
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ 
Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ ZA 2008ROK

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku w 2008roku na realizację zadań 
wydatkowało ogółem kwotę 1.772.023,00 z tego na zadania z zakresu rehabilitacji 
społecznej  kwotę  w  wysokości  1.132.746,00  zł,  a  na  zadania  z  zakresu  pomocy 
społecznej 639.277,00.
Pomocą objęto następujące grupy osób:

I. RODZINY ZASTĘPCZE

Ogółem na  terenie  powiatu  kłobuckiego funkcjonowało  46  rodzin  zastępczych w 
tym:
1)  39  rodzin  zastępczych  spokrewnionych  ustanowionych  na  podstawie 
Postanowienia Sądu, w których wychowywało się 47 dzieci,
2)  7  rodzin  zastępczych  niespokrewnionych  ustanowionych  na  podstawie 
Postanowienia Sądu, w których wychowywało się 10 dzieci,

Ogółem pomocą objęto 46 rodzin zastępczych, w których wychowywało 
się  57  dzieci  i  na  częściowe  pokrycie  kosztów  utrzymania  dziecka  w  rodzinie 
zastępczej wypłacono ogółem kwotę w wysokości 381.374,54zł. Miesięczna kwota 
na  częściowe  pokrycie  kosztów  utrzymania  dziecka  w  rodzinie  zastępczej 
uzależniona jest od wieku dziecka, dochodu dziecka, stanu zdrowia dziecka i wynosi 
odpowiednio 10%, 40%, 60%, 80% kwoty bazowej tj. 1.647,00 zł pomniejszone o 
50%  dochodu  dziecka.  Ponadto  rodziny  zastępcze  niespokrewnione  otrzymują 
dodatkowo 10% kwoty bazowej z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem.

Kwotę  3.976,40  zł  otrzymały  2  rodziny  zastępcze  w  ramach  pomocy 
związanej  z  przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej  na zakup łóżek dla  dzieci, 
niezbędnych mebli, odzieży.

Ponadto na terenie powiatu zamieszkiwało 23 pełnoletnich wychowanków 
rodzin zastępczych, którzy kontynuują naukę i z tego powodu zostali objęci pomocą 
finansową.
Miesięczna  kwota  pomocy na  kontynuowanie  nauki  dla  jednego wychowanka do 
końca 2008roku wynosiła 494,10zł (tj. 30% kwoty bazowej- 1647,00zł).
Ogółem w 2008roku wypłacono pomoc na kontynuację nauki w łącznej wysokości 
75.066,12 złotych.

Wśród pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych 3 osoby otrzymały 
świadczenie na usamodzielnienie w łącznej wysokości 11.529,00złotych, z czego 1 
osoba  300%  kwoty  bazowej  tj.  4.941,00zł,  ponieważ  przebywała  w  rodzinie 
zastępczej powyżej 3 lat, a 2 osoby po 200% tj. po 3.294,00zł., ponieważ przebywały 
w rodzinie zastępczej od 2 do 3 lat. Świadczenia te przeznaczone były na polepszenie 
warunków mieszkaniowych.

Ponadto  4  osoby  otrzymały  pomoc  rzeczową  na  zagospodarowanie  w 
łącznej wysokości 9.614,99zł (około 2 400,00 zł każdy), z czego 1 osoba, pochodzi z 



terenu  powiatu  pajęczańskiego,  a  osiedliła  się  na  terenie  powiatu  kłobuckiego 
otrzymała  świadczenie  na  zagosposdarowanie  w  formie  rzeczowej  w  wysokości 
2.236,99zł, pozostałe 2 osoby to mieszkańcy powiatu kłobuckiego.
W  ramach  tej  pomocy  tutejsze  Centrum  zakupiło  m.in.  dla  usamodzielnianych 
wychowanków  sprzęt  AGD  –  3  lodówki,  3  pralki,  2  odkurzacze,  2  czajniki 
bezprzewodowe,  4  żelazka,  1  kuchnię  gazowo-elektryczną  oraz  sztućce,  komplet 
garnków i serwis obiadowy na 12 osób.
Ogółem na pomoc dla rodzin zastępczych i pomoc na usamodzielnienie wypłacono 
kwotę 577.794,76zł.

Zgodnie  z  ustawą o  pomocy społecznej  w sprawie finansowania rodzin 
zastępczych powiat kłobucki w 2008roku zawarł 1 porozumienie dotyczące zwrotu 
poniesionych  kosztów  na  utrzymanie  dziecka  pochodzącego  z  innego  powiatu 
umieszczonego  w  rodzinie  zastępczej  na  terenie  powiatu  kłobuckiego  oraz  2 
porozumienia  dotyczące  zwrotu  kosztu  za  utrzymanie  "naszego"  dziecka 
umieszczonego w rodzinie zastępczej w innym powiecie.

