Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej
za 2020r.

1.1.

Finansowanie rodzinnej pieczy zastępczej.
W roku 2020 wypłacono rodzinom zastępczym następujące świadczenia:
a) na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w łącznej wysokości 1.160.603,53 zł,
b) dodatek na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka legitymującego się
orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym
stopniu niepełnosprawności w łącznej wysokości 22.636,22 zł,
c) jednorazowe świadczenia na pokrycie niezbędnych kosztów związanych
z potrzebami przyjmowanego do rodziny zastępczej dziecka w łącznej wysokości
4.800,00 zł,
d) dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka w łącznej
wysokości 600,00 zł,
e) środki finansowe dla zawodowych rodzin zastępczych na utrzymanie lokalu
mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego w łącznej
wysokości 22.383,12 zł,
8
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f) świadczenie dla rodziny pomocowej 1.085,94 zł,
g) zdarzenie losowe 1.000,00 zł,
h) dodatek wychowawczy w łącznej wysokości 527.722,77 zł,
i) świadczenie dobry stary w łącznej wysokości 24.900,00 zł.
W roku sprawozdawczym wydano 221 decyzji administracyjnych dotyczących ww.
świadczeń dla rodzin zastępczych.
Od dnia 1 kwietnia 2016r., zgodnie z art. 80 ust. 1a ustawy z dnia 9 czerwca 2011r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na każde umieszczone w rodzinie zastępczej
dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia przysługuje dodatek w wysokości świadczenia
wychowawczego tj. 500,00 zł miesięcznie. W ramach tego zadania w 2020r. wydano
126 decyzji administracyjnych. Łącznie wydatkowano 527.722,77 zł.
W 2020r. rodzinom zastępczym przyznano w ramach rządowego programu „Dobry
start” jednorazowe świadczenie w wys. 300,00 zł, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego.
Wszystkie rodziny zastępcze kwalifikujące się do skorzystania z programu złożyły wymagane
wnioski. Łącznie rozpatrzono 83 wnioski rodzin zastępczych. Nikomu nie odmówiono
przyznania świadczenia. Na potrzeby wszystkich rodzin zastępczych funkcjonujących
na terenie powiatu sławieńskiego wydatkowano kwotę 24.900,00 zł.
Na podstawie zawartych umów zlecenia każda rodzina zastępcza zawodowa
otrzymywała miesięczne wynagrodzenie, które w 2018 roku, na podstawie Uchwały
Nr XXXVI/V/261/18 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 28 marca 2018r. zostało podwyższone
z kwoty 2.200,00 zł brutto do kwoty 2.400.00 zł brutto (od dnia 1 kwietnia 2018r.). Uchwałą
nr XVIII/VI/140/20 z dnia 29 października 2020r. podwyższono wysokość wynagrodzenia
dla rodzin zastępczych zawodowych do kwoty nie niższej niż 2.600,00 zł brutto (od dnia
1 października 2020r.) Wydatki z tytułu wypłaty wynagrodzeń pięciu rodzinom zastępczym
zawodowym w 2020r. wyniosły łącznie 159.419,60 zł.
W 2020r. zatrudnione były dwie osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad
dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinach zastępczych zawodowych. Koszty
zatrudnienia wyniosły 4.400,00 zł.
Wynagrodzenie wypłacone rodzinie pomocowej za sprawowanie opieki nad dziećmi
w czasie wypoczynku rodziny zastępczej zawodowej w 2020r. wyniosło 247,74 zł.
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1.2.

Porozumienia zawierane z innymi powiatami
umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej.

w

sprawie

dzieci

Na podstawie art. 191 ust. 1 pkt 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem
go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki na opiekę i wychowanie dziecka
w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka.
W rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu sławieńskiego w 2020r.
umieszczonych było 16 dzieci pochodzących z terenów innych powiatów. Wydatki na opiekę
i wychowanie ww. dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej ponosiły zgodnie z zawartymi
porozumieniami powiaty, z których pochodziły dzieci. Dochód powiatu z tytułu zawartych
porozumień dot. dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej na podstawie wystawionych
przez powiat sławieński 106 not księgowych w 2020r. wyniósł 145.719,11 zł.
W roku sprawozdawczym 17 dzieci pochodzących z terenu powiatu sławieńskiego
umieszczonych było w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innego powiatu. Zgodnie
z porozumieniami zawartymi z powiatami, na terenie, których przebywały dzieci z naszego
powiatu wydatki na opiekę i wychowanie ww. dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w 2020r.
poniósł powiat sławieński w łącznej wysokości 226.282,31 zł.

1.3.

Ponoszenie przez gminę wydatków na opiekę i wychowanie dziecka
umieszczonego w rodzinie zastępczej.
Zgodnie z art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny

i systemie pieczy zastępczej, w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej gmina
właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz
pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego
w rodzinie zastępczej w wys.:
a) 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka
w pieczy zastępczej,
b) 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka
w pieczy zastępczej,
c) 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnych latach
pobytu dziecka w pieczy zastępczej.
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Powiat sławieński w 2020r., na podstawie wystawionych gminom 748 not księgowych
za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej uzyskał łączną kwotę 420.423,21 zł.

1.4. Dochodzenie świadczeń alimentacyjnych.
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej dyrektor powiatowego centrum pomocy rodzinie powiatu
obowiązanego do finansowania pobytu dziecka w pieczy zastępczej jest obowiązany dochodzić
świadczeń alimentacyjnych, w przypadku gdy od umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej
upłynął rok.
W 2020r. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie wystosowała
do sądów 7 pozwów o alimenty na rzecz 14 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.

1.5.

Odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach
zastępczych.
Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy

zastępczej za pobyt dziecka w pieczy zastępczej rodzice ponoszą miesięczną opłatę
w wysokości przyznanych świadczeń oraz dodatków, o których mowa w art. 80 ust. 1 i art. 81
- w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, rodzinie zastępczej
zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka.
Rada Powiatu w Sławnie określiła w Uchwale Nr V/V/36/15 z dnia 16 kwietnia 2015r.
warunki umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności,
rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
W 2020r. wydano 157 decyzji regulujących kwestię odpłatności za pobyt dzieci
w rodzinach zastępczych, w tym:
➢ 147 decyzji o odstąpieniu od ustalenia opłaty,
➢ 6 decyzji ustalających opłatę,
➢ 1 decyzja o umorzeniu w całości opłaty,
➢ 3 decyzje o umorzeniu w części opłaty.
Należy nadmienić, że występują duże trudności z wyegzekwowaniem naliczonych opłat od
rodziców biologicznych. Po dwukrotnym wysłaniu upomnienia do osoby zobowiązanej, sprawa
kierowana jest do Starostwa Powiatowego w Sławnie celem dochodzenia zwrotu środków
finansowych w postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Z uwagi na nieściągalność należności
11
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od osób zobowiązanych, postępowanie najczęściej zostaje umorzone przez Urząd Skarbowy.
Ponadto w wielu przypadkach występują trudności z ustaleniem miejsca pobytu rodziców
biologicznych. W takich sytuacjach kierowane są wnioski do Sądu Rejonowego o wyznaczenie
kuratora do doręczeń dla nieobecnego uczestnika postępowania administracyjnego.
W 2020r. z wpłat dokonanych przez rodziców biologicznych, którym naliczono opłatę
za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej uzyskano łączną kwotę 6.479,99 zł stanowiącą dochód
powiatu.

1.6.

Usamodzielnienia wychowanków opuszczających rodziny zastępcze
i placówki.
Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy

zastępczej osobie opuszczającej, po osiągnięciu pełnoletności rodzinę zastępczą, rodzinny dom
dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczoterapeutyczną, w przypadku gdy umieszczenie w pieczy zastępczej nastąpiło na podstawie
orzeczenia sądu:
1) przyznaje się pomoc na:
a) kontynuowanie nauki,
b) usamodzielnienie,
c) zagospodarowanie,
2) udziela się pomocy w uzyskaniu:
a) odpowiednich warunków mieszkaniowych,
b) zatrudnienia,
3) zapewnia się pomoc prawną i psychologiczną.
Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej osoba pełnoletnia
opuszczająca dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie,
dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schronisko dla nieletnich, zakład
poprawczy, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy,
młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę i młodzieżowy ośrodek
wychowawczy, zostaje objęta pomocą mającą na celu jej życiowe usamodzielnienie i integrację
ze środowiskiem przez pracę socjalną, a także pomocą:
1) pieniężną na usamodzielnienie,
2) pieniężną na kontynuowanie nauki,
12
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3) w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu
chronionym,
4) w uzyskaniu zatrudnienia,
5) na zagospodarowanie – w formie rzeczowej.
Osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze przyznano w roku 2020
następujące pomoce:
a) na usamodzielnienie – 10 osobom na łączną kwotę 48.576,00 zł,
b) na zagospodarowanie w formie rzeczowej – 4 osobom na łączną kwotę 6.303,50 zł,
c) na kontynuowanie nauki – 21 osobom na łączną kwotę 104.009,91 zł.
Łącznie wydatkowano kwotę 158.889.41 zł.
W roku sprawozdawczym wydano łącznie 30 decyzji administracyjnych dotyczących
pomocy dla osób usamodzielnianych opuszczających rodziny zastępcze.
Udzielono również pomocy osobom usamodzielnianym opuszczającym placówki
opiekuńczo – wychowawcze oraz młodzieżowe ośrodki wychowawcze:
a) na usamodzielnienie – 5 osobom na łączną kwotę 26.106,00 zł,
b) na zagospodarowanie w formie rzeczowej – 3 osobom na łączną kwotę 4.658,70 zł,
c) na kontynuowanie nauki – 17 osobom na łączną kwotę 83.067,09 zł.
Łącznie wydatkowano kwotę 125.627,93 zł.
Wydano łącznie 22 decyzje administracyjne dotyczące świadczeń dla ww. osób.
W 2020r. osobom usamodzielnianym przyznano w ramach rządowego programu
„Dobry start” jednorazowe świadczenie w wys. 300,00 zł, w związku z rozpoczęciem roku
szkolnego. Łącznie rozpatrzono 3 wnioski złożone przez osoby usamodzielniane.
Wydatkowano kwotę 900,00 zł.
Osoby usamodzielniane miały możliwość korzystania z bezpłatnych indywidualnych
konsultacji z radcą prawnym oraz psychologiem, które organizowane były w formie dyżurów
w siedzibie Centrum. Ponadto w razie potrzeby wsparcia pełnoletnim wychowankom udzielali
również pracownicy Centrum, m.in. pracownik socjalny, pedagog i koordynator rodzinnej
pieczy zastępczej.
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INSTYTUCJONALNA PIECZA ZASTĘPCZA

II.

Opieka instytucjonalna nad dzieckiem na terenie powiatu sławieńskiego w 2020r.
zapewniona była przez 2 placówki opiekuńczo – wychowawcze, które dysponowały łącznie
60 miejscami.
➢ Dom Dziecka im. Janusza Korczaka w Darłowie - 30 miejsc.
W 2020r. w Domu Dziecka w Darłowie nie zostało umieszczone żadne dziecko pochodzące
z terenu powiatu sławieńskiego oraz z terenu innego powiatu. Na dzień 31 grudnia 2020r. liczba
dzieci w placówce wyniosła 24 wychowanków.

➢ Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Sławnie - 30 miejsc.
W 2020r. w placówce umieszczono 2 dzieci z terenu powiatu sławieńskiego. Na dzień 31 grudnia
2020r. liczba dzieci w placówce wyniosła 28 wychowanków.

2.1.

Umieszczanie dzieci poza terenem powiatu sławieńskiego .
W dniu 12 sierpnia 2015r. na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego w Koszalinie

małoletni chłopiec pochodzący z terenu powiatu sławieńskiego został umieszczony
w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży
w Zbrosławicach. Miesięczną opłatę za zakwaterowanie i wyżywienie podopiecznego pokrywa
powiat sławieński, a następnie Miasto Sławno w wysokości 50% opłaty.
Ponadto, w dniu 7 grudnia 2020r. na podstawie Postanowienia Tymczasowego Sądu
Rejonowego w Płocku małoletni chłopiec pochodzący z terenu powiatu sławieńskiego został
umieszczony w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym Psychiatrycznym dla Dzieci
i Młodzieży w Zbrosławicach. Miesięczną opłatę za zakwaterowanie i wyżywienie
podopiecznego pokrywa powiat sławieński, a następnie Miasto Sławno w wysokości 50%
opłaty.
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2.2.

Odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach
opiekuńczo – wychowawczych.
Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej rodzice ponoszą

miesięczną opłatę w wysokości średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych
na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Opłatę, tą ustala się w drodze
decyzji administracyjnej, na podstawie uchwały Rady Powiatu w Sławnie Nr V/V/36/15 z dnia
16 kwietnia 2015r. w sprawie określenia warunków umorzenia w całości lub części, łącznie
z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia
opłaty za pobyt dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz uchwały Nr XII/V/87/15
Rady Powiatu w Sławnie z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie określenia szczegółowych
warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu
płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za wyżywienie
i zakwaterowanie za pobyt dziecka w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie
pielęgnacyjno-opiekuńczym lub zakładzie rehabilitacji leczniczej.
W 2020r. wydano 69 decyzji administracyjnych, w tym 65 decyzji odstępujących
od ustalenia opłaty, 3 decyzje umarzające w części opłatę dla rodziców biologicznych dzieci
przebywających w pieczy instytucjonalnej oraz 1 decyzję odstępującą od ustalenia opłaty
za wyżywienie i zakwaterowanie za pobyt dziecka w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym.

2.3.

Współfinansowanie gmin za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo
wychowawczych.
Współfinansowanie przez gminę pobytu dzieci w placówkach

opiekuńczo

-wychowawczych w 2020r. odbywało się przez: miasto Sławno, gminę Sławno, gminę
Darłowo, gminę Postomino i Malechowo oraz miasto Darłowo. Samorządy ponosiły
odpowiednio koszty w wysokości 10%, 30% i 50% średnich miesięcznych wydatków
przeznaczonych na utrzymanie dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Do dnia
31 grudnia 2020r. dokonano wpłat na łączną kwotę 1.090.838,38 zł stanowiącą dochód
powiatu.
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2.4.

Dochody powiatu z tytułu pobytu dzieci z innych powiatów w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie powiatu
sławieńskiego.
W placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie powiatu

sławieńskiego w 2020r. przebywało 2 dzieci pochodzących z terenu powiatu kołobrzeskiego.
Dochód powiatu w 2020r. z tytułu pobytu dzieci z innych powiatów w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie powiatu sławieńskiego wyniósł
109.047,64 zł.

2.5.

Program „Dobry Start” w instytucjonalnej pieczy zastępczej w 2020r.
Od dnia 1 czerwca 2018r. obowiązuje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia

30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu
„Dobry start” (Dz. U. z 2018r. poz.1061 z późn. zm.). Świadczenie finansowane jest z dotacji
celowej z budżetu państwa.
Program

„Dobry

start”

gwarantuje

jednorazowe

wsparcie

dla

uczniów

rozpoczynających rok szkolny. Skierowany jest do dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej,
zarówno w jej formach rodzinnych, jak i instytucjonalnych, a także do osób przebywających
w pieczy zastępczej na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej oraz osób usamodzielnianych na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej.
Finansowanie świadczenia „Dobry start” w 2020r.:
− liczba złożonych wniosków dzieci umieszczonych w instytucjonalnej pieczy
zastępczej – 48,
− liczba przyznanych świadczeń dla dzieci umieszczonych w instytucjonalnej pieczy
zastępczej – 48,
− wydatki poniesione – 14.400,00 zł.

2.6.

Dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego w 2020r.
Od lipca 2019r. zgodnie art. 113a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny

i systemie pieczy zastępczej na wniosek dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu
socjalizacyjnego, dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego,
dyrektora

placówki

opiekuńczo-wychowawczej

typu

specjalistyczno-terapeutycznego,

dyrektora regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej oraz dyrektora interwencyjnego
16
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ośrodka preadopcyjnego, składany w powiatowym centrum pomocy rodzinie właściwym
ze względu na miejsce położenia placówki lub ośrodka, na każde umieszczone w tych
placówkach i ośrodkach dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia przysługuje dodatek
w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa
w wychowywaniu dzieci.
W ramach tego zadania w 2020r. wydano 55 decyzji administracyjnych. Łącznie
wydatkowano 300.635,00 zł.

III.

REHABILITACJA SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

3.1.

Realizacja zadań
niepełnosprawnych.

z

zakresu

rehabilitacji

społecznej

osób

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020r. poz. 426 ze zm.) i rozporządzeniem
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów
zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015r. poz. 926) w 2020r. realizowano następujące
zadania:
a) dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach
rehabilitacyjnych,
b) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne
i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych
przepisów,
c) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się
i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
d) dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika
– osoby niepełnosprawnej, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi
z niepełnosprawności,
e) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
f)

dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatu terapii zajęciowej.
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Uchwałą Nr XV/VI/119/20 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 25 maja 2020r. w sprawie
określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu na wyodrębniony
rachunek bankowy – wg algorytmu w 2020r., na realizację zadań z zakresu rehabilitacji
społecznej

osób

niepełnosprawnych

przeznaczono

środki

Funduszu

w

wysokości

1.384.802,00 zł.
Uchwałą Nr XVIII/VI/143/20 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 29 października 2020r.
zwiększono środki PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób
niepełnosprawnych o kwotę 54.000,00 zł pochodzącą z zadań z zakresu rehabilitacji
zawodowej osób niepełnosprawnych realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Sławnie.
Uchwałą Nr XIX/VI/150/20 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 17 listopada 2020r. oraz
Uchwałą Nr XX/VI/157/20 z dnia 17 grudnia 2020r. dokonano przeniesień środków pomiędzy
zadaniami realizowanymi z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.
Łącznie na zadania realizowane przez Centrum z zakresu rehabilitacji społecznej osób
niepełnosprawnych przeznaczona została kwota w wysokości 1.438.802,00 zł. Zgodnie
z Uchwałą Nr XX/VI/157/20 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 17 grudnia 2020r. w sprawie
zmiany uchwały nr XIX/VI/150/20 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 17 listopada 2020r.
w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu
na wyodrębniony rachunek bankowy – wg algorytmu w 2020r.
Wykorzystanie środków PFRON w poszczególnych zadaniach przedstawia tabela nr 1.
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Tabela nr 1. Wykorzystanie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2020r.
L.p.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Nazwa zadania

Dofinansowanie
uczestnictwa osób
niepełnosprawnych i ich
opiekunów w turnusach
rehabilitacyjnych
Dofinansowanie
zaopatrzenia w sprzęt
rehabilitacyjny,
przedmioty ortopedyczne
i środki pomocnicze
przyznawane osobom
niepełnosprawnym na
podstawie odrębnych
przepisów
-osoby prawne i jednostki
organizacyjne
nieposiadające osobowości
prawnej
Dofinansowanie sportu,
kultury, rekreacji i
turystyki osób
niepełnosprawnych.
Dofinansowanie likwidacji
barier architektonicznych,
w komunikowaniu się
i technicznych w związku
z indywidualnymi
potrzebami osób
niepełnosprawnych
Dofinansowanie usług
tłumacza języka
migowego lub tłumacza –
przewodnika – osoby
niepełnosprawnej, jeżeli
jest to uzasadnione
potrzebami wynikającymi
z niepełnosprawności
Zobowiązania dotyczące
kosztów działania
warsztatów terapii
zajęciowej
RAZEM

Liczba
Kwota
osób, które
otrzymanych
otrzymały
środków
dofinansowanie finansowych
(zł)

Kwota
wydatkowanych
środków
finansowych
w
zaokrągleniu
do pełnych
zł

Osób

Procentowe
Niewy
wykorzysta- korzystane
nie środków
środki
finansowych finansowe
(zł)

65

91.096,00

87.227,00

95,75%

3.869,00

321

355.116,00

354.939,73

99,95%

176,27

0,00

0,00

0

0,00

0

0,00

0,00

0

0,00

46

275.230,00

236.477,83

85,92%

38.752,17

0

0

0

0

0,00

35
467

717.360,00
1.438.802,00

717.360,00
1.396.004,56

100 %
97,03%

0,00
42.797,44

0

Źródło: PCPR w Sławnie.
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W 2020r. osoby niepełnosprawne skorzystały z dofinansowania ze środków
PFRON w ramach następujących zadań:
a) dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach
rehabilitacyjnych.
Turnus oznacza zorganizowaną formę aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami
wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie
umiejętności społecznych uczestników, między innymi przez nawiązywanie i rozwijanie
kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych
zajęciach przewidzianych programem turnusu.
Na podstawie Uchwały Nr XV/VI/119/20 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 25 maja
2020r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu
na wyodrębniony rachunek bankowy – wg algorytmu w 2020r., oraz § 6 ust. 3 rozporządzenia
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie turnusów
rehabilitacyjnych (Dz.U. Nr 230, poz. 1694 z późn. zm.) przyjęto zasadę przyznawania
dofinansowania tej samej dorosłej osobie niepełnosprawnej raz na dwa lata.
W ramach wyżej omawianego zadania w ubiegłym roku wpłynęło 109 wniosków,
w tym dzieci - 15, osoby dorosłe – 94.
Liczba osób niepełnosprawnych, którym wypłacono dofinansowanie:
➢ dzieci i młodzież niepełnosprawna wraz z opiekunami - 20 osób (10 wniosków)
na kwotę 26.130,00 zł.
➢ dorosłe osoby niepełnosprawne wraz z opiekunami - 45 osób (33 wnioski) na kwotę
61.097,00 zł
Łącznie

pomocą

objęto

65

osób

niepełnosprawnych

wraz

z

opiekunami

(43 wnioski) i udzielono pomocy finansowej na kwotę 87.227,00 zł.
Z pozostałych 66 wniosków:
➢ 53 osoby zrezygnowały z uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, w związku
z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020r. , poz. 491 ze zm.)
oraz § 1 pkt 3 rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 października 2020r.
zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń
nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020r., poz.
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197 ze zm.) w brzmieniu: „do odwołania ustanawia się czasowe zaprzestanie
wykonywania działalności polegającej na organizowaniu turnusu rehabilitacyjnego,
o którym mowa w art. 10c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020r., poz. 426
ze zm.),
➢ 13 wniosków rozpatrzono negatywnie zgodnie z przyjętą zasadą przyznawania
dofinansowania tej samej dorosłej osobie raz na dwa lata (osoby otrzymały
dofinansowanie w 2019r.).
W 2020r. przeprowadzona została kontrola organizatora turnusu rehabilitacyjnego oraz
ośrodka, w którym odbywają się turnusu rehabilitacyjne. Wyniki kontroli przedstawione
zostały w protokołach z kontroli z dnia 22 grudnia 2020r. i 28 grudnia 2020r. O wynikach
kontroli

w

tym

stwierdzonych

nieprawidłowościach

poinformowano

Wojewodę

zachodniopomorskiego zgodnie z ww. rozporządzeniem.
b) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.
Przedmiotem dofinansowania tego zadania może być:
➢ sprzęt niezbędny do prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych, mający
za zadanie osiągnięcie przy aktywnym uczestnictwie tej osoby możliwie najwyższego
poziomu jej funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej,
➢ przedmioty

ortopedyczne

i

środki

pomocnicze

przyznawane

osobom

niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów, przez co rozumie się sprzęt
niezbędny osobie niepełnosprawnej w przypadku trwałej niepełnosprawności,
w okresie choroby lub usprawnienia leczniczego oraz środki, które ułatwiają
w znacznym stopniu, bądź umożliwiają funkcjonowanie osoby niepełnosprawnej
w środowisku społecznym.
W ramach zadania w ubiegłym roku złożono 329 wniosków, w tym dzieci – 43, osoby
dorosłe - 286.
Liczba osób niepełnosprawnych, którym wypłacono dofinansowanie:
➢ dzieci i młodzież niepełnosprawna - 43 osoby na kwotę 78.115,00 zł,
➢ dorosłe osoby niepełnosprawne - 278 osób na kwotę 276.824,73 zł.
Łącznie pomocą objęto 321 osób niepełnosprawnych i udzielono pomocy finansowej na
kwotę 354.939,73 zł.
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Rozpatrzono negatywnie:
➢ 8 wniosków z uwagi na brak podstaw do pozytywnego załatwienia sprawy,
c) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu
i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.

się

Bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i jego
najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki
użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym.
W ramach

wyżej omawianego zadania w ubiegłym roku złożono 19 wniosków,

w tym dzieci – 1, osoby dorosłe – 18.
Liczba osób niepełnosprawnych, którym wypłacono dofinansowanie:
➢ dzieci i młodzież niepełnosprawna – 0,00 zł,
➢ dorosłe osoby niepełnosprawne – 10 osób na kwotę 74.957,50 zł.
Rozpatrzono negatywnie:
➢ 4 wnioski z uwagi na brak podstaw do przyznania dofinansowania,
➢ 4 osoby złożyły rezygnację z przyznanego dofinansowania,
➢ 1 osoba złożyła rezygnację z ubiegania się o dofinansowanie.
Bariery w komunikowaniu się to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie
niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji.
W ramach tego zadania w ubiegłym roku złożono 20 wniosków, w tym dzieci - 8, osoby
dorosłe – 12.
Liczba osób niepełnosprawnych, którym wypłacono dofinansowanie:
➢ dzieci i młodzież niepełnosprawna – 8 osób na kwotę 32.001,44 zł,
➢ dorosłe osoby niepełnosprawne – 9 osób na kwotę 25.909,54 zł.
Łącznie pomocą objęto 17 osób niepełnosprawnych i udzielono pomocy finansowej
na kwotę 57.910,98 zł.
Rozpatrzono negatywnie:
➢ 3 wnioski z uwagi na brak podstaw do pozytywnego załatwienia sprawy.
Bariery techniczne są to bariery utrudniające lub uniemożliwiające osobie
niepełnosprawnej usprawnienie. Likwidacja bariery powinna powodować sprawniejsze
działanie tej osoby w społeczeństwie i umożliwić wydajniejsze jej funkcjonowanie.
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W ramach tego zadania w ubiegłym roku złożono 25 wniosków, w tym dzieci - 2, osoby
dorosłe – 23.
Liczba osób niepełnosprawnych, którym wypłacono dofinansowanie:
➢ dzieci i młodzież niepełnosprawna – 2 osoby na kwotę 20.005,00 zł
➢ dorosłe osoby niepełnosprawne – 17 osób na kwotę 83.604,35 zł.
Łącznie pomocą objęto 19 osób niepełnosprawnych i udzielono pomocy finansowej
na kwotę 103.609,35 zł.
Rozpatrzono negatywnie:
➢ 6 wniosków z uwagi na brak podstaw do pozytywnego rozpatrzenia sprawy.
d) dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika
– osoby niepełnosprawnej, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi
z niepełnosprawności.
W zakresie ww. zadania w 2020r. do Centrum nie wpłynął żaden wniosek.
e) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.
W 2020r. do realizacji zakwalifikowano 2 wnioski:
➢ Stowarzyszenia dla Ziemi Malechowskiej w Malechowie – organizacja Powiatowego
pikniku integracyjnego dla osób niepełnosprawnych pn. „Wszyscy równi”.
➢

Polskiego Związku Niewidomych Koło Terenowe w Sławnie – wyjazd rekreacyjny do
ogrodów tematycznych.

Wnioski zostały rozpatrzone negatywnie. Ww. podmioty poinformowały o

rezygnacji

z organizacji przedsięwzięć z uwagi na stan epidemii.
f) dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatu terapii zajęciowej.
Ogólna liczba uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Sławnie objęta
dofinansowaniem wyniosła 35 osób niepełnosprawnych. Wszyscy uczestnicy terapii
zajęciowej posiadali orzeczenia o niepełnosprawności ze wskazaniem uczestnictwa w terapii
zajęciowej.
Warsztat Terapii Zajęciowej w Sławnie jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo
placówką stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość
rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności
niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.
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Realizacja przez warsztat zamierzonego celu, odbywa się przy zastosowaniu technik
terapii zajęciowej, które zmierzają do rozwijania między innymi: umiejętności wykonywania
czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej, psychofizycznych sprawności oraz
podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających uczestnictwo
w szkoleniu zawodowym lub podjęcie pracy.
Terapia realizowana jest w pracowniach takich jak: komputerowo-graficzna, krawiecko
-zabawkarska, plastyczna, gospodarstwa domowego, rękodzieła i malarstwa, witrażu,
wikliniarsko-stolarska na podstawie indywidualnego programu rehabilitacji, w którym określa
się formy rehabilitacji, zakres rehabilitacji oraz planowane efekty rehabilitacji.
Kwota środków ogółem wydatkowana w 2020r. na pokrycie kosztów działalności
Warsztatu wyniosła 797.067,00 zł, z tego kwota w wysokości:
➢ 713.360,00 zł (90% ogółu kosztów) stanowi dofinansowanie ze środków PFRON,
➢ 79.707,00 zł stanowi dofinansowanie ze środków powiatu sławieńskiego przyznane
w drodze odrębnej umowy.
Od dnia 12 marca 2020r. do 24 maja 2020r. oraz od 24 października 2020r.
do odwołania, zgodnie z decyzjami Wojewody Zachodniopomorskiego zawieszona została
działalność w warsztatach terapii zajęciowej w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się
choroby zakaźnej COVID – 19 wywołanej wirusem SARS-COV-2. Zgodnie z komunikatem
Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 11 marca
2020r. finansowanie placówek nie zostało wstrzymane.
W 2020r. w Warsztacie przeprowadzona została kontrola, która obejmowała rok 2019.
Wyniki kontroli przedstawiono w protokole z dnia 29 października 2020r.

3.2.

Program „Zajęcia klubowe w WTZ”.
W dniu 12 czerwca 2018r. Rada Nadzorcza PFRON przyjęła program „Zajęcia klubowe

w WTZ” adresowany do podmiotów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej. Celem
programu jest wsparcie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i niezależności
w życiu społecznym i zawodowym poprzez prowadzenie przez Warsztaty Terapii Zajęciowej
zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji. W związku z realizacją zadania
opracowano zasady przyznawania dofinansowań w ramach „Zajęć klubowych w WTZ”, które
wprowadzone zostały Uchwałą NR CLXXXIV/765/18 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia
2 października 2018r.
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Informacja dotycząca realizacji programu oraz terminów przyjmowania wniosków
zamieszczona została na stronie internetowej oraz przesłana do jednostki prowadzącej Warsztat
Terapii Zajęciowej.
W 2020r. w ramach ww. zadania nie wpłynął żaden wniosek.

3.3.

Realizacja pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.
W 2020r. na podstawie zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych a Powiatem Sławieńskim umowy Nr AS3/000038/16/D w sprawie
realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” z dnia 30 kwietnia 2018r. Centrum
realizowało zadania z zakresu ww. programu.
Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uchwałą
nr 3/2020 z dnia 7 stycznia 2020r. wyznaczył kierunki działań oraz warunki brzegowe
obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2020r. Zasady
przyznawania dofinansowań w ramach programu w 2020r. w powiecie sławieńskim zostały
podjęte Uchwałą Nr LXI/199/20 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 11 marca 2020r.
W celu upowszechnienia informacji o programie przeprowadzono promocję publikując
informacje w prasie lokalnej na stronie internetowej Centrum, informując ośrodki pomocy
społecznej, stowarzyszenia działające na rzecz osób niepełnosprawnych oraz szkoły
ponadgimnazjalne w tym ośrodek szkolno-wychowawczy. Informacja o programie
zamieszczona była również na tablicy informacyjnej Centrum.
Kwota otrzymanych środków na realizację programu wyniosła 190.569,45 zł, w tym
na realizację poszczególnych zadań 178.938,46 zł – Aneks nr 6 z dnia 14 kwietnia 2020r.
do Umowy nr AS3/000038/16/D z dnia 30 kwietnia 2018r. w sprawie realizacji pilotażowego
programu „Aktywny samorząd”.
W ramach tego zadania w ubiegłym roku złożono 35 wniosków (31 osób).
Liczba osób niepełnosprawnych, z którymi zawarto umowy dofinansowania: 28 osób
na kwotę 133.957,47 zł. 3 wnioski rozpatrzone zostały negatywnie z uwagi na brak podstaw
do pozytywnego załatwienia sprawy.
Wypłata dofinansowań w Module I i II, zgodnie z obowiązującymi zasadami następuje
do dnia 15 kwietnia 2021r. Realizacja zadania i ostateczne rozliczenie zawartych
z wnioskodawcą umów następuje do 31 sierpnia 2021r.
Wykorzystanie środków PFRON na realizację programu przedstawia tabela nr 2.
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Tabela nr 2. Wysokość przyznanych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w ramach zadań pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2020r.,
na podstawie zawartych umów lub wypłaconych dofinansowań.
l.p.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Nazwa zadania
Moduł I, Obszar A,
Zadanie 1 i 4 – pomoc
w zakupie i montażu
oprzyrządowania
do posiadanego
samochodu
Moduł I, Obszar A,
Zadanie 2 i 3 – pomoc
w uzyskaniu prawa
jazdy

Moduł I, Obszar B,
Zadanie 1, 3 i 4 –
pomoc
w zakupie sprzętu
elektronicznego lub
jego elementów oraz
oprogramowania

Moduł I, Obszar B,
Zadanie 2 –
dofinansowanie szkoleń
w zakresie obsługi
nabytego w ramach
programu sprzętu
elektronicznego
i oprogramowania
Moduł I, Obszar B,
Zadanie 5 – pomoc w
utrzymaniu sprawności
technicznej
posiadanego sprzętu
elektronicznego

Moduł I, Obszar C,
Zadanie 1 – pomoc
w zakupie wózka
inwalidzkiego
o napędzie
elektrycznym

Źródło
finansowania

Liczba
osób

Kwota
(zł)

PFRON

2-A1

12.000,00

PFRON

0

0,00

PFRON

3 –B1
5 - B4

36.378,72

PFRON

0

0,00

PFRON

0

0,00

PFRON.

0

0,00
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Cel
Aktywizacja społeczna,
zawodowa lub wsparcie
w utrzymaniu zatrudnienia
poprzez likwidację lub
ograniczenie barier
w poruszaniu się oraz barier
transportowych.
Aktywizacja społeczna,
zawodowa lub wsparcie
w utrzymaniu zatrudnienia
poprzez likwidację lub
ograniczenie barier
w poruszaniu się oraz barier
transportowych.
Przygotowanie
beneficjentów programu
z zaburzeniami ruchu
i percepcji wzrokowej
do pełnienia różnych ról
społecznych poprzez
umożliwienie im włączenia
się do tworzącego się
społeczeństwa
informacyjnego.
Przygotowanie
beneficjentów programu
z zaburzeniami ruchu
i percepcji wzrokowej
do pełnienia różnych ról
społecznych poprzez
umożliwienie im włączenia
się do tworzącego się
społeczeństwa
informacyjnego.
Przygotowanie
beneficjentów programu
z zaburzeniami ruchu
i percepcji wzrokowej
do pełnienia różnych ról
społecznych poprzez
umożliwienie im włączenia
się do tworzącego się
społeczeństwa
informacyjnego.
Aktywizacja społeczna,
zawodowa lub wsparcie
w utrzymaniu zatrudnienia
poprzez likwidację lub
ograniczenie barier
w poruszaniu się oraz barier
transportowych.
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

Moduł I, Obszar C,
Zadanie 2 – pomoc w
utrzymaniu sprawności
technicznej
posiadanego skutera
lub wózka
inwalidzkiego
o napędzie
elektrycznym
Moduł I, Obszar C,
Zadanie 3 – pomoc w
zakupie protezy
kończyny, w której
zastosowano
nowoczesne
rozwiązania techniczne
Moduł I, Obszar C,
Zadanie 4 – pomoc w
utrzymaniu sprawności
technicznej posiadanej
protezy kończyny

Moduł I, Obszar C,
Zadanie 5 – pomoc w
zakupie skutera
inwalidzkiego o
napędzie elektrycznym
lub oprzyrządowania
elektrycznego do wózka
ręcznego
Moduł I Obszar D –
pomoc w utrzymaniu
aktywności zawodowej
poprzez zapewnienie
opieki dla osoby
zależnej
Moduł II – pomoc
w uzyskaniu
wykształcenia
na poziomie wyższym

PFRON

4

9.258,00

PFRON

1

14.180,00

PFRON

1

4.400,00

PFRON

2

14.755,00

PFRON

0

0

PFRON

10

42.985,75

(14
wniosków)
Razem:

28

Przygotowanie
beneficjentów programu
do aktywizacji społecznej,
zawodowej lub wsparcie
w utrzymaniu zatrudnienia
poprzez likwidację lub
ograniczenie barier
w poruszaniu się oraz barier
transportowych.
Przygotowanie
beneficjentów programu
do aktywizacji społecznej,
zawodowej lub wsparcie
w utrzymaniu zatrudnienia
poprzez likwidację lub
ograniczenie barier
w poruszaniu się.
Przygotowanie
beneficjentów programu
do aktywizacji społecznej,
zawodowej lub wsparcie
w utrzymaniu zatrudnienia
poprzez likwidację lub
ograniczenie barier
w poruszaniu się.
Aktywizacja społeczna,
zawodowa lub wsparcie
w utrzymaniu zatrudnienia
poprzez likwidację lub
ograniczenie barier
w poruszaniu się oraz barier
transportowych.
Umożliwienie beneficjentom
programu aktywizacji
zawodowej poprzez
zastosowanie elementów
wspierających ich
zatrudnienie.
Poprawa szans
beneficjentom programu na
rywalizację
o zatrudnienie na otwartym
rynku pracy poprzez
podwyższenie kwalifikacji.

133.957,47

Źródło: PCPR w Sławnie.

W 2020r. przeprowadzono kontrole w zakresie prawidłowości wykorzystania
dofinansowań przyznanych w roku 2019 na podstawie zawartych z beneficjentami pomocy
umów. Wyniki kontroli pozytywne, nie stwierdzono nieprawidłowości.
W 2020r. dokonano oceny skuteczności działania programu za 2019r. Ewaluację
przeprowadzono w oparciu o wskaźniki rezultatu i wpływu zgodnie z dokumentem „Pilotażowy program Aktywny samorząd”
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W dniu 1 lipca 2019r. pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w Warszawie a Powiatem Sławieńskim zawarte zostało porozumienie
nr SOW/109/2019 w sprawie korzystania z Systemu Obsługi Wniosków PFRON, który jest
ogólnopolską

platformą

informatyczną

wspomagającą

działania

na

rzecz

osób

niepełnosprawnych.
Celem porozumienia jest rozwój e-usług w administracji publicznej oraz usprawnienie
procesu składania wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON przez osoby
niepełnosprawne, a także podmioty działające na ich rzecz.
Celem projektu, w ramach którego powstał system SOW, jest umożliwienie załatwienia
osobom niepełnosprawnym wniosków o pomoc finansową on-line i zwiększenie w ten sposób
dostępności pomocy oferowanej w ramach zadań i programów, finansowanych ze środków
PFRON, których realizatorem są jednostki samorządu terytorialnego. Dzięki systemowi
możliwe jest załatwienie sprawy drogą elektroniczną na każdym jej etapie.
Na mocy porozumienia, wnioski w ramach pilotażowego programu „Aktywny
samorząd” obsługiwano w systemie SOW.
3.4 Realizacja programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku
żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.
W 2020r. na podstawie Umowy nr POB/000018/16/D z dnia 5 czerwca 2020r. w sprawie
realizacji Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym
w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” zawartej
pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Powiatem
Sławieńskim Centrum udzielało pomocy ze środków Funduszu osobom niepełnosprawnym,
które w okresie od 9 marca 2020r. do dnia 16 listopada 2020r. utraciły możliwość korzystania
(przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) w danym
miesiącu, za który przysługuje wsparcie z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej.
Kwota otrzymanych środków na realizację programu zgodnie z Aneksem nr 3 z dnia
18.12.2020r. do Umowy nr POB/000018/16/D z dnia 5 czerwca 2020r. wyniosła 326.975,00zł,
w tym na realizację Modułu III programu - 319.000,00 zł, na obsługę - 7.975,00zł.
W ramach ww. zadania złożono 286 wniosków (140 osób).
Liczba osób niepełnosprawnych, którym udzielono pomocy – 140 na kwotę
319.000,00 zł.
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Realizacja wniosków zakończyła się 31.01.2021r. sprawozdaniem złożonym
do

Państwowego

Funduszu

Rehabilitacji

Osób

Niepełnosprawnych

Oddział

Zachodniopomorski w Szczecinie.

IV.

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE
Przemoc w rodzinie jest skomplikowanym i wieloobszarowym zjawiskiem, niezbędne

jest więc wielodyscyplinarne podejście do tego problemu. Jest oczywistym, że wszystkie
działania na tym polu są ukierunkowane na pomoc ofiarom przemocy. Najpilniejszą kwestią
jest zapewnienie im bezpieczeństwa (powstrzymanie przemocy, odizolowanie sprawcy, itp.).
Jednak te czynności nie wyczerpują możliwości pomocy, potrzebne jest objęcie rodziny także
pomocą psychologiczną, prawną i socjalną.
Obowiązek przeciwdziałania przemocy w rodzinie, szczególnie w rodzinie
z problemem alkoholowym, spoczywa także na samorządach lokalnych.
Do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanej przez powiat należą
w szczególności: tworzenie i prowadzenie ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy
i realizacja programów korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc.
Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020r. poz. 218 z późn. zm.) oraz zgodnie z Krajowym
Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Centrum corocznie realizowało
Program oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc
w rodzinie. Natomiast w związku z ogłoszonym postępowaniem do realizacji programu
korekcyjno - edukacyjnego na terenie powiatu sławieńskiego i brakiem ofert od chętnych
do prowadzenia ww. zadania PCPR w Sławnie zmuszone było odstąpić od realizacji programu
korekcyjno - edukacyjnego w 2020r.
Należy zaznaczyć, że w 2020r. Centrum zapewniło specjalistyczne poradnictwo
psychologiczne i prawne dla osób potrzebujących wsparcia z terenu powiatu sławieńskiego.

V.

SZKOLENIE

I

DOSKONALENIE ZAWODOWE KADR POMOCY
SPOŁECZNEJ Z TERENU POWIATU SŁAWIEŃSKIEGO ORAZ
ORGANIZACJA SPOTKAŃ
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W dniach 26 czerwca 2020r. oraz 28 września 2020r. zorganizowano spotkania
z przedstawicielami Gminy Sławno oraz pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Sławnie w sprawie realizacji projektu „Pomocna Dłoń w Gminie Sławno”.

VI.

DODATKOWE
W SŁAWNIE
6.1.

DZIAŁANIA

PODEJMOWANE

PRZEZ

PCPR

Działania na rzecz rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej.

PROMOCJA RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO
W 2020r. prowadzona była promocja rodzicielstwa zastępczego oraz podejmowane
były inne działania na rzecz rozwoju i wspierania rodzinnej pieczy zastępczej tj.:
1) reklama promująca rodzicielstwo zastępcze, która ukazała się w Obserwatorze
Lokalnym 5 lutego 2020r.,
2) pisma do probostw z terenu powiatu odnośnie promocji rodzicielstwa zastępczego,
3) promocja rodzicielstwa zastępczego podczas 4 Regionalnego Kongresu Kobiet,
4) rozesłanie do redaktorów kwartalników gminnych informacji na temat rodzicielstwa
zastępczego,
5) 7 informacji udostępnianych za pomocą konta na Facebooku i na stronie internetowej
Centrum pod kątem wsparcia dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej,
6) 13 informacji udostępnianych za pomocą konta na Facebooku i na stronie internetowej
Centrum pod kątem wsparcia dla rodzin zastępczych,
7) 4 wpisy na Facebooku i stronie internetowej Centrum pod kątem promocji
rodzicielstwa zastępczego.

DZIAŁALNOŚĆ PROJEKTOWA I KONKURSOWA JEDNOSTKI
1) Wspólnie z Liderem Projektu Województwem Zachodniopomorskim i powiatami
goleniowskim, stargardzkim, kołobrzeskim kontynuowano realizację projektu „Kurs
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na rodzinę” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Projekt
zakończono z liczbą 348 beneficjentów. W 2020r. z działań w ramach projektu skorzystało
106 osób. W ramach Regionalnej Akademii Rodziny zorganizowano:
➢ doradztwo prawne dla 3 osób - 9 godzin,
➢ doradztwo psychologiczne dla 10 osób - 10 godzin,
➢ psychoterapię indywidualną dla 8 osób,
➢ psychoterapię rodzinną dla 1 rodziny,

84,5 godziny

➢ psychoterapię małżeńską dla 1 małżeństwa - 2 osoby,
➢ wyjazd warsztatowy dla 48 członków rodzin zastępczych do Gdańska
w dniach od 8 do 13 lutego 2020r.,
➢ wyjazd warsztatowy dla 27 członków rodzin zastępczych do Bydgoszczy
w dniach od 24 do 28 sierpnia 2020r.,
➢ terapię uzależnień i spotkania dla osoby współuzależnionej dla 11 osób - 63
godziny.
Na realizację projektu w 2020r. wydatkowano kwotę 151.071,24 zł.

2) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie (reprezentujące Powiat Sławieński)
od dnia 2 stycznia 2020r. do dnia 28 lutego 2023r. wspólnie z Gminą Sławno (realizator
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie) oraz Spółdzielnią Socjalną „Komunalka”
realizuje partnerski projekt pod nazwą „Pomocna dłoń w Gminie Sławno”. Zaplanowane
w ramach projektu działania wpisują się w Powiatowy Program Działań na rzecz Osób
Niepełnosprawnych na lata 2016-2023 oraz Strategię Rozwiązywania Problemów
Społecznych na terenie powiatu sławieńskiego na lata 2016-2023. Z działań w ramach
projektu w 2020r. w części realizowanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Sławnie skorzystało 25 osób.

W ramach projektu „Pomocna Dłoń w Gminie Sławno” zrealizowano:
− doradztwo prawne dla 3 osób,
− doradztwo psychologiczne dla 15 osób,
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− grupy wsparcia dla opiekunów faktycznych osób niepełnosprawnych - 4 osoby,
− szkolenia dla opiekunów faktycznych osób niepełnosprawnych - 3 osoby.
Na realizację projektu w 2020r. wydatkowano kwotę 15.077,26 zł.
3) Powiat Sławieński za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie
zrealizował projekt "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie
epidemii COVID-19" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata
2014-2020. Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej. Celem projektu
było zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19
w obszarze pieczy zastępczej. Realizacja celu nastąpiła poprzez wsparcie rodzin
zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych w zakresie bezpiecznej realizacji
zadań tych podmiotów w okresie epidemii COVID-19.
Budżet projektu dla powiatu sławieńskiego wyniósł 174.989,19 zł.
W ramach projektu dla placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz rodzin zastępczych
zakupione zostały:
− środki

ochrony

osobistej

takie

jak

maseczki,

płyny

do

dezynfekcji

rąk i powierzchni, przyłbice,
− sprzęt komputerowy z oprogramowaniem (50 laptopów, 2 zestawy komputerowe),
w tym 6 oprogramowań dla osób niepełnosprawnych oraz sprzęt multimedialny
(2 projektory + 1 ekran),
− wyposażenia miejsc kwarantanny (meble: 8 tapczanów, 4 komody, 8 stolików nocnych,
4 fotele, generator ozonu, 7 termometrów bezdotykowych).
Od 18 września 2020r. zakupione w ramach projektu przedmioty były sukcesywnie
wydawane uczestnikom projektu.
SZKOLENIA DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH I WYCHOWANKÓW
Z powodu epidemii COVID-19 działania bezpośrednie takie jak szkolenia rodzin zastępczych
zostały wstrzymane, jednakże udało się zorganizować wyjazdy warsztatowe, których zadaniem
było wsparcie członków rodzin zastępczych. Zorganizowano:
− wyjazd warsztatowy dla rodzin zastępczych do Gdańska w terminie od dnia 8 lutego
2020r. do dnia 13 lutego 2020r. (zajęcia pogłębiające relacje rodzic-dziecko,
zwiększające kompetencje społeczne i opiekuńczo-wychowawcze, integracyjne)
- 48 osób,
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− wyjazd warsztatowy dla 5 rodzin zastępczych do Bydgoszczy w terminie od dnia
24 sierpnia 2020r. do dnia 28 sierpnia 2020r. (zajęcia pogłębiające relacje rodzic
-dziecko,

zwiększające

kompetencje

społeczne

i

opiekuńczo-wychowawcze,

integracyjne) - 27 osób.

6.2.

Działania jednostki w obszarze przeciwdziałania przemocy.

W roku 2020r. podjęto następujące działania na terenie powiatu sławieńskiego:
➢ współpracowano ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z: Sądem Rejonowym
w Sławnie III Wydział Rodzinny i Nieletnich oraz Wydziałem Karnym, Prokuraturą
w Sławnie, Kuratorami, Policją, Ośrodkami Pomocy Społecznej, Powiatową Poradnią
Psychologiczno-Pedagogiczną w Sławnie i Miejską Komisją Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Sławnie oraz przedstawicielami Oświaty,
➢ współpracowano z kościołami i związkami wyznaniowymi w celu wprowadzania
elementów edukacji na temat zjawiska przemocy w rodzinie,
➢ opracowano i rozpropagowano ulotki dotyczące przeciwdziałania przemocy na terenie
powiatu sławieńskiego (ulotki zostały umieszczone na stronie internetowej Centrum,
tablicach ogłoszeń oraz rozesłane do: Ośrodków Pomocy Społecznej, Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych, Stowarzyszeń, Szkół, Przedstawicieli Policji, Urzędów
Miasta i Gmin, Ośrodków Zdrowia z terenu powiatu sławieńskiego),
➢ zamieszczano przez cały rok informacje dot. przeciwdziałania przemocy na stronie
internetowej PCPR oraz spoty na facebook PCPR,
➢ opracowano ulotki informacyjne o dyżurach specjalistów radcy prawnego
i psychologa (informacja o dyżurach została umieszczona na stronie internetowej
Centrum, tablicach ogłoszeń oraz rozesłana do wybranych instytucji w Powiecie),
➢ pracownicy Centrum rozpropagowali plakaty i ulotki, informowali zainteresowanych
o możliwości skorzystania z udziału w programie korekcyjno-edukacyjnym oraz
instytucjach pomocowych działających na rzecz przeciwdziałania przemocy
w rodzinie podczas happeningu „Nazywam się miliard – One Bilion Rising” przeciwko
wykorzystywaniu dziewcząt i kobiet,
➢ zamieszczono na stronie internetowej i tablicach informacyjnych Centrum informacje
dotyczące programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc oraz
informacje dotyczące zmian nr telefonów pomocowych, specjalistycznych ośrodkach
wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie,
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➢ prowadzono monitoring skuteczności oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych.

VII.

7.1.

ZESTAWIENIE

POTRZEB W ZAKRESIE
ZASTĘPCZEJ ORAZ POMOCY SPOŁECZNEJ

SYSTEMU

PIECZY

Potrzeby PCPR – Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w zakresie
rodzinnej pieczy zastępczej.
1) Rozwój rodzinnej pieczy zastępczej:
a) prowadzenie kampanii promującej rodzicielstwo zastępcze,
b) pozyskiwanie kandydatów na niezawodowe rodziny zastępcze oraz rozwój
zawodowych rodzin zastępczych,
c) pozyskiwanie kandydatów na specjalistyczne rodziny zastępcze,
d) organizacja grup wsparcia dla rodzin zastępczych,
e) organizacja szkoleń dla rodzin zastępczych.
2) Zabezpieczenie środków finansowych na świadczenia i dodatki dla rodzin zastępczych
przysługujące zgodnie z obowiązującymi przepisami:
a) świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych wraz
z dodatkami – świadczenie obligatoryjne,
b) pokrycie kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego w domu wielorodzinnym
lub domu jednorodzinnego – świadczenie obligatoryjne w przypadku rodziny
zastępczej zawodowej, w której przebywa powyżej trójki dzieci, świadczenie
fakultatywne w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej, w której przebywa
powyżej trójki dzieci,
c) zatrudnienie osoby przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach
gospodarskich – obligatoryjne w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej
i zawodowej, w której przebywa powyżej trójki dzieci,
d) świadczenia dla rodzin pomocowych,
e) pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu
mieszkalnego lub domu jednorodzinnego - świadczenie fakultatywne,
f) dofinansowanie

do

wypoczynku

– świadczenie fakultatywne,
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g) pokrycie jednorazowych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego
dziecka oraz wydatków związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych
– świadczenie fakultatywne,
h) dodatek wychowawczy przysługujący na każde dziecko przebywające w rodzinie
zastępczej do ukończenia 18. roku życia, niezależnie od dochodu, w wysokości
świadczenia wychowawczego.
3) Zabezpieczenie

środków

finansowych

na

pomoce

przysługujące

osobom

usamodzielnianym, które opuściły pieczę zastępczą tj. pomoc na kontynuowanie nauki,
usamodzielnienie oraz zagospodarowanie.
4) Zabezpieczenie środków finansowych na funkcjonowanie Organizatora Rodzinnej
Pieczy Zastępczej, w tym zatrudnienie koordynatorów, pracowników socjalnych,
pedagoga, psychologów, radcy prawnego.
5) Zabezpieczenie środków finansowych na przeszkolenie kadry Centrum, która będzie
w dalszym etapie szkolić kandydatów na niezawodowe i zawodowe rodziny zastępcze.
6) Zabezpieczenie środków finansowych na szkolenia dla koordynatorów rodzinnej pieczy
zastępczej oraz dla rodzin zastępczych.
7) Pozyskiwanie środków zewnętrznych niezbędnych do realizacji bieżących zadań
z zakresu wspierania dziecka i rodziny.

7.2.

Potrzeby powiatu w zakresie instytucjonalnej pieczy zastępczej.
Wykaz potrzeb w zakresie systemu pieczy instytucjonalnej został sporządzony

na podstawie informacji pisemnych uzyskanych od Dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo
-

Wychowawczych

w

Sławnie

oraz

Dyrektora

Centrum

Placówek

Opiekuńczo

- Wychowawczych w Darłowie.
Centrum Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Darłowie
1) Zabezpieczenie środków finansowych na bieżące funkcjonowanie:
- Domu Dziecka Nr 1 im. Janusza Korczaka w Darłowie i Domu Dziecka Nr 2 im. Janusza
Korczaka w Darłowie łączących zadania placówek opiekuńczo – wychowawczych typu
socjalizacyjnego, specjalistyczno – terapeutycznego i interwencyjnego dla 28
wychowanków na rok 2021 zgodnie z zatwierdzonymi budżetami przez Zarząd Powiatu
na rok 2021,
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- Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Darłowie zapewniającego
obsługę specjalistyczną i administracyjną placówek opiekuńczo-wychowawczych zgodnie
z zatwierdzonym budżetem przez Zarząd Powiatu na rok 2021.
2) Wyrównanie, utwardzenie i zagospodarowanie terenu wokół budynku w tym doposażenie
placu zabaw – 50.000,00 zł.
3) Zabezpieczenie środków na realizację zaleceń straży pożarnej w Domu Dziecka Nr 1 im.
Janusza Korczaka w Darłowie, Domu Dziecka Nr 2 im. Janusza Korczaka w Darłowie oraz
Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Darłowie - 280.000,00 zł.
4) Zabezpieczenie środków na wypoczynek letni i rehabilitacje dla wychowanków
- 15.000,00 zł.
Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Sławnie
1) Zabezpieczenie środków finansowych na funkcjonowanie Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych w Sławnie, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1
w Sławnie (14 miejsc), Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 2 w Sławnie (14 miejsc)
łączącej zadania placówki typu interwencyjnego, socjalizacyjnego i specjalistyczno
– terapeutycznego - adekwatnie z planem budżetowym placówki.
2) Wymiana obróbki blacharskiej budynku socjalnego Centrum – utrzymanie budynku
w stanie prawidłowej używalności, zabezpieczenie przecieków – do 5.000,00 zł.
3) Modernizacja drogi i chodnika wokół Centrum i Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej
Nr 1 w Sławnie – wyrównanie nierównej nawierzchni, dołów wokół placówki
– 50.000,00 zł.
4) Wymiana starych drzwi na terenie Centrum – wymiana starych, zużytych drzwi
w pomieszczeniach grupowych – 10.000,00 zł – 12.000,00 zł.
5) Podniesienie standardu Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 w Sławnie – wymiana
zużytych mebli w pomieszczeniach sypialnianych, aneksach – 15.000,00 zł – 20.000,00 zł.
6) Remont łazienek na parterze placówki – łazienki na parterze wymagają generalnego
remontu, wymiany kafli i sprzętu sanitarnego – 30.000,00 zł – 50.000,00 zł.
7) Wymiana posadzki na parterze budynku - wymiana ciemnej, starej posadzki – 15.000,00 zł
– 20.000,00 zł.
8) Zagospodarowanie terenu wokół Placówki Opiekuńczo -Wychowawczej Nr 2 w Sławnie
-

wyrównanie

nawierzchni,

nasadzenie

- 15.000,00 zł - 20.000,00 zł.
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7.3.

Potrzeby PCPR w zakresie pomocy społecznej.

1) Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu
– zapewnienie środków na realizację zadania.
2) Doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych
pomocy społecznej z terenu powiatu oraz zapewnienie środków finansowych
niezbędnych do realizacji powyższego zadania (odbywa się to na zasadzie spotkań
z kierownikami ośrodków pomocy społecznej).
3) Utrzymanie bezpłatnego wsparcia specjalistycznego (psychologicznego i prawnego)
dla mieszkańców powiatu.
4) Zabezpieczenie środków finansowych na pomoce pieniężne przysługujące osobom
usamodzielnianym opuszczającym domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet
w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno
- wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii
zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, tj. pomoc
pieniężna na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie oraz zagospodarowanie
– w formie rzeczowej.

VIII.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO
CENTRUM POMOCY RODZINIE W SŁAWNIE ZA 2020R.
WYDATKI
Dział 852

Pomoc Społeczna

Wykonanie w zł

1.166.312,63

37

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W SŁAWNIE ZA ROK 2020

Dział 853
Dział 855
Rozdział
85504
Rozdział
85508
Rozdział
85510
RAZEM

Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej - Projekty partnerskie
„KURS NA RODZINĘ” oraz „POMOCNA DŁOŃ W GMINIE SŁAWNO”
realizowany w ramach RPO WZ 2014-2020
Rodzina
Wspieranie rodziny - program DOBRY START 300+
Rodziny zastępcze

166.148,50
3.201.438,99
216.529,19
2.522.934,77

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

461.975,03
4.533.900,12

Działy: 852, 853, 855

zł

DOCHODY

IX.

Dział 852

Pomoc Społeczna

877,56

Dział 855

Rodzina

575.723,94

Rozdział
85508
Rozdział
85510
RAZEM

Rodziny zastępcze

575.723,94

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

1.199.950,11

Działy: 852, 855

1.776.551,61

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI „POWIATOWEGO PROGRAMU DZIAŁAŃ NA RZECZ
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2016-2023”.
W dniu 1 lutego 2017r. Uchwałą Nr XXIII/V/177/17 Rady Powiatu w Sławnie przyjęto
„Powiatowy programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2016-2023”.
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Głównym celem powiatu sławieńskiego w ramach działań na rzecz osób
niepełnosprawnych jest tworzenie warunków równego dostępu osób niepełnosprawnych
do życia zawodowego i społecznego.
Elementem towarzyszącym wdrażaniu programu jest jego monitorowanie i coroczna
ocena realizacji. Dane do monitoringu pozyskiwane są od realizatorów odpowiedzialnych
za wykonanie poszczególnych zadań. Sprawozdanie z realizacji programu stanowi integralną
część rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Sławnie.
Sprawozdanie z realizacji Programu w 2020r. sporządzono na podstawie informacji
o podjętych działaniach, przekazanych przez realizatorów:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie, Starostwo Powiatowe w Sławnie,
Powiatowy Urząd Pracy w Sławnie, Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
w Sławnie, Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sławnie, Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Sławnie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie, Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Postominie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Malechowie, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie, Centrum Obsługi Placówek
Szkolno-Wychowawczych w Sławnie, Zespół Szkół Agrotechnicznych w Sławnie, Zespół
Szkół im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Sławnie, Szkołę Podstawową Nr 2 w Sławnie, Szkołę
Podstawową Nr 3

w Sławnie, Szkołę Podstawową w Żukowie, Szkołę Podstawową

im. Ratowników Morskich w Dąbkach, Szkołę Podstawową w Malechowie, Szkołę
Podstawową w Kopnicy, Zespół Szkół w Ostrowcu, Zespół Szkół w Warszkowie, Szkołę
Podstawowa w Postominie, Stowarzyszenie „AKSON” w Sławnie oraz informacji
ogólnodostępnych: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego.

W realizacji celu strategicznego założono następujące cele operacyjne i działania:
I.

Podniesienie świadomości społecznej.
Działania:
1. Kreowanie polityki informacyjnej.
2. Podejmowanie działań w celu podniesienia świadomości społecznej dotyczącej
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problematyki osób niepełnosprawnych.
3. Ułatwienie osobom niepełnosprawnym pełnej akceptacji.
II.

Stworzenie warunków do aktywnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu
społecznym.
Działania:
1. Udział osób niepełnosprawnych we wszystkich formach życia społecznego.
2. Likwidacja barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych.
3. Poradnictwo prawne i psychologiczne.
4. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne dla osób niepełnosprawnych.

III.

Dostęp do diagnozy, leczenia i rehabilitacji.
Działania:
1. Promocja zdrowia i edukacja prozdrowotna.
2. Oprzyrządowanie osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne, środki
pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny.
3. Objęcie rehabilitacją społeczną osób niepełnosprawnych.
4. Poprawa opieki medycznej.

IV.

Dostęp do powszechnej edukacji.
Działania:
1. Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych w dostępie do edukacji.
2. Wspieranie systemu kształcenia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
3. Rozwój edukacji integracyjnej.
4. Wsparcie edukacji osób niepełnosprawnych.

V.

Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych.
Działania:
1. Kampania informacyjna dotycząca zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
2. Świadczenie usług pośrednictwa pracy.
3. Szkolenie i przekwalifikowanie zawodowe.
4. Poradnictwo zawodowe.
5. Tworzenie warunków do aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Cel operacyjny I: Podniesienie świadomości społecznej.
Podjęte działania:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie
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1. Rozpowszechniano informacje na temat dostępnych programów i form pomocy
dla osób z niepełnosprawnościami, ich rodzin i opiekunów poprzez zamieszczenie
informacji na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie.
2. Zamieszczono informacje na temat form pomocy dla osób z niepełnosprawnościami
na tablicy ogłoszeń.
3. Udzielano informacji na temat realizowanych zadań oraz ulg i uprawnień dotyczących
osób niepełnosprawnych w siedzibie PCPR.
4. Wysłano pisma z informacją o możliwości uzyskania wsparcia w ramach pilotażowego
programu

„Aktywny

samorząd”

przez

osoby

niepełnosprawne

do

szkół

ponadgimnazjalnych, ośrodka szkolno-wychowawczego, organizacji działających
na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie sławieńskim oraz ośrodków pomocy
społecznej, łącznie do 24 podmiotów.
5. W prasie lokalnej opublikowano artykuły dotyczące zadań realizowanych w powiecie
sławieńskim w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.
6. Udostępniano osobom niepełnosprawnym broszury, ulotki, magazyn „Integracja”,
poświęcone tematyce osób niepełnosprawnych.
7. Propagowano

programy

oraz

kampanie

społeczne

podnoszące

świadomość

społeczeństwa na temat osób niepełnosprawnych poprzez zamieszczanie, udostępnianie
materiałów informacyjnych.
8. Współpracowano z organizacjami pozarządowymi i samorządami gmin w zakresie
działań o charakterze informacyjnym.
Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sławnie
1. Przeprowadzono

zajęcia

psychoedukacyjne

nt.

„Profilaktyka

dyskryminacji,

wykluczenia społecznego, profilaktyka depresji.”
2. Przeprowadzono zajęcia warsztatowe „Żyję wśród ludzi”.
3. Zorganizowano radę pedagogiczną szkoleniową na temat „Uczeń z Zespołem
Aspergera w szkole ponadpodstawowej”.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie
Zamieszczano informacje o dostępności usługi wsparcia dla osób niepełnosprawnych
za pośrednictwem Internetu oraz ulotki informacyjnej.
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie
Przekazywano informacje oraz prowadzono poradnictwo dla osób z niepełnosprawnościami
oraz ich opiekunów.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Postominie
Dystrybuowano czasopismo „Integracja”.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malechowie
1. Uczestniczono w monitoringu realizowanym w ramach projektu „Monitoring działań
jednostek administracji rządowej i samorządowej w woj. zachodniopomorskim
w kontekście realizacji praw osób z niepełnosprawnością i dostosowania
do postanowień ONZ o prawach osób niepełnosprawnych” .
2. Funkcjonowanie Gminnego Punktu Informacji dla Osób Niepełnosprawnych.
3. W ramach pracy socjalnej informowano o możliwości skorzystania z pomocy w ramach
programu osłonowego dla osób z niepełnosprawnością.
4. Aktywizowano osoby do samodzielnego rozwiązywania problemów życiowych
oraz pomagano w usamodzielnieniu.
Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Sławnie
1. Prowadzono rozmowy na temat rodzajów niepełnosprawności – mikroedukacyjne
spotkania z podziałem na małe grupy.
2. Prowadzono rozmowy i pogadanki z wychowankami celem podniesienia świadomości
i rozumienia problematyki osób niepełnosprawnych.
Zespół Szkół Agrotechnicznych w Sławnie
1. Przeprowadzono na zajęciach wychowawczych pogadanki na tematy dotyczące
niepełnosprawności.
2. Przeprowadzono rozmowę z uczniami klas pierwszych nt.: Akceptacji i tolerancji osób
niepełnosprawnych.
3. Angażowano osoby niepełnosprawne w życie szkoły.
Zespół Szkół im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Sławnie
Obchodzono Międzynarodowy Dzień Tolerancji, kształtowano postawy tolerancji, akceptacji
i wyrozumiałości wobec odmiennych zachowań.
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Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sławnie
1. Prowadzono kampanię informacyjną i edukacyjną dotyczącą osób chorych
i niepełnosprawnych na portalach społecznościowych.
2. Prowadzono lekcje na temat agresji, rozwiązywania konfliktów, tolerancji
i niepełnosprawności.
3. Realizowano tematy podczas zajęć edukacyjno-wychowawczych

dotyczących

tolerancji wobec osób z niepełnosprawnościami.
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Sławnie
Zaprezentowano projekcję multimedialną pt.: „Niepełnosprawność i związane z nią
ograniczenia”.
Szkoła Podstawowa w Żukowie
1. Udział w akcji „Razem na święta” – przygotowano i dostarczono kartki z życzeniami
osobom starszym, samotnym i niepełnosprawnym.
2. Udział w akcji #GaszynChallenge – nagrano film i przekazano pieniądze na rzecz
chorego dziecka.
3. W ramach współpracy z sektorem organizacji pozarządowych przekazywano
harmonogramy

pracy

poszczególnych

terapeutów

i

pracowników

Poradni

Psychologiczno-Pedagogicznej w Sławnie.
4. Przeprowadzono kampanię informacyjną pt. „Strach ma wielkie oczy” – przedstawienie
profilaktyczne mówiące o agresji słownej.
Szkoła Podstawowa im. Ratowników Morskich w Dąbkach
1. Obchodzono Światowy Dzień Świadomości Autyzmu.
2. Redagowano gazetkę szkolną.
3. Poruszano tematy dotyczące osób niepełnosprawnych na zebraniach z rodzicami
i w klasach integracyjnych.
4. Współpracowano z Fundacją „Jaś i Małgosia” oraz z Klubem „Amazonki”.
5. Prowadzono zajęcia przez wychowawców klas, pedagoga szkolnego i psychologa
szkolnego na temat tolerancji osób z dysfunkcjami.
Szkoła Podstawowa w Malechowie
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1. Zorganizowano zajęcia w klasach w formie debat, rozmów z wychowawcą dotyczące
zasad, które pomogą funkcjonować w społeczności uczniowskiej.
2. Przeprowadzono świąteczne licytacje na rzecz uczniów z niepełnosprawnością.
3. Zorganizowano akcję edukacyjną w związku z Międzynarodowym Dniem
Praw Dziecka.
Szkoła Podstawowa w Kopnicy
Przeprowadzono pogadanki na temat praw dziecka, tolerancji i akceptacji.
Zespół Szkół w Ostrowcu
1. Przeprowadzono pogadanki na temat tolerancji, inności, poszanowania praw.
2. Uczestniczono w obchodach Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka.
3. Organizowano akcje charytatywne: zbierano nakrętki, uczestniczono w akcji
ogólnopolskiej „Razem na święta”.
Zespół Szkół w Warszkowie
1. Zamieszczano informacje na stronach internetowych szkoły.
2. Organizowano zajęcia na godzinach wychowawczych poruszające problematykę osób
niepełnosprawnych.
Szkoła Podstawowa w Postominie
1. Zamieszczano informacje o tolerancji i akceptacji osób z niepełnosprawnościami
na gazetkach ściennych.
2. Na godzina wychowawczych poruszano tematykę tolerancji, akceptacji odmienności.
3. Współpracowano z Teatrem Nowym w Słupsku (wyjazd na spektakl „Pasztety
do boju”, który poruszał tematykę hejtu, kultu piękności). Po spektaklu przeprowadzono
pogadankę z psychologiem i policjantem na temat skutków prawnych jakie wiążą
się z hejtem i krytyką w Internecie.

Stowarzyszenie „Akson” w Sławnie
1. Zamieszczano bieżące informacje na stronie internetowej, w lokalnej prasie, na temat
działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej.
2. Prezentowano prace uczestników na stronie internetowej.
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3. Utrzymywano kontakty z dziećmi i młodzieżą ze szkół oraz przedszkoli,
stowarzyszeniami, fundacjami oraz przedstawicielami samorządów.
4. Umożliwiono udział uczestników WTZ konkursach.

Cel

operacyjny

II:

Stworzenie

warunków

do

aktywnego

uczestnictwa

osób

niepełnosprawnych w życiu społecznym.
Podjęte działania:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie
1. Realizowano pilotażowy program „Aktywny samorząd”. W ramach programu osoby
niepełnosprawne otrzymały pomoc:
- w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu – 2 osoby,
- w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania
– 8 osób,
- w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka
inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub skutera – 4 osoby,
- w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania
techniczne – 1 osoba,
- w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny – 1 osoba,
- w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania
elektrycznego do wózka ręcznego – 2 osoby,
- w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym – 10 osób.
W ramach tego zadania w ubiegłym roku z dofinansowania skorzystało 28 osób
na łączną kwotę przyznanego dofinansowania 133.957,47 zł.
2. Wzmocniono rozwój działalności organizacji pozarządowych poprzez dofinansowanie
ze środków PFRON:
- kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Sławnie w wysokości
- 717.360,00 zł (co stanowi 90% ogółu kosztów);
3. Udzielano pomocy osobom niepełnosprawnym w wypełnianiu wniosków oraz
załatwianiu spraw urzędowych.
4. Przyznano osobom niepełnosprawnym dofinansowania ze środków PFRON
do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych. Łącznie
udzielono pomocy 46 osobom niepełnosprawnym z powiatu sławieńskiego na kwotę
236.477,83 zł.
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5. Od stycznia 2020r. do grudnia 2020r. w Centrum zorganizowano bezpłatne
indywidualne konsultacje z psychologiem i z radcą prawnym, z których korzystali
mieszkańcy powiatu.
6. W ramach projektu "Pomocna dłoń w Gminie Sławno" przeprowadzono 12 godzin grup
wsparcia, których uczestnikami byli opiekunowie faktyczni osób niepełnosprawnych
lub niesamodzielnych jak również dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Sławno.
Dodatkowo na przestrzeni września i grudnia 2020r. realizowane było wsparcie dla ww.
grupy w postaci pomocy psychologiczne i prawnej.
Starostwo Powiatowe w Sławnie
1. Wzmocniono rozwój działalności organizacji pozarządowych poprzez dofinansowanie
ze środków PFRON kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Sławnie
w wysokości – 79.707,00 zł (co stanowi 10% ogółu kosztów).
2. W 2020r. samorząd powiatowy uczestniczył w realizacji „Programu wyrównywania
różnic między regionami III”. W Obszarze B otrzymano dofinansowanie ze środków
PFRON na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego dla dzieci
i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Marii Grzegorzewskiej w Sławnie do budowy windy
zewnętrznej dostosowanej dla osób niepełnosprawnych. W Obszarze D – na rzecz
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malechowie

do zakupu mikrobusa

dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. Łączna kwota dofinansowania
ze środków PFRON wyniosła 183.962,00 zł.
3. Udzielono dotacji dla dwóch organizacji pozarządowych na realizację zadań
publicznych w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych na łączną kwotę
18.000,00 zł.
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Sławnie
1. Wydano 294 karty parkingowe.
2. Wydano 222 legitymacje dla osób niepełnosprawnych, w tym 28 dla dzieci do 16 roku
życia, potwierdzających podstawę do korzystania z ulg i uprawnień.
Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sławnie
Przeprowadzono konsultacje neurologopedyczne w Dziennym Ośrodku Terapeutyczno
-Rehabilitacyjnym stowarzyszenia „Razem” w Sławnie.
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie
Realizowano projekt – „Pomocna dłoń” w ramach którego oferowano usługi opiekuńcze,
rehabilitacyjne, sąsiedzkie usługi opiekuńcze, wsparcie AOON.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie
1. Aktywny udział podopiecznych Dziennego Domu „Senior +” w Wiekowie
w działaniach na rzecz aktywności społecznej.
2. Współpracowano z sektorem organizacji pozarządowych w Darłowie.
3. Skierowano osoby niepełnosprawne do Centrum Integracji Społecznej w Rzyszczewie
oraz udział w Warsztatach Terapii Zajęciowej.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Postominie
1. Współpracowano ze Stowarzyszeniem „Nasza Przyszłość” oraz Stowarzyszeniem
„Razem lepiej” w ramach organizacji transportu dla osób niepełnosprawnych
i opiekunów.
2. Realizowano projekt „Zróbmy to razem”, w ramach którego umożliwiono osobom
niepełnosprawnym nabycie nowych umiejętności i kompetencji zawodowych.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malechowie
1. Na terenie gminy funkcjonuje 9 klubów seniora, w których uczestniczą osoby
niepełnosprawne.
2. Realizowano program osłonowy z zakresu pomocy społecznej.
3. Realizowano Gminny Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych.
4. Zapewniono dowóz osobom niepełnosprawnym do Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Sławnie.
5. Zapewniono dowóz osób niepełnosprawnych na zajęcia szkolne do SOSW dla dzieci
i Młodzieży Niepełnosprawnej w Sławnie.
6. Na terenie gminy znajdują się lokale socjalne, w których zamieszkują m.in. osoby
z niepełnosprawnością.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie
1. Propagowano działalność Klubu Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, ich Rodzin
i Przyjaciół „Niezapominajka”.
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2. Tworzono grupę samopomocową rodziców niepełnosprawnych „Szczęśliwy rodzic,
to szczęśliwe dziecko”.
3. Współpracowano ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób Zagrożonych Wykluczeniem
Społecznym „Otwarte drzwi”.
4. Współpracowano ze Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin
i Przyjaciół na Terenie Ziemi Darłowskiej i Gmin Ościennych.
Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Sławnie
Prowadzono zajęcia grupowe - warsztaty, dyskusje z psychologiem, pedagogiem,
wychowawcami wg bloków tematycznych:
- umiejętne wyrażanie uczuć, emocji i asertywne wyrażanie własnego zdania,
- kształtowanie umiejętności konstruktywnego porozumiewania się z innymi,
- rola aktywnego słuchania w procesie komunikacji, doskonalenie umiejętności
budowania pozytywnych komunikatów,
- radzenie sobie z konfliktem i skuteczne sposoby rozwiązywania konfliktu.
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sławnie
1. Aktywny udział uczniów z niepełnosprawnością w życiu klasy i szkoły.
2. Funkcjonowanie Szkolnego Koła Wolontariatu, organizowano akcje charytatywne,
zbiórki na rzecz potrzebujących.
Szkoła Podstawowa w Żukowie
Stworzono możliwość realizowania zadań osobie niepełnosprawnej skierowanej przez Centrum
Integracji Społecznej w Rzyszczewie.
Szkoła Podstawowa im. Ratowników Morskich w Dąbkach
1. Umożliwiono uczniom niepełnosprawnym udział w życiu szkolnym, wycieczkach
klasowych, w zajęciach na basenie, w uroczystościach.
2. Świadczono pomoc przez nauczycieli wspomagających.
3. Korzystano z gabinetów do SI i Biofeedback.
4. Dostosowano wszelkie wymogi do potrzeb uczniów niepełnosprawnych.
Szkoła Podstawowa w Malechowie
1. Angażowano uczniów z niepełnosprawnością do udziału w uroczystościach,
wystąpieniach, koncertach.
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2. Przystosowano placówkę do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością, doposażono
w sprzęt, likwidowano bariery architektoniczne.
Szkoła Podstawowa w Kopnicy
Dostosowano salę lekcyjną, toaletę, podjazd dla osób niepełnosprawnych.
Zespół Szkół w Ostrowcu
Udzielano
kompetencje

pomocy

(rewalidacja,

psychologiczno-pedagogicznej

społeczno-emocjonalne,

zajęcia

zajęcia

kształtujące

korekcyjno-kompensacyjne,

zajęcia

wyrównawczo-dydaktyczne.
Zespół Szkół w Warszkowie
Zapewniono pomoc psychologiczno-pedagogiczną na terenie szkoły.
Szkoła Podstawowa w Postominie
Udział uczniów niepełnosprawnych w zajęciach z doradcą zawodowym.
Stowarzyszenie „Akson” w Sławnie
1. Organizowano wycieczki, spotkania z pracodawcami, społecznością lokalną.
2. Włączano się w akcje charytatywne i wolontariat.
Cel operacyjny III: Dostęp do diagnozy, leczenia i rehabilitacji.
Podjęte działania:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie
1. Udzielano dofinansowań ze środków PFRON do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,
przedmioty

ortopedyczne

i

środki

pomocnicze

przyznawane

osobom

niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów. Łącznie rozpatrzono
321 wniosków osób z niepełnosprawnością i udzielono pomocy finansowej na kwotę
354.939,73 zł.
2. Udzielono dofinansowań ze środków PFRON do uczestnictwa osób niepełnosprawnych
i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych. Łącznie pomocą objęto 65 osób
z niepełnosprawnością wraz z opiekunami i udzielono pomocy finansowej na kwotę
87.227,00 zł.
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Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Sławnie
Poradnia przeprowadziła w przedszkolu oraz w klasach I-III szkoły podstawowej zajęcia
psychoedukacyjne z zakresu edukacji emocjonalnej „Ja i moje uczucia. Jak sobie radzić
z emocjami trudnymi (złość, strach, zazdrość)”.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie
Działalność wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego w Gwiazdowie.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie
1. Zmodernizowano budynek ośrodka zdrowia w Darłowie.
2. Realizowano program „Rehabilitacja lecznicza mieszkańców Gminy Darłowo.
3. Podejmowano działania w ramach aktywizacji zdrowotnej, oferowane podopiecznym
Dziennego Domu „Senior+” w Wiekowie.
4. Dowożono osoby niepełnosprawne na terapię w Warsztacie Terapii Zajęciowej
w Sławnie.
5. Realizowano program polityki społecznej pn. „Rehabilitacja lecznicza mieszkańców
Gminy Darłowo”.
6. Prowadzono spotkania edukacyjno-informacyjne ze specjalistami zatrudnionymi
w Dziennym Domu „Senior+” w Wiekowie.
7. Aktywizacja sportowo-ruchowa i rekreacyjna w placówce.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Postominie
1. Udział w programie „Różowa wstążeczka”- badanie profilaktyczne.
2. Przygotowanie kampanii promującej działania profilaktyczne związane z COVID-19.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malechowie
Współpracowano z Fundacją „Jaś i Małgosia” w zakresie wypożyczania sprzętu
rehabilitacyjnego.
Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Sławnie
1. Organizowano spotkania grupowe – mikroedukacja w obszarze tematyki zdrowego
stylu życia.
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2. Organizowano zajęcia kulinarne, zajęcia na świeżym powietrzu, wyświetlano filmiki
edukacyjne.
3. Organizowano spotkania grupowe – dyskusje, filmy dydaktyczne, pogadanki
w obszarze uzależnień i skutków zachowań ryzykownych, eksperymentowania
z alkoholem i substancjami psychoaktywnymi.
Zespół Szkół im. J. H. Dąbrowskiego w Sławnie
1. Obchodzono Światowy Dzień Walki z AIDS. Przekazano wiedzę na temat zdrowego
stylu życia, sposobów zapobiegania zakażeniem HIV. Promowano asertywne
zachowania w sytuacjach ryzykownych oraz kształtowano postawy tolerancji
i akceptacji wobec osób zakażonych wirusem i chorych na AIDS.
2. Obchodzono Światowy Dzień Walki z Otyłością.
3. Obchodzono Światowy Dzień Uśmiechu – wpływ śmiechu na funkcjonowanie
organizmu człowieka.
4. Brano udział w akcji edukacyjnej Fundacji DKMS „Pokaz i Ty, że tatuaż nie jest
przeszkodą i Zostań Dawcą Szpiku”.
5. Brano udział w szkoleniu na temat wirusowego zapalenia wątroby typu B i C.
Szkoła Podstawowa nr 2 w Sławnie
1. Udział w programie „Porozmawiajmy o zdrowiu i nowych zagrożeniach”. Program
profilaktyki używania substancji psychoaktywnych, w tym nowych narkotyków.
2. Udział w programach prozdrowotnych: „Program dla szkół – mleko, warzywa, owoce”,
„Śniadanie Daje Moc”.
3. Realizowano zadania wynikające z projektu pt. „Rok Wartości-Zdrowie”, wykonano
plakat o tematyce promującej zdrowie, przeprowadzono pogadankę „Zdrowie
to największy skarb”.
4. Przeprowadzono pogadanki i prezentacje dotyczące radzenia sobie podczas izolacji
społecznej związanej z COVID-19.
5. Prowadzono zajęcia z zakresu profilaktyki prozdrowotnej na temat „Czym
jest koronawirus? Jak się zabezpieczyć?”.
6. Pedagogizacja rodziców na temat: „Zdrowy styl życia”, Problemy emocjonalne
młodzieży. Zachowania autoagresywne.”
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7. Realizowano

program

profilaktyczno-edukacyjny

„Depresja”

dot.

problemu

obniżonego nastroju i depresji, jako skutku izolacji społecznej wywołanej epidemią
COVID-19.
8. Przeprowadzono pogadanki na temat zdrowego odżywiania się – opracowano zdrowy
jadłospis. Ustalono zasady racjonalnego odżywiania się – „Jemy zdrowo i kolorowo”.
9. Przeprowadzono rozmowę oraz zaprezentowano film na temat przestrzegania zasad
bezpieczeństwa podczas zimowego wypoczynku – „Bawimy się mądrze i bezpiecznie”.
Szkoła Podstawowa nr 3 w Sławnie
Uczestniczono w programie

„Porozmawiajmy o zdrowiu i nowych zagrożeniach. Ruch

to zdrowie”.
Szkoła Podstawowa w Żukowie
1. Udział w akcji promocyjnej – Dzień jabłka.
2. Udział w akcji „Serce dla bohatera”
3. Udział w akcji społecznościowej „Kartka dla Medyka”.
Szkoła Podstawowa im. Ratowników Morskich w Dąbkach
1. Świadczono pomoc pielęgniarki szkolnej i psychologa.
2. Prowadzono

zajęcia

korekcyjno-kompensacyjne,

biofeedback,

zajęcia

terapii

sensorycznej, gimnastykę korekcyjną, socjoterapię.
Szkoła Podstawowa w Malechowie
1. Przeprowadzono pogadanki tematyczne na godzinie z wychowawcą.
2. Brano udział w przedstawieniu profilaktycznym „Miś Niegrzeczniś”.
3. Promowano Zdrowy styl życia, akcje informacyjne o szkodliwości wyrobów
tytoniowych, zaletach zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej.
Szkoła Podstawowa w Kopnicy
1. Przeprowadzono pogadanki profilaktyczne w obszarze promocji zdrowia i edukacji
prozdrowotnej.
2. Przeprowadzono pogadanki w celu uczenia dzieci tolerancji.
Zespół Szkół w Ostrowcu
1. Organizowano aktywne przerwy, taniec podczas przerwy.
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2. Promowano zdrowe odżywiane – wspólne pierwsze śniadanie z nauczycielem.
3. Wdrażano zasady higieny.
4. Przeprowadzono pogadanki na temat zdrowego odżywiania, bezpieczeństwa w sieci.
5. Wdrażano zasady pierwszej pomocy, uczono udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej.
6. Realizowano podstawę programową w zakresie zajęć edukacji do bezpieczeństwa.
Zespół Szkół w Warszkowie
1. Realizowano program „Trzymaj formę” i inicjatywa propagująca zdrowy styl życia
promująca zbilansowane odżywianie połączone z regularną aktywnością fizyczna.
2. Organizowano przedstawienia profilaktyczne na temat uzależnień.
3. Propagowano działania na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów
internetowych.
Szkoła Podstawowa w Postominie
1. Udział w projekcie „Warzywa i owoce w szkole”.
2. Promowano zdrowe odżywianie - „Zdrowe śniadania w szkole”.
3. Organizowano spotkania z pielęgniarką i stomatologiem.
4. Przeprowadzono akcję „Uczymy ratować” we współpracy z Państwową Strażą Pożarną.
5. Wykonywano gazetki ścienne poruszające tematykę szkodliwości substancji
psychoaktywnych na zdrowie człowieka.

Stowarzyszenie „Akson” w Sławnie
1. Dowożono uczestników Warsztatu na zajęcia.
2. Zapewniono uczestnikom Warsztatu dostęp do lekarzy i specjalistów.
3. Prowadzono zajęcia rehabilitacyjne i z psychologiem.

Cel operacyjny IV: Dostęp do powszechnej edukacji.
Podjęte działania:
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie
1. Propagowano wśród osób niepełnosprawnych możliwość uzyskania wykształcenia
na poziomie wyższym w ramach realizacji pilotażowego programu „Aktywny
samorząd”.
2. Udzielono dofinansowań ze środków PFRON w ramach realizacji pilotażowego
programu „Aktywny samorząd” – moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia
na poziomie wyższym 10 osobom z niepełnosprawnością na łączną kwotę 42.985,75 zł.
Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Sławnie
1. W poradni diagnozowano dzieci i uczniów z niepełnosprawnościami.
2. Wydawano opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (od chwili
wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej).
3. Wydano orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
4. Wydano

o

orzeczenia

potrzebie

zajęć

rewalidacyjno-wychowawczych

(dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim).
5. Wydano

orzeczenia

o

potrzebie

indywidualnego

nauczania

(dla

uczniów

niepełnosprawnych objętych kształceniem specjalnym, których stan zdrowia
uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły).
6. Kontynuowano współpracę specjalistów poradni z przedszkolami i szkołami
w opracowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla dzieci
i uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego oraz indywidualnych
programów terapeutycznych dla uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malechowie
Ośrodek świadczył pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, z której korzystali
również uczniowie z niepełnosprawnością.
Zespół Szkół Agrotechnicznych w Sławnie
1. Objęto uczniów pomocą psychologiczno-pedagogiczną oraz dodatkowymi zajęciami
wyrównującymi szanse edukacyjne, zajęciami rewalidacyjnymi.
2. Prowadzono zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z przedmiotów sprawiających
trudność.
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3. Rozwijano potencjał uczniów niepełnosprawnych z uwzględnieniem podmiotowości
i autonomii.
4. Angażowano osoby niepełnosprawne w życie szkoły.
5. Prowadzono indywidualizację na zajęciach lekcyjnych.
6. Proponowano zindywidualizowanie ścieżek nauczania.
Zespół Szkół im. J. H. Dąbrowskiego w Sławnie
Prowadzono kształcenie specjalne dla 2 uczniów z niepełnosprawnościami.

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sławnie
1. Objęto opieką i wsparciem uczniów z niepełnosprawnościami udzielając im pomocy
w formie dostosowanej do ich indywidualnych potrzeb.
2. Objęto uczniów z niepełnosprawnościami pomocą psychologiczno-pedagogiczną.
3. Organizowano zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia oraz rozwijające
umiejętności emocjonalno-społeczne.
4. Prowadzono zajęcia rewalidacyjne mające na celu przygotowanie uczniów
niepełnosprawnych do życia szkolnego i społecznego.
5. Opracowano przez zespół nauczycieli i specjalistów Indywidualne Programy
Edukacyjno-Terapeutyczne.

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Sławnie
1. Prowadzono zajęcia indywidualne dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową.
2. Oznakowano schody.
3. Zainstalowano siłownię na świeżym powietrzu.

Szkoła Podstawowa im. Ratowników Morskich w Dąbkach
1. Prowadzono

zajęcia

korekcyjno-kompensacyjne,

wyrównawcze,

logopedie,

biofeedback, zajęcia terapii sensorycznej, gimnastykę korekcyjną.
2. Dowożono dzieci do szkoły i odwożono ze szkoły.
3. Utworzono klasy integracyjne, świadczono pomoc nauczyciela wspomagającego.
Szkoła Podstawowa w Malechowie
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1. Kształcono w placówce osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności ruchowej
i intelektualnej.
2. Umożliwiono uczestnictwo we wszystkich oferowanych w placówce zajęciach
dodatkowych rozwijających uzdolnienia, zainteresowania uczniów niepełnosprawnych.

Szkoła Podstawowa w Kopnicy
1. Realizowano programy skierowane do osób niepełnosprawnych – pomoc nauczyciela.
2. Przeprowadzono pogadanki w celu uczenia dzieci tolerancji.
3. Realizowano obowiązek szkolny – nauka w zespole klasowym, w szkole
ogólnodostępnej.
4. Dostosowano metody i formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Realizowano
indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny.

Zespół Szkół w Ostrowcu
1. Realizowano program w klasie ogólnodostępnej.
2. Zapewniono pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
3. Prowadzono zajęcia rewalidacyjne, terapię logopedyczną.
4. Nauczyciel wspomagający.

Szkoła Podstawowa w Postominie
1. Utworzono klasę integracyjną, zatrudniono nauczyciela wspomagającego.
2. Umożliwiono uczniowi (z uwagi na stan zdrowia) realizację zindywidualizowanej
ścieżki kształcenia.
3. Opracowano Indywidualne Programy Edukacyjne dla osób z niepełnosprawnościami.
4. Organizowano zajęcia rewalidacyjne, indywidualne 2 razy w tygodniu po 60 minut
dla dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności.
5. Organizowano grupy (5 osób) na zajęcia edukacyjne z j. polskiego i matematyki w celu
wyrównania braków edukacyjnych.

Cel operacyjny V: Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych.
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Podjęte działania:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie
Zamieszczano

informacje

na

temat

programów

promujących

zatrudnienie

osób

niepełnosprawnych na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Sławnie.
Powiatowy Urząd Pracy w Sławnie
1. Realizowano i promowano programy skierowane do osób niepełnosprawnych.
2. Zamieszczano informacje promujące zatrudnienie osób niepełnosprawnych na stronie

internetowej PUP i tablicach ogłoszeń.
3. Prowadzono

kampanię

niepełnosprawnych

informacyjną

dotyczącą

skierowaną

możliwości

do

pracodawców

uzyskania:

wsparcia

i

osób

finansowego

ze środków PFRON oraz Funduszu Pracy w postaci refundacji kosztów wyposażenia
stanowiska pracy, dotacji na otwarcie działalności gospodarczej, staży, prac
interwencyjnych, szkoleń, pomocy doradcy zawodowego.
4. Inicjowano, organizowano i finansowano ze środków PFRON oraz Funduszu Pracy

szkolenia, w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych oraz zwiększające szansę
na podjęcie

lub utrzymanie zatrudnienia, podjęcie innej pracy zarobkowej

lub działalności gospodarczej.
5. Udzielono wsparcia finansowego ze środków PFRON z tyt. rozpoczęcia działalności

gospodarczej albo rolniczej.
Stowarzyszenie „AKSON” w Sławnie
1. Funkcjonowanie

Warsztatu

Terapii

Zajęciowej

stwarzającego

osobom

niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej
i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych
do podjęcia zatrudnienia. W Warsztacie uczestniczy 35 osób.
2. Zorganizowano praktyki zawodowe dla uczestników Warsztatu, w praktykach udział
wzięło 2 uczestników.
3. Zarejestrowano 3 osoby w Powiatowym Urzędzie Pracy.
4. Zorganizowano uczestnikom Warsztatu spotkania z przedstawicielami niektórych
zawodów oraz wyjścia do zakładów pracy.
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego
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Funkcjonowanie „Nowych Warsztatów Terapii Zajęciowej” w Sławnie. Warsztat przeznaczony
dla 25 osób.
Szkoła Podstawowa im. Ratowników Morskich w Dąbkach
Utworzono miejsce pracy dla osoby z niepełnosprawnością.
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