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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku jako jednostka organizacyjno-budżetowa 

powiatu działa na podstawie ustawy o pomocy społecznej, nadanego przez Radę Powiatu 

Statutu PCPR oraz uchwalonego przez Zarząd Powiatu Regulaminu Organizacyjnego. 

Do zadań PCPR zalicza się m.in. pomoc społeczną, politykę prorodzinną, wspieranie 

osób niepełnosprawnych, współpracę z organizacjami pozarządowymi.  

  

  

Zdjęcie 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku realizuje zadania wynikające  

z  przedstawionych poniżej ustaw.  

 

W PCPR działają 2 zespoły wykonujące zadania z w/w ustaw 

1. Zespół ds. pomocy środowiskowej i społecznej działa na rzecz instytucji oraz osób 

indywidualnych na podstawie ustawy o pomocy społecznej prowadząc Domy Pomocy 

Społecznej, Dom Dziecka, rodziny zastępcze.  

2. Zespół ds. rehabilitacji zajmuje się pomocą osobom niepełnosprawnym działając na 

podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych oraz przepisów wykonawczych.  

 

 

Zadania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie     
wynikają z ustaw  

 

Ustawa o samorządzie 
powiatowym 

 

Ustawa o pomocy 
społecznej 

Ustawa o rehabilitacji 
zawodowej i 

społecznej osób 
niepełnosprawnych 
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Zatrudnienie pracowników w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku 

w  I półroczu 2011 roku przedstawiało się następująco: 

 Kierownik PCPR – 1  etat (umowa o pracę) 

 Księgowość – 1 etat (umowa o pracę) 

 Pracownik socjalny – 1 etat (umowa o pracę) 

 Starszy specjalista pracy socjalnej – 1 etat (umowa o pracę) 

 Doradca do spraw osób niepełnosprawnych – 1 etat (umowa o pracę, stanowisko 

finansowane z projektu systemowego) 

 Inspektor ds. DPS i DD  – 1 etat (umowa o pracę) 

 Inspektor – 1 etat (umowa o pracę) (środki pefronowskie) do marca 2011 

 Prace interwencyjne – 1 etat  

 Prace interwencyjne – 1 etat  

 Stażyści – 1 etat  

 Kadry – umowa zlecenie 

 Radca prawny – umowa zlecenie 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności: 

 Przewodnicząca – 1 etat (umowa o pracę) 

 sekretarz – 1  ½ etatu (umowa o pracę) 

 lekarze – 5  (umowa zlecenie) 

 psycholog – 3 (umowa zlecenie) 

 pedagog – 2 (umowa zlecenie) 

 pracownicy socjalni – 4 (umowa zlecenie) 

 doradca zawodowy – 2 (umowa zlecenie) 

   Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej: 

 terapeuta – 1 etat (umowa o pracę) 

 prace interwencyjne – 1  etat (umowa o pracę) 

Natomiast w II półroczu 2011r. sytuacja zatrudnienia pracowników PCPR w Prudniku 

uległa zmianie ponieważ zatrudniono 3 pracowników (księgową i referenta                        

ds. kancelaryjnych) oraz 1 referenta ds. rehabilitacji społecznej : 

 Księgowość - ½ etatu (umowa o pracę) od października 

 Referent ds. rehabilitacji społecznej – 1 etat (umowa o pracę, środki pefronowskie)  od 

grudnia  

 Referent ds. kancelaryjnych - ½ etatu (umowa o pracę), od grudnia 
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Do zadań realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku należy 

zaliczyć organizowanie opieki w rodzinach zastępczych oraz udzielania pomocy pieniężnej na 

częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci. 

Od 2000 roku zadanie to jest realizowane, jako zadanie własne powiatu.  

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z upoważnienia Starosty prowadzi 

wszystkie sprawy dotyczące zakładania i rozwiązywania rodzin zastępczych jak również 

przyznawania im i wypłacania pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 

umieszczonych w nich dzieci w oparciu o Postanowienie Sądu. Dodatkowo prowadzi sprawy 

dotyczące usamodzielniania się wychowanków.  

 

 

 

 

Rodziny zastępcze można podzielić na odpowiednie typy. Wyróżniamy zatem: 

 rodziny zastępcze spokrewnione z dzieckiem 

 rodziny zastępcze niespokrewnione z dzieckiem 

 zawodowe niespokrewnione z dzieckiem wielodzietne rodziny zastępcze 

 zawodowe niespokrewnione z dzieckiem specjalistyczne rodziny zastępcze 

 zawodowe niespokrewnione z dzieckiem rodziny zastępcze o charakterze pogotowia 

rodzinnego. 

Na terenie powiatu prudnickiego utworzono spośród wymienionych typów: 

  

 

 

 

        Rodziny spokrewnione z dzieckiem                   Rodziny zastępcze niespokrewnione z dzieckiem 

 

W I półroczu 2011 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie swoją opieką objęło 63 

rodziny zastępcze spokrewnione z dzieckiem i 8 rodzin zastępczych niespokrewnionych  

z dzieckiem. Natomiast w II półroczu 2011r. liczba rodzin zastępczych spokrewnionych               

z dzieckiem wynosiła 64, a rodzin niespokrewnionych z dzieckiem było 10. 

 

 

 

RODZINY ZASTĘPCZE 
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Łącznie  na koniec  w 2011 roku było 74 rodzin zastępczych, w tym: 

 z terenu gminy Prudnik, Biała, Lubrza i Głogówek było 29 rodzin zastępczych 

spokrewnionych z dzieckiem, a z terenu miasta Prudnik liczba rodzin zastępczych 

spokrewnionych z dzieckiem wynosiła 35. 

 Rodzin niespokrewnionych dzieckiem z terenu gminy Prudnik, Biała, Lubrza                    

i Głogówek było 3 zaś rodzin zastępczych niespokrewnionych z dzieckiem 7 z terenu miasta 

Prudnik. 

 

Ryc. 1 Typy rodzin zastępczych w PCPR 

 

 

 Ryc. 2  Rodziny zastępcze spokrewnione z dzieckiem 

 

 

Ryc. 3  Rodziny zastępcze niespokrewnione z dzieckiem 
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Rodziny zastępcze spokrewnione z
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35 

Rodziny zastępcze spkrewnione z dzieckiem 
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7 
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teren miasta Prudnik
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W I półroczu 2011 roku rodziny zastępcze spokrewnione opuściło: 

 4 dzieci wróciły do rodziny naturalnej 

 1 dziecko opuściło rodzinę zastępcze  

W I półroczu 2011 roku rodziny zastępcze niespokrewnione opuściło: 

 1 dziecko zmarło 

 6 dzieci przekazano do adopcji  

 1 dziecko poszło do rodziny zastępczej 

 

W I półroczu 2011r. spośród 2 dzieci, które w roku 2011 ukończyły 18 rok życia w 

rodzinie zastępczej spokrewnionej, 1 dziecko pozostało nadal w tej rodzinie, zaś 1 osoba 

opuściła dotychczasową rodzinę zastępczą i powróciła do rodziny biologicznej.  

W rodzinach niespokrewnionych nie odnotowana żadnej w/w ewentualności. 

 

  

Ryc. 4 Dzieci opuszczające rodziny zastępcze. 

 

 

 

 

0 1 2 3 4 5 6

zmarły

umieszczono w placówce opiekuńczo- wychowawczej

przekazano do adopcji

powróciły do rodziny naturalnej

umieszczono w innei rodzinie zastępczej

Opuściły rodziny zastępcze

Dzieci które opuściły rodziny zastępcze w I półroczu 2011r. 

Rodziny niespokrewnione Rodziny spokrewnione
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Rodziny zastępcze spokrewnione 

 

Na dzień 31.12.2011r. sytuacja dotycząca rodzin zastępczych spokrewnionych z dzieckiem 

i niespokrewnionych z dzieckiem przestawiała się następująco: 

 

Z pośród rodzin zastępczych spokrewnionych z dzieckiem 29 osób samotnie zajmowało 

się opieką nad  dzieckiem; (rys. 6) 

Z pośród  rodzin zastępczych spokrewnionych z dzieckiem 35 małżeństw zajmowało się 

opieką nad dziećmi (rys.6) 

W rodzinach spokrewnionych 11 dzieci posiadało orzeczenie o niepełnosprawności 

 W 2011 roku 9 dzieci po raz pierwszy zostały umieszczone w rodzinie zastępczej 

spokrewnionej  

  6 dzieci opuściło rodziny zastępcze spokrewnione w ciągu roku sprawozdawczego,       

w tym ( rys.7): 

- 2 powróciły do rodziny naturalnej 

- 2 umieszczone w innej rodzinie zastępczej 

- 2  przekazano do adopcji 

 3 dzieci w ciągu roku sprawozdawczego ukończyło 18 lat i nadal pozostają w rodzinie 

zastępczej i kontynuują naukę; 

 

Rodziny zastępcze niespokrewnione z dzieckiem 

              

 Wśród rodzin zastępczych niespokrewnionych z dzieckiem tylko 1 osoba samotnie 

sprawowała opiekę nad dzieckiem (rys.6), 

             Natomiast 9 małżeństw z rodzin zastępczych niespokrewnionych sprawowało opiekę 

nad dzieckiem (rys.6),     

   W rodzinach niespokrewnionych 3 dzieci posiadało orzeczenie o niepełnosprawności 

             20 dzieci w roku sprawozdawczym zostały po raz pierwszy umieszczone w rodzinie 

zastępczej; 

 W 2011 roku 13 dzieci opuściło rodzinę zastępczą niespokrewnioną z dzieckiem,  

w tym( rys.8):  

- 1 dziecko powróciło do rodziny naturalnej 

- 11 dzieci przekazano do adopcji 

- 1 dziecko zmarło 
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2 dzieci w roku ubiegłym ukończyło 18 rok życia, 1 pozostało w rodzinie zastępczej  

i kontynuuje naukę, natomiast drugie dziecko powróciło do rodziny naturalnej. 

 

Rys. 5 Rodziny zastępcze spokrewnione i niespokrewnione z dzieckiem – liczba małżeństw i osób samotnych zajmujących się opieką nad 

dzieckiem. 

 

 

Rys. 7 dzieci, które opuściły  rodzinę zastępczą spokrewnioną – stan na dzień 31.12.2011r. 
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Rys.8  dzieci, które opuściły  rodzinę zastępczą  niespokrewnioną – stan na dzień 31.12.2011r. 

 

Starosta udziela pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania każdego 

dziecko umieszczonego w rodzinie zastępczej uwzględniając: wiek, stopień rozwoju, stan 

zdrowia, stopień niedostosowania społecznego. 

Niespokrewniona z dzieckiem rodzina zastępcza otrzymuje dodatkowo na każde 

umieszczone w niej dziecko kwotę odpowiadającą 10% podstawy z tytułu sprawowanej osobistej 

opieki nad dzieckiem i jego wychowania.  

Jeżeli dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej posiada dochód, do którego zalicza się 

kwotę otrzymywane renty wraz z dodatkiem dla sierot zupełnych, zasiłki pielęgnacyjne, dodatek 

pielęgnacyjny, otrzymywane alimenty oraz kwotę odpowiadającą dochodom uzyskiwanym z 

majątku dziecka. Kwotę pomocy pieniężnej ustalonej dla danej rodziny pomniejsza się o kwotę 

odpowiadającą 50% dochodu dziecka, z tym, że pomoc pieniężna nie może być niższa niż 10% 

podstawy.  

 

W I półroczu 2011r. rozwiązano 3 rodziny zastępcze spokrewnione z dzieckiem oraz 

1 rodzina niespokrewniona przeprowadził się do innego województwa.  

 

W I półroczu roku 2011 powstały 3 rodziny zastępcze niespokrewnione oraz 

4 rodziny zastępcze spokrewnione, przybyło 10 dzieci, w tym 4 niespokrewnione. 

Natomiast w II półroczu rodzin zastępczych niespokrewnionych było 4, a 

rodzin spokrewnionych 10. 
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Zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej powiatem 

właściwym do ponoszenia wydatków na dziecko jest powiat miejsca zamieszkania dziecka przed 

jego umieszczeniem w pierwszej formie opieki zastępczej nad dzieckiem. Z tego tytułu Powiat 

Prudnicki jako powiat właściwy do ponoszenia powyższych wydatków przekazał środki 

finansowe w I półroczu 2011r. i II półrocze 2011r. roku zgodnie z nawiązanymi porozumieniami  

w łącznej kwocie 181 565,82 zł.   

Powiaty z którymi podpisano porozumienia to: 

 Powiat Kędzierzyn – Koźle 

 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu 

 Powiat Nyski 

 Powiat Koński 

 Powiat Brzeski 

 Powiat Opolski 

 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – Grudziądz 

 Starostwo Powiatowe w Namysłowie 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie 

 Starostwo w Rybniku 

 Powiat Głubczycki 

 Powiat Strzelce Opolskie  

 

Zapotrzebowanie na środki pieniężne przeznaczone na rodziny zastępcze w 2011 roku 

określono na kwotę 1. 220.000,00 zł 

a na porozumienia z poszczególnymi powiatami w kwocie 185. 000,00 zł.  

 

W I półroczu 2011 r. powstało 7 rodzin zastępczych  

usamodzielnienie – 1 osoba 

zagospodarowanie  - 1 osoba 

z tytułu jednorazowego przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej – wypłacono 12.055, 79zł 

                                                                z tytułu usamodzielnienia wypłacono   4.941,00zł 

                                                                z tytułu zagospodarowania  wypłacono    4.905,00zł 

z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w naszych rodzinach zastępczych Powiaty 

płaca nam kwotę        - 107.614,00 zł    
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z tytułu umieszczenia naszych dzieci w innych powiatach nasz Powiat poniósł następujące 

koszty -                   83.299,00 zł ( 19 dzieci ) dzieci są umieszczone w takich powiatach jak 

Końskie (1 dziecko) ,Olesno (1 dziecko ), Rybnik (1 dziecko), Kędzierzyn- Koźle  

(1 dziecko), Nysa (5 dzieci), Opole (4 dzieci), Grudziądz (3 dzieci), Namysłów (1 dziecko), 

Warszawa (2 dzieci ). 

 

W II półroczu 2011 r. powstało 7 rodzin zastępczych  

usamodzielnienie – 1 osoba 

zagospodarowanie  - 1 osoba 

z tytułu jednorazowego przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej – wypłacono  30 689,40 zł 

                                                                z tytułu usamodzielnienia wypłacono      24 705,00 zł 

                                                                z tytułu zagospodarowania  wypłacono   13751,00 zł 

z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w naszych rodzinach zastępczych Powiaty 

płaca nam kwotę        - 130.352,68 zł    

 

 

W I półroczu 2011 roku 7 rodzin zostało zgłoszonych przez  Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Prudniku na szkolenia dla rodzin zastępczych do Ośrodka Adopcyjno – 

Opiekuńczego w Opolu ul. Budowlanych oraz do Katolickiego Ośrodka Opiekuńczego przy 

ul. Kardynała B. Kominka 1. 

Aktualnie 3 rodziny pełnią funkcję rodziny zastępczej niespokrewnionej. Jedna rodzina 

przyjęła pod opiekę  4 małoletnich dzieci – rodzeństwo od 3 do 9 lat,  jedna rodzina 

przyjęła 1 dziecko w wieku 4 lat,  jedna rodzina 2 dzieci w wieku 7 i 8 lat . Pozostałe 

rodziny są na etapie szkoleń w/w ośrodkach.  

 

 Przyznanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz pokrywanie wydatków 

związanych z kontynuowaniem nauki osobom opuszczającym niektóre typy 

placówek opiekuńczo – wychowawczych, schronisk, zakłady poprawcze, domy 

pomocy społecznej i rodziny zastępcze.  

 

Skierowanie dziecka pozbawionego częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej do 

placówki opiekuńczo-wychowawczej na pobyt całodobowy może nastąpić po wyczerpaniu 

możliwości udzielenia pomocy rodzinie naturalnej lub umieszczenia w rodzinie zastępczej. 
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Dziecko pozbawione opieki rodzicielskiej może być umieszczone w placówce opiekuńczo-

wychowawczej następującego typu: 

- interwencyjnego (pogotowie opiekuńcze), 

- rodzinnego (rodzinny dom dziecka), 

- socjalizacyjnego (dom dziecka). 

Placówka opiekuńczo-wychowawcza zapewnia dziecku całodobową ciągłą lub okresową 

opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeb.  

Dom Dziecka prowadzi zajęcia socjalizacyjne, korekcyjne, kompensacyjne, logopedyczne, 

resocjalizacyjne, terapeutyczne rekompensujące brak wychowania w środowisku rodzinnym  

i przygotowujące do życia społecznego. Zapewnia dzieciom kształcenie, wyrównywanie 

opóźnień rozwojowych i szkolnych. Podejmuje również działania w celu powrotu dziecka do 

rodziny, znalezienia rodziny przysposabiającej lub umieszczenia w rodzinnej opiece zastępczej.  

Całodobowy pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej powinien mieć 

charakter przejściowy - do czasu powrotu dziecka do rodziny naturalnej lub umieszczenia  

w rodzinie zastępczej. 

W realizacji powyższego zadania Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ściśle 

współpracuje z sądem, kuratorami, innymi powiatowymi centrami pomocy rodzinie, ośrodkami 

pomocy społecznej oraz placówkami opiekuńczo - wychowawczymi. 
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 Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych  

w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. 

Za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej opłatę ponoszą, do wysokości 

średniego miesięcznego kosztu utrzymania, rodzice dziecka a także opiekunowie prawni. 

Powyższą opłatę ustala, w drodze decyzji administracyjnej PCPR. 

 

Na podstawie art. 88 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 

poz. 593 póź. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia  

23 grudnia 2004 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie  

i kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz. U. z 2005 Nr 16 poz. 45) osobom, które 

osiągnęły pełnoletność w rodzinie zastępczej oraz osoby pełnoletnie opuszczające niektóre typy 

placówek opiekuńczo – wychowawczych i domów pomocy społecznej, zakłady poprawcze i 

specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze zostają objęte pomocą mającą na celu jej życiowe 

usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem poprzez pracę socjalną, 

a także pomocą: 

o pieniężną na usamodzielnienie  
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o pieniężną na kontynuowanie nauki 

o w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym mieszkań 

chronionych 

o w uzyskaniu zatrudnienia 

o na zagospodarowanie w formie rzeczowej  

 

Na podstawie art. 80 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 115 

poz. 728 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej  

z dnia 19 października 2007 (Dz. U. Nr 201, poz. 1455) w sprawie placówek opiekuńczo-

wychowawczych w 2011 r. przyjęto 2 dziewczynki i 4 chłopców.  

 

Usamodzielniło się 3 wychowanków z Domu Dziecka, w tym 2 z powiatu prudnickiego i 1 

z powiatu krapkowickiego.  

 

Według stanu na 31.12.2011r. w Domu Dziecka w Głogówku przebywało 30 wychowanków 

z czego, 15 pochodzi z Powiatu Prudnickiego, 4 wychowanków z Powiatu Krapkowickiego, 2 

wychowanków z powiatu Zielonej Góry i Jastrzębie Zdrój oraz po 1 wychowanku z Powiatu 

Brzeskiego, z Powiatu Ostrołęki,  z Powiatu Nyskiego, z Powiatu Wodzisławia Śląskiego, z 

Powiatu Jaworskiego, z Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego, jak również z Powiatu 

Radomskiego.  

Miesięczny koszt utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej  

w Głogówku w 2011 r. wynosił  3 391,13 zł. 

 

Dla porównania poniższa tabela przedstawia lata ubiegłe dotyczące kosztów utrzymania 

dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Głogówku.  

 

Miesięczny koszt utrzymania jednego wychowanka w Domu Dziecka w Głogówku 

2009 r. 2 886,83 zł. 

2010 r. 2 953,82 zł. 

2011r. 3 391,13 zł. 

 

Źródło: Opracowanie własne 
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Na dzień 31 grudzień 2011 r. na terenie innych powiatów przebywało w domach 

dziecka 3 wychowanków z powiatu prudnickiego, w tym 2 dzieci w powiecie oleskim  

w wieku 6 i 12 lat, natomiast 1 wychowanek w powiecie ozimskim w wieku 19 lat.  

W 2011 roku powiat prudnicki poniósł koszty związane z utrzymaniem 3 dzieci 

pochodzących powiatu prudnickiego, a  przebywających w domach dziecka na terenie innych 

powiatach w wysokości 108 999,08 zł.  

Natomiast w 2011 roku powiat prudnicki otrzymał  środki w wysokości 558 569,67zł od 

powiatów ościennych w związku z utrzymaniem 15 dzieci  przebywających w domu dziecka na 

terenie powiatu prudnickiego. 

Wiek dzieci na dzień 31.12.2011r. przebywających w Domu Dziecka w Głogówku  

przedstawia się następująco: 

                         Rys. 1 Wiek dzieci umieszczonych w Domu dziecka w Głogówku 

       

Źródło: Opracowanie własne 

 

 Organizowanie i zapewnienie określonego standardu usług w domach pomocy 

społecznej 

Art. 20 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 

poz. 593 z póź. zm.) nakłada na powiat obowiązek prowadzenia i rozwój infrastruktury 

domów pomocy społecznej o zasięgu pond gminnym oraz umieszczanie w nich 

skierowanych osób.  
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W przypadku, gdy niemożliwe jest zapewnienie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania 

przez rodzinę i gminę, osoba wymagająca całodobowej opieki  może ubiegać się o 

skierowanie do Domu Pomocy Społecznej. Istotnym elementem postępowania zmierzającego 

do umieszczenia konkretnej osoby w Domu Pomocy Społecznej jest uzyskanie na to zgody 

osoby potrzebującej pomocy lub jej przedstawiciela ustawowego.  

 

Domy Pomocy Społecznej mogą prowadzić po uzyskaniu zgody wojewody: 

1. organy jednostek samorządu terytorialnego; 

2. kościoły katolickie, inne kościoły, związki wyznaniowe oraz organizacje społeczne, 

fundacje i stowarzyszenia; 

3. inne osoby prawne i fizyczne. 

 

Domy Pomocy Społecznej zapewniają całodobową opiekę oraz zaspakajają 

niezbędne potrzeby bytowe, edukacyjne, społeczne i religijne na poziomie obowiązującego 

standardu. 

 

 PCPR w Prudniku prowadzi bieżącą kontrolę funkcjonowania domów pomocy społecznej 

w powiecie oraz sporządza obowiązujące sprawozdania statystyczne niezbędne dla GUS i 

potrzeb Wojewody. Współdziała z dyrektorami ponad gminnych DPS w powiecie prudnickim 

jak i w innych powiatach, a także z placówkami o charakterze ponad powiatowym.  

Od 2004 r. zadanie kierowania do domów pomocy społecznej oraz naliczania odpłatności 

przekazano gminom, powiaty mają zadanie prowadzenia tychże domów oraz umieszczenia w 

nich mieszkańców. Od wejścia w życie niniejszych zmian przepisów  

w każdym z domów przebywają mieszkańcy umieszczeni zarówno według starych jak  

i nowych zasad.  
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NA TERENIE POWIATU PRUDNICKIEGO FUNKCJONUJĄ 3 DOMY POMOCY 

SPOŁECZNEJ 

 Trzy Domy Pomocy Społecznej gwarantują łącznie 190 miejsc, w tym 140 miejsc w 

Domach prowadzonych przez samorząd i 50 miejsc w  Domu prowadzonym przez podmiot 

niepubliczny. Dom Pomocy Społecznej w Prudniku i w Grabinie przeznaczony jest dla osób w 

podeszłym wieku, zaś  w Ośrodku Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach 

Śląskich przeznczony jest  dla osób psychicznie chorych. DPS w Grabinie przyjmuje  tylko i 

wyłącznie kobiety.  

 Ogółem w 2011 roku zostało umieszczonych w DPS-ach 32 osoby w tym 21 osób           

w Domach dla osób w podeszłym wieku i 11 osób w Domu dla osób psychicznie chorych. 

 Dom Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku w Prudniku 

organ prowadzący: Zarząd Powiatu  

przeznaczony:  dla kobiet i mężczyzn - łącznie 78 miejsc   

w 2011 r. zostało przyjętych 16  osób w tym:          3    mężczyzn  

                                                            13    kobiet 

Osoby do DPS w Prudniku kierowane najczęściej były przez: 

- OPS Prudnik- 8 osób 

- OPS Biała – 2 osoby 

- MOPS K- Koźle – 2 osoby 

- MOPS Zdzieszowice – 1 osoba 

- OPS Głuchołazy – 1 osoba 

- OPS Głubczyce – 1 osoba 

- MOPS Opole 1 osoba  

W 2011r odnotowano 13 zgonów i 2 przypadki rezygnacji. 

 

1. Ośrodek Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich 

organ prowadzący: Zarząd Powiatu 

przeznaczony: dla kobiet i mężczyzn - łącznie 62 miejsca 

w 2011  r. zostało przyjętych:   11  osoby w tym:  8 kobiet  

                                                                                3 mężczyzn 

Osoby przyjęte do ORiOP w Racławicach Śląskich  pochodziły z : Branic, Dąbrowy, 

Jemielnicy, Kędzierzyna – Koźla, Krapkowic, Lubrzy, Niemodlina, Prudnika, 

Skarbimierza oaz z Turawy. 

W 2011r. nie odnotowano zgonu, natomiast 1 osoba zrezygnowała z pobytu. 
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2. Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych w Grabinie 

organ prowadzący: podmiot niepubliczny – Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety   

przeznaczony:  dla kobiet- łącznie 50 miejsc 

w 2011 r. zostało przyjętych     5 kobiet   

 Osoby przyjęte w 2011 roku do w/w Domu pochodziły z: Wrocławia – 1 osoba, 

Łambinowic – 1 osoba, Raciborza – 1 osoba, Prudnika - 1 osoba oraz z Białej – 1 osoba. 

 W 2011 roku zmarło 5 mieszkanek , a 1 osoba przeszła do Domu Pomocy 

Społecznej w Czarnowąsach. 

 

 Na dzień 31 XII 2011r.  9 osób oczekuje na umieszczenie do Domu Pomocy Społecznej 

w tym 5 osób do Domu dla osób w podeszłym wieku i 4 osoby do ORiOP w Racławicach 

Śląskich  dla osób psychicznie chorych. 

- Prudnik 4  osoby ( 2 mężczyzn, 2 kobiety)  

- Grabina 1 osoba  

- Racławice Śląskie 4 osoby 

 

Koszty utrzymania mieszkańca w 2011 r. w poszczególnych placówkach  wynosiły: 

 w DPS w Prudniku 2.164,53zł 

 w DPS w Grabinie 2.362,00 zł 

 w ORiOP w Racławicach Śląskich 2.514,22 zł 

 

 

 

zł2 164,53  

zł2 362,00  

zł2 514,22  

zł1 900,00

zł2 000,00

zł2 100,00

zł2 200,00

zł2 300,00

zł2 400,00

zł2 500,00

zł2 600,00

koszt utrzymania

Koszt utrzymania w 2011 roku 

DPS Prudnik

DPS Grabina

ORiOP Racławice Śląskie



Sprawozdanie z działalności PCPR w Prudniku  

 

19 
 

 

 

 

 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku realizuje zadania wynikające                

z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.  

Ogólna przyznana kwota przez PFRON w 2011r. przyznana kwota wyniosła 362.023,00 zł. 

  

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest funduszem celowym, 

którego środki przeznaczane są na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych 

oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych. Rehabilitacja społeczna ma na celu umożliwienie 

osobom niepełnosprawnym uczestnictwo w życiu społecznym.  

Formami realizacji tego zadania jest dofinansowanie udziału w turnusach rehabilitacyjnych, 

dofinansowanie likwidacji barier funkcjonalnych (architektonicznych, w komunikowaniu się i 

technicznych) czy pomoc dla osób niepełnosprawnych w zaopatrzeniu w sprzęt rehabilitacyjny, 

przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Dodatkowo istnieje możliwość pozyskiwania 

środków na dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.  

 

Poniżej są przedstawione formy pomocy udzielone w 2011 roku przez Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w Prudniku na rzecz osób niepełnosprawnych. 

 

 Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych  

Podmiotami ubiegającymi się o dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób 

niepełnosprawnych mogą być osoby prawne, czyli jednostki organizacyjne, którym przepisy 

szczególne przyznają osobowość prawną, a więc na przykład: fundacje, stowarzyszenia, związki 

sportowe itp., a także jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, czyli na 

przykład: stowarzyszenia zwykłe, szkoły i domy pomocy społecznej nie prowadzone przez 

powiat.  

 

Z zakresu rozwijania sportu osób niepełnosprawnych środkami z Funduszu można 

dofinansować: 

 uczestnictwo osób niepełnosprawnych w zajęciach sekcji sportowych i rekreacyjnych, 

 uczestnictwo osób niepełnosprawnych w imprezach rekreacyjno-sportowych, 

ŚRODKI PFRON 
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 uczestnictwo sportowców niepełnosprawnych w szkoleniu centralnym, zgrupowaniach  

i konsultacjach, 

 uczestnictwo sportowców niepełnosprawnych w igrzyskach paraolimpijskich, 

mistrzostwach świata i Europy i innych imprezach mistrzowskich rangi 

międzynarodowej i krajowej, 

 realizację poradnictwa i konsultacji medycznych oraz badań lekarskich  

i diagnostycznych sportowców niepełnosprawnych, 

 prowadzenie zajęć sportowych dla osób niepełnosprawnych, 

 uczestnictwo osób niepełnosprawnych w letnich i zimowych obozach rekreacyjno- 

sportowych, 

 szkolenie trenerów, instruktorów, fizjoterapeutów, klasyfikatorów i wolontariuszy sportu 

osób niepełnosprawnych, 

 promocję sportu osób niepełnosprawnych,  

 zakup sprzętu sportowego.   

 

Wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu składa się do Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie właściwego dla miejsca zamieszkania osób niepełnosprawnych objętych tym 

wnioskiem.  Wysokość dofinansowania organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób 

niepełnosprawnych wynosi do 60 % kosztów przedsięwzięcia. Dofinansowanie nie może 

obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i 

zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.    

 

W 2011 roku zawarto 3 umowy na kwotę 17.040 zł. W ramach tej pomocy 88 osobom 

wypłacono dofinansowanie. Z dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób 

niepełnosprawnych skorzystało 7 mieszkańców wsi. 

 

 Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i 

środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym  

 

Łączna liczba wniosków, jakie wpłynęły do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Prudniku w I półroczu 2011r. to – 210 wniosków na kwotę 196.592zł 

 

Wypłacono dofinansowanie na kwotę 141.767 zł rozpatrując pozytywnie 163 wnioski. 
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 Dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych  

Turnus rehabilitacyjny oznacza zorganizowaną formę aktywnej rehabilitacji połączonej  

z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz 

rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi przez nawiązanie  

i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział 

w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu. 

Turnusy objęte dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych mogą być organizowane wyłącznie przez podmioty posiadające wpis do 

rejestru organizatorów prowadzonego przez wojewodę. 

 

W I półroczu 2011r. 188 osób ubiegało się o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie 

rehabilitacyjnym wraz z opiekunami. 

 

 

 

 

 

Przyznano dofinansowanie 79 osobom na kwotę 58. 197 zł. 

 

Bardzo często możliwość uczestniczenia osoby niepełnosprawnej w turnusie 

rehabilitacyjnym wiąże się z koniecznością udzielenia jej daleko idącej pomocy w realizacji 

programu turnusu, co wiąże się z uczestnictwem w turnusie również opiekuna osoby 

niepełnosprawnej. Opiekunem uczestnika turnusu może być wyłącznie osoba, która: 

- ukończyła 18 lat albo, 

-ukończyła 16 lat i jest wspólnie zamieszkującym członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej, 

- nie jest osobą niepełnosprawną wymagającą opieki innej osoby, 

- nie będzie pełniła funkcji członka kadry na tym turnusie. 

Poniżej zostanie przedstawiona struktura wydatkowania środków PFRON przez 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w latach 1999-2010.  

 

163 wnioski 141 767zł 

67 zł 

79 osób 58.197 zł 
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 Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się  

i technicznych. 

  a) O dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych definiowanych jako wszelkie 

utrudnienia występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na 

rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają 

swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym – mogą ubiegać się przede wszystkim ci 

niepełnosprawni wnioskodawcy, którzy mają trudności w poruszaniu się. Przeprowadzona 

likwidacja powinna umożliwić lub w znacznym stopniu ułatwić osobie niepełnosprawnej 

wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem. 

Dofinansowaniem nie może być objęte dostosowanie mieszkania nowo budowanego lub 

będącego w trakcie prac wykończeniowych. 

 b) Likwidacja barier w komunikowaniu się to ograniczenia uniemożliwiające lub 

utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie 

informacji. Np. komputer -dla dzieci i młodzieży wymagane jest orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego lub nauczania indywidualnego lub opinia wczesnego wspomagania 

rozwoju dziecka ze względu na niepełnosprawność oraz dodatkowe wyjaśnienie uzasadniające 

bariery w komunikowaniu się w związku z niepełnosprawnością dziecka.  

-dla dorosłych wymagane jest zaświadczenie lekarza specjalisty rehabilitacji medycznej – o 

potrzebie wspomagania rehabilitacji leczniczej, społecznej lub zawodowej przy użyciu sprzętu 

komputerowego oraz dodatkowym wyjaśnieniem wnioskodawcy uzasadniającym 

dofinansowanie. 

 c) Przez likwidację barier technicznych należy rozumieć bariery utrudniające lub 

uniemożliwiające osobie niepełnosprawnej usprawnianie. Likwidacja tej bariery powinna 

powodować sprawniejsze działanie tej osoby w społeczeństwie i umożliwić wydajniejsze 

funkcjonowanie. Dofinansowanie na wyraźne zalecenie lekarza specjalisty rehabilitacji 

medycznej oraz dodatkowym wyjaśnieniem wnioskodawcy uzasadniającym dofinansowanie. 

 

W I półroczu 2011r. 18 osób ubiegało się o dofinansowanie likwidacji barier 

architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych na kwotę 133.596,74 zł.  

 

Uchwałą Nr. VIII/67/2011 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 27 maja 2011 roku  

w sprawie określenia zadana i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych na  rehabilitację społeczną i zawodową realizowaną przez 
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku oraz Powiatowy urząd pracy  

w Prudniku dokonano następującego podziału środków finansowych :  

42 000 zł – wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej  

53 479 zł – dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu                                                                                                                                                                                   

się i technicznych 

a) dorośli 43.479 zł 

b) dzieci   10.000 zł 

Wypłacono dofinansowanie na kwotę 34.490,00zł rozpatrując pozytywnie 8 wniosków dla 

osób dorosłych oraz 2 wnioski na dzieci w wysokości 3.451,00zł. 

 

 

 

 

 

 

ROK 

 

ŚRODKI OTRZYMANE               

Z PFRON 

 

 

 

ŚRODKI 

WYKORZYSTANE 

 

% 

WYKORZYSTANIA 

1999 766.309,00     762.147,00 99,46 

2000 371.997,00 328.446,00 88,29 

2001 414.947,00 414.947,00 100 

2002 333.338,00 330.581.00 99,17 

2003 262.416,00 262.414,00 99,99 

2004 308.177,00 306.041,00 99,31 

2005 397.115,00 397.112,00 99,99 

2006 529.271,00 529.269,00 99,99 

2007 522.004,00 522.004,00 100 

2008 725.867,00 725.867,00 100 

2009 405.937,00 405.937,00 100 

2010 365.135,00 365.135,00 100 

2011 362.023,00 362.023,00 100 

8 wniosków 34.490,00zł 
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ŚRODKI OTRZYMAN  Z PFRON 

 

 

 

 

 

 

 

STRUKTURA WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW PFRON 

W LATACH 1999-2011 

 

 

  

 

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnieniu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 123, poz.776  

z póź. zmianami) od dn. 01.04.2001 r. przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  

w Prudniku funkcjonuje Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności.  

W skład Zespołu wchodzi 18 osób, w tym: 

 przewodnicząca – 1 etat (umowa o pracę) 

 sekretarz – 1  ½ etatu (umowa o pracę) 

 lekarze – 5  (umowa zlecenie) 

 psycholog – 3 (umowa zlecenie) 

 pedagog – 2 (umowa zlecenie) 

 pracownicy socjalni – 4 (umowa zlecenie) 

0
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2 wnioski 3.451,00zł 

 

POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA I NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 
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 doradca zawodowy – 2 (umowa zlecenie) 

Praca Zespołu polega na przyjmowaniu i rozpatrywaniu wniosków o ustalenie 

niepełnosprawności oraz stopnia niepełnosprawności od osób zainteresowanych lub ich 

przedstawicieli ustawowych. Zespół wydaje legitymacje osobom z aktualnym orzeczeniem 

niepełnosprawności, które upoważniają do korzystania z ulg i uprawnień na podstawie 

odrębnych przepisów, oraz karty parkingowe dla osób legitymujących się orzeczeniem  

o niepełnosprawności bądź stopniu niepełnosprawności spełniającym przesłanki określone  

w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2005 r. Nr 

108,poz.908 ). 

W roku 2011 do PZOoN wpłynęło 919 wniosków o wydanie orzeczenia o stopniu 

niepełnosprawności i 157 wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności osobom 

przed 16 rokiem życia. Odbyło się 69 posiedzeń składów orzekających na których wydano 

1066 orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Zespół wydał również 

osobom niepełnosprawnym 321 legitymacji i 203 karty parkingowe.  

Na działalność zespołu wydatkowano z budżetu wojewody 126 891,00 zł.   

Na działalność zespołu w 2011 roku z budżetu wojewody w pierwszej transzy otrzymaliśmy 

86 000,00 zł. Miesięczne transze jakie otrzymuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na 

funkcjonowanie zespołu to kwota około 7 000,00 zł. W związku z trudną sytuacją finansową 

zespołu, zmuszeni byliśmy zapożyczać środki z budżetu PCPR, gdyż niezbędne było 

zapewnienie ciągłości pracy w orzecznictwie W pierwszym półroczu 2011r. wydatkowano 

13 623,00 ze środków PCPR.  
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W 2011 roku z oferty Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej skorzystało 718 

osób, w tym 492 kobiety i 222 mężczyzn oraz 4 osoby anonimowe. W ramach zadań Ośrodka w 

2011r udzielono 4271 porad, z czego 2388 razy kobietom. 

Osoboporady w okresie 01.01.2011 - 01.12.2011  

 

Zadanie 

Liczba 

udzielonych 

porad 

Program dla osób doświadczających przemocy domowej: 

– konsultacje indywidualne 

– poradnictwo w zakresie “Niebieskich kart” 

– grupa wsparcia 

– wizyty w domu u rodzin objętych programem „Niebieskiej Karty” 

– program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy domowej, w tym 

konsultacje psychiatryczne 

 

 Podjęte w ramach projektu „Razem przeciw przemocy”: 

– warsztaty Akademii Aktywnego Rodzica 

 warsztaty dla małoletnich rodziców lub przyszłych rodziców 

 warsztaty dla małoletnich rodziców zagrożonych przemocą domową  

- poradnictwo psychologiczne,  

- zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci doświadczających lub zagrodzonych 

przemocą domową   

- grupa wsparcia dla osób dotkniętych przemocą domową  

- poradnictwo socjalne dla osób dotkniętych przemocą domową  

- poradnictwo prawne dla osób dotkniętych przemocą domową  

- poradnictwo rodzinne dla osób dotkniętych przemocą domową  

- dyżur terapeutyczny dla osób dotkniętych przemocą domową  

- grupa terapeutyczna dla osób dotkniętych przemocą domową  

- poradnictwo uzależnień dla osób dotkniętych przemocą domową  

2070 

 

 

Poradnictwo Psychologiczne 119 

Poradnictwo Prawne 153 

Poradnictwo dla osób w kryzysie 

- kryzysy osobiste 

-próby samobójcze 

1705 

Poradnictwo uzależnień 224 

 

POWIATOWY OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ  

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE: za rok 2011 
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Działalność 

profilaktyczna: 

 Przekazanie materiałów dotyczących przeciwdziałania 

przemocy dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Prudniku 

 

 Warsztaty profilaktyki uzależnień – Zespół Szkół w Prudniku. 

Ul. Dąbrowskiego 2  

 

 Szkolenie dla rodziców i nauczycieli z zakresu uzależnień i 

zagrożeń substancjami psychoaktywnymi m.in. dopalaczami – 

Zespół Publicznych Szkół w Lubrzy 18.05.2011 

 

 Konferencji szkoleniowa dla nauczycieli a także prelekcja dla 

rodziców na temat „Przemoc rodzinna w domu” kwiecień – maj 

2011 – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Rudziczce  

 

 Dyżur specjalistów na Komendzie Powiatowej Policji w Prudniku 

w ramach TYGODNIA POMOCY OFIAROM PRZESTĘPSTW 

w dniach od 21.02.2011 do 26.02.2011. 

 

 Szkolenie „Praca z klientem w oporze wg. J. Enrighta” 

07.04.2011 

 

 Szkolenie z zakresu „Bezpieczeństwa i zagrożeń                       w 

korzystaniu z Internetu przez dzieci i młodzież” dla 

pracowników świetlic, domów kultury, centrum aktywizacji i 

integracji, bibliotek oraz wszystkich osób zainteresowanych – 

09.02.2011 

 

 Szkolenie dla KPP PRUDNIK „Pokonać przemoc-prawo            

a nieletni” 04.02.2011  

 

 Badania ankietowe: „Stan zagrożenia narkomanią                      

w Powiecie Prudnickim” luty-wrzesień 2011 

 

 Warsztaty „Profilaktyka HIV/AIDS”  realizowany                      

w porozumieniu z Powiatową Stacją Sanitarno – 

Epidemiologiczną dla pedagogów szkół gimnazjalnych                    

i ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Prudnickiego, kuratorów 

sądowych zawodowych, pracowników socjalnych oraz dla 

młodzieży z Zespołu Szkół im. J. Korczaka.  

 

 Szkolenie „Profilaktyka dopalaczy” zrealizowane we 

współpracy z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym 

w Prudniku dla nauczycieli i wychowawców ze szkół 

gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, specjalnych ośrodków 

szkolno – wychowawczych, z domów kultury          i z domów 

dziecka z terenu powiatu prudnickiego. 

 

 Program profilaktyczny zrealizowany w ramach współpracy ze 

Stowarzyszeniem S.A.P.R.A. dotyczący przeciwdziałania 
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narkomanii „TRZEŹWOŚĆ JEST WYBOREM NIE 

PRZYMUSEM” który obejmował: 

-  warsztaty dla uczniów przeprowadzone w:  

 Publicznym Gimnazjum nr 1 w 7 klasach 

 Publicznym Gimnazjum nr 2 w 4 klasach 

 Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w 17 klasach 

 Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w 5 klasach 

 Zespole Szkół Liceum Ogólnokształcące nr 2 w 4 klasach 

 Zespole Szkół Rolniczych w 2 klasach 

- pedagogizacja rodziców w: 

 Publicznym Gimnazjum nr 2 

 Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 

 Zespole Szkół Liceum Ogólnokształcące nr 2 

 Zespole Szkół Rolniczych 

 Zespole Szkół im. J. Korczaka 

W tych spotkaniach wzięło udział łącznie 362 rodziców.  

- szkolenie dla pracowników służb mundurowych, ochrony zdrowia, 

pomocy społecznej, oświaty i innych instytucji zajmujących się tematyką 

narkomanii „TRZEŹWOŚĆ JEST WYBOREM NIE PRZYMUSEM”. 

Zostało przeprowadzone 20 godzin szkolenia, w którym wzięli udział 

pracownicy takich instytucji: 

 Sąd Rejonowy w Prudniku 

 Prudnickie Centrum Medyczne  

 Ośrodek Pomocy Społecznej  

 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 

 Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy 

 Publiczne Gimnazjum nr 1 

 Zespół Szkół im. J. Korczaka 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  

 Stacja Sanitarno -  Epidemiologiczna 

 Stowarzyszenie „Laboratorium zmian” 

 Stowarzyszenie S.A.P.R.A. 

 Straż Miejska 

 Urząd Miejski 

 Katolicka Poradnia Rodzinna 

 Komenda Powiatowa Policji 

 Optima Medycyna 

 

 Opracowanie Powiatowej diagnozy stanu zagrożenia narkomanii 

w Powiecie Prudnickim. 

 

 Kampania społeczna na temat bezpieczeństwa w intrenecie 

przeciwdziałania uzależnieniu od internatu. Zrealizowana we 

współpracy ze Stowarzyszeniem S.A.P.R.A. Warsztaty dla 

młodzieży odbyły się w 51 klasach dla 1062 uczniów szkół: 

 Zespół Szkół Zawodowych nr 1  

 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1  

 Zespół Szkół Liceum Ogólnokształcące nr 2  

 Zespół Szkół Rolniczych  

 Zespół Szkół im. J. Korczaka  
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Warsztaty dla nauczycieli, w których wzięło udział 64 osoby ze szkół: 

 Zespół Szkół Zawodowych nr 1  

 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1  

 Zespół Szkół Liceum Ogólnokształcące nr 2  

 Zespół Szkół Rolniczych w 2 klasach 

 Zespół Szkół im. J. Korczaka  

Szkolenie dla rodziców odbyło się dla 524 rodziców, których dzieci 

uczęszczają do szkół:  

 Zespół Szkół Zawodowych nr 1  

 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1  

 Zespół Szkół Liceum Ogólnokształcące nr 2  

 Zespół Szkół Rolniczych  

 Zespół Szkół im. J. Korczaka  

 

 Kampania społeczna nt. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

 rozdawnictwo ulotek, 

 przeprowadzenie cyklu spotkań profilaktycznych. 

 

 Warsztaty „Pierwszy kontakt telefoniczny z osobą zgłaszającą 

myśli samobójcze” dla kuratorów, pedagogów szkolnych, 

pracowników socjalnych, pracowników służb mundurowych w 

Powiecie Prudnickim.   

 

 Realizacja projektu „Razem przeciw przemocy” w ramach, 

którego odbyły się: Warsztaty profilaktyczne do uczniów w: 

 Szkole Podstawowej nr1 w Prudniku 

 Szkole Podstawowej nr 3 w Prudniku 

 Publicznym Gimnazjum nr 1 w Prudniku 

 Zespole Szkół im. Janusza Korczaka w Prudniku 

 Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku 

 Zespole Szkół w Prudniku, Liceum Ogólnokształcące nr 2  

 Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Prudniku 

 

 Działania podejmowane we współpracy z  Komendą Powiatową 

Policji w Prudniku: 

 pogadanki „Oszustwa metodą na wnuczka” dla osób                  

w podeszłym wieku oraz słuchaczy Uniwersytetów III wieku w 

Powiecie Prudnickim, 

 Konferencja „POKONAĆ PRZEMOC, PRAWO                        

A NIELETNII” skierowana do dyrektorów szkół w Powiecie 

Prudnickim.  

 

 Udział w Konferencji pt. „HIV obok Nas” organizowanej przez 

Wojewódzki Zespół ds. realizacji Krajowego Programu 

Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV – Urząd 

Marszałkowski Województwa Opolskiego 
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REALIZOWANE PROJEKTY: 

 

DOTACJA CELOWA TYTUŁ: 

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI 

SPOŁECZNEJ  

Razem przeciw przemocy 

OPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców 

przemocy w rodzinie 

GMINA LUBRZA Bieżąca działalność Powiatowego Ośrodka 

Interwencji Kryzysowej 

 

ZŁOŻONE WNIOSKI TYTUŁ: 
WNIOSKOWANA 

KWOTA 

WOJEWÓDZKI URZĄD  

PRACY - POKL 7.2.1. 

 

NOWE WYZWANIA NASZE 

DZIAŁANIA 

400 00,00 (nie otrzymał 

dofinansowania) 

MINISTERSTWO PRACY I 

POLITYKI SPOŁECZNEJ 

Centrum aktywizacji społecznej 

osób z zaburzeniami 

psychicznymi 

97 000,00 (nie otrzymał 

dofinansowania) 

MINISTERSTWO PRACY I 

POLITYKI SPOŁECZNEJ 
Razem przeciw przemocy 

64 000,00 

(otrzymał dofinansowanie) 

MINISTERSTWO PRACY I 

POLITYKI SPOŁECZNEJ 
Ośrodek wsparcia rodziny 

50 000,00 

(otrzymał dofinansowanie) 

MINISTERSTWO PRACY I 

POLITYKI SPOŁECZNEJ 
Razem dla rodziny 

32 000,00 

(otrzymał dofinansowanie) 

WOJEWÓDZKI URZĄD  

PRACY - POKL 6.1.1. 

 

Niepełnosprawni pełnosprawni 

na opolskim rynku pracy 

598 354,09(nie otrzymał 

dofinansowania) 

FUNDACJA 

KRONERBERGA  
Niebieska karta i co dalej? 

29 000,00 (nie otrzymał 

dofinansowania) 

MINISTERSTWO 

EDUKACJI NARODOWEJ 
Żyj z pasją 

56 360,00 (nie otrzymał 

dofinansowania) 

MINISTERSTWO 

EDUKACJI NARODOWEJ 
Zdrowe dzieci to nasz kapitał 

8 745,00 (nie otrzymał 

dofinansowania) 

OPOLSKI URZAD 

WOJEWÓDZKI 

BEZPIECZNY DOM,  

Niebieska karta i co dalej…? 

78 660,00 (nie otrzymał 

dofinansowania) 
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W roku 2011 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku zrealizowało projekt 

systemowy. 

 

Tytuł projektu: 

Projekt systemowy nr POKL 07.01.02-16-010/11 „Wzrost kompetencji życiowych  

i umiejętności zawodowych klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Prudniku” 

 

Otrzymana kwota dotacji  - 187.159,68 zł  

Wkład własny – 21.957,28zł  

Całkowita wartość projektu – 209.116,96 zł 

Cel projektu: 

 Celem projektu był wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku. 

Grupa docelowa projektu: 

Projekt adresowany był do 19 bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo osób w wieku 

aktywności zawodowej, będących osobami niepełnosprawnymi oraz osobami, które osiągnęły 

pełnoletność w rodzinach zastępczych lub w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, osoby 

usamodzielnione. 

Działania w projekcie: 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku w ramach projektu systemowego oferowało 

uczestnikom – beneficjentom ostatecznym szerokie spektrum instrumentów aktywizacji 

edukacyjnej, społecznej oraz zawodowej poprzez udział w szkoleniach, kursach, spotkaniach 

oraz pogadankach ze specjalistami: 

 zajęcia z psychologiem 

 zajęcia z doradcą zawodowym 

W ramach kursów specjalistycznych prowadzone były: 

 kurs prawa jazdy kat B, C 

 kurs obsługi komputera 

 kurs obsługi wózka widłowego 

 kurs języka angielskiego 

 kurs języka niemieckiego 

 kurs spawania metodą MAG 
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 kurs posadzkarski 

Wszyscy uczestnicy projektu pt. „Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych 

klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Prudniku” ukończyli poszczególne kursy  

i otrzymali zaświadczenia.  

 

 

Zdjęcie 2. Zajęcia z psychologiem 
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Zdjęcie 3. Zajęcia z doradcą zawodowym. 
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Zdęcie 4 i 5. Kurs prawa jazdy 
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Zdjęcie 6 i 7. Kurs komputerowy. 

 

W roku 2011 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku przystąpiło również do 

ogłoszonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki w Warszawie konkursu w ramach opieki nad 

dzieckiem. Zostały złożone 2 projekty. „Ośrodek wsparcia rodziny” – w ramach tego projektu 

aktualnie są organizowane nieodpłatne porady z psychologiem, prawnikiem, lekarzem 

psychiatrą, pracownikiem socjalnym oraz położną. Otrzymana kwota dotacji 50.000,00zł, 

wkład własny 12.500,00zł. Podczas trwania działań projektowych dzieci uczestników mieli 

zapewnioną fachową opiekę. Zajęcia miały charakter otwarty, wszyscy członkowie rodzin mieli 

możliwość skorzystania ze wsparcia.  

 

Zdjęcie 8. Realizacja projektu „Ośrodek wsparcia rodziny” 
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Zdjęcie 8. Realizacja projektu „Ośrodek wsparcia rodziny” 

 

  „Razem dla rodziny” – drugi projekt, który otrzymał dotację w wys. 32.000,00zł, wkład 

własny 3.600,00zł. W ramach tego projektu wszystkie rodziny zastępcze funkcjonujące na 

terenie powiatu prudnickiego mogły uczestniczyć w projekcie. W ramach realizowanego 

projektu została utworzona akademia aktywnego rodzica. Uczestnicy projektu mieli możliwość 

pogłębienia swojej wiedzy i umiejętności wychowawczych dotyczących min. motywowania 

dzieci i młodzieży do podejmowania aktywności intelektualnej jak i ruchowej oraz do 

współdziałania dzieci i rodziców w procesie wychowawczo-edukacyjnym. Podczas trwania zajęć 

została również zapewniona opieka nad dzieckiem. 

Również Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku przystąpiło do otwartego 

konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie Programu 

Osłonowego „Wsparcie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.” Opracowany program spełnił wymogi formalne, został 

pozytywnie oceniony pod kątem merytorycznym przez Zespół Monitorujących do spraw 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 

Tytuł projektu to „Razem przeciw przemocy”, otrzymał dotację w wys. 63.000,00zł., 

wkład własny 31.900,00zł. Projekt ten uzyskał wysoką ocenę i został uhonorowany nagrodą 

pieniężną w wys. 7.000,00zł. Opisane w projekcie działania uzyskały wysoką ocenę ekspertów 

Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie ze względu na walory 

merytoryczne. Adresatami bezpośrednimi projektu były rodziny zagrożone zjawiskiem 

przemocy, a także osoby dotknięte przemocą w rodzinie w tym:  
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- dzieci 

- osoby dorosłe: współmałżonkowie lub partnerzy w związkach nieformalnych, osoby 

starsze, osoby niepełnosprawne oraz świadkowie przemocy w rodzinie. 

Celem projektu było podejmowanie działań profilaktycznych w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Program ten zakładał: 

-    sporządzenie diagnozy zjawiska przemocy w rodzinie poprzez przeprowadzenia badania 

dotyczącego środowiska, w którym występuje przemoc w rodzinie, 

-    rozwój poradnictwa specjalistycznego dla różnych kategorii ofiar w tym: 

rodzinnego, prawnego, psychologicznego, socjalnego, poprzez zatrudnienie specjalistycznej 

kadry  

-    rozwój poradnictwa dla małoletnich rodziców z rodzin zagrożonych przemocą; 

- rozwój oddziaływań terapeutycznych ukierunkowanych na osoby dotknięte przemocą w 

rodzinie i osoby stosujące przemoc w rodzinie tj. : 

-  spotkań terapeutycznych; 

-   kursów; 

-   pogadanek; 

-   wspierania funkcjonowania grupy wsparcia; 

-   utworzenia grupy terapeutycznej; 

-   zajęć socjoterapeutycznych;  

-   Treningu interpersonalnego. 
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Wykaz potrzeb z zakresu pomocy społecznej w powiecie 

prudnickim. 
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Do bardzo ważnych zagadnień i zadań, które wymagają rozwiązania należą: 

1. W związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2011r. ustawy o wspieraniu rodziny  

i systemie pieczy zastępczej zatrudnienie dodatkowych pracowników socjalnych  

i koordynatorów, którzy realizowaliby pracą socjalną na terenie naszego powiatu . 

2. Konieczność zatrudnienia w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej terapeuty 

oraz pracownika socjalnego, aby była możliwość realizacji nałożonych ustawowych 

obowiązków. 

3. Wyremontowanie pomieszczenia tzw. była stołówka z naciskiem na remont dachu. 

4. Zabezpieczenie budynku poprzez zrobienie ogrodzenia. Rozważanie możliwości 

zainstalowania monitoringu budynku PCPR wraz z łącznikiem oraz byłą stołówką. 

5. Złożenie wniosku do projektu systemowego i przystąpienie do jego realizacji. 

6. Wykonanie dalszej części parkingu przy PCPR. 

7. Zapewnienie opieki i wychowania małoletnim dzieciom poprzez umieszczanie ich  

w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych. 

8. Pozyskiwanie kandydatów na rodziny zastępcze niespokrewnione. Rodzina zastępcza 

może pełnić swoją funkcję po uzyskaniu odpowiedniego zaświadczenia  

po przeszkoleniu, które aktualnie wykonywane jest przez Ośrodek Adopcyjno- 

Opiekuńczy. Rozważenie możliwości podniesienia kwalifikacji pracowników PCPR  

pozwalającym na bycie trenerem programu szkoleniowego dla rodzin zastępczych  

i adopcyjnych. 

 

 

 

 

 

 