Ponadto nadal obowiązuje 13 porozumień zawartych w latach ubiegłych, z 
czego 6 porozumień dotyczy dzieci pochodzących z terenu powiatu kłobuckiego, 7 
porozumień  dotyczy  dzieci  pochodzących  z  innych  powiatów  umieszczonych  na 
terenie powiatu kłobuckiego.

W miejscu zamieszkania rodzin zastępczych i pełnoletnich wychowanków 
pochodzących z rodzin zastępczych w 2008 roku przeprowadzono 147 wywiadów 
środowiskowych  i  wydano  68  decyzji.  Ponadto  do  Sądu  Rejonowego  w 
Częstochowie  sporządzono  22  opinie  i  sprawozdania  z  funkcjonowania  rodzin 
zastępczych zamieszkujących na terenie powiatu kłobuckiego.
Baza danych dotyczących rodzin zastęczych zgodnie z wymogami Ustawy o Pomocy 
Społecznej została wprowadzona do SYSTEMU INFORMATYCZNEGO POMOST i 
od tej pory dokumentacja dotycząca rodzin zastępczych prowadzona jest w formie 
informatycznej oraz papierowej.
 

II. NIELETNI W PLACÓWKACH OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH

Do  tutejszego  Centrum  w  2008roku  wpłynęło  ogółem  138  Postanowień  Sądu  z 
prośbą o umieszczenie nieletnich  w plaówce opiekuńczo-wychowawczej , z czego 
dla  21 nieletnich wydano skierowania  do placówki,  a  117 Postanowień Sądu nie 
zostało wykonanych, ponieważ placówka nie dysponowała wolnymi miejscami.
W Domu Dziecka w Kłobucku w 2008roku przebywało 48 dzieci w tym 8 dzieci z 
terenu powiatu kłobuckiego.
W roku ubiegłym Dom Dziecka opuściło 26 wychowanków w tym:

● 5 wychowanków usamodzielniło się,
● 5 wychowanków powróciło do rodzin  naturalnych,
● 9 wychowanków trafiło do rodzin zastęczych,
● 2 wychowanków trafiło do rodzin adopcyjnych,
● 5 wychowanków przeniesiono do innych placówek.



Na usamodzielnienie,  kontynuację  nauki  udzielono  pomocy  finansowej  na  łączną 
kwotę 61.482,51zł.
Z  pomocy  finansowej  na  kontynuację  nauki  w  roku  2008  skorzystało  11 
wychowanków w łącznej kwocie 26.895,51zł.

Dla  6  wychowanków pochodzących z  naszego  powiatu,  którzy  opuścili 
placówki opiekuńczo-wychowawcze połóżone na terenie naszego i innych powiatów 
wypłacono świadczenie na usamodzielnienie w formie pieniężnej w łącznej kwocie 
34.587,00zł.
Rodzice  dzieci  przebywających  w  placówce  są  zobowiązani  do  ponoszenia 
odpłatności.  W  związku  z  powyższym  tutejsze  Centrum  wydało  11  decyzji 
zwalniających z odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówce ze 
względu na ich trudną sytuację życiową. Są to osoby bezrobotne, nie posiadające 
dochodu lub jest to dochód poniżej kryterium dochodowego określonego w Ustawie 
o  Pomocy Społecznej.  Kryterium dochodowe dla  osób  wspólnie  gospodarujących 
wynosi 351,00zł, a dla osoby samotnie gospodarującej 477,00złotych.

Powiat  kłobucki  zawarł  19  porozumień  z  innymi  powiatami,  które 
dotyczyły odpłatności za pobyt ich  dzieci w Domu Dziecka w Kłobucku.
Natomiast powiaty: częstochowski ziemski, oleski, lubliniecki, zawarły z powiatem 
kłobuckim porozumienia  dotyczące  odpłatności  za  pobyt  dzieci  z  terenu  powiatu 
kłobuckiego w placówkach opiekuńczych na terenie w/w powiatów.
Ogółem w placówkach na terenie innych powiatów w 2008 roku przebywało 5 dzieci 
pochodzących  z  terenu  naszego  powiatu.  Z  końcem  roku  2008  troje  dzieci 
pochodzących  z  terenu  powiatu  kłobuckiego  przebywające  w  placówkach 
opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów opuściły placówki.Jedno z 
dzieci  powróciło  do  rodziny  naturalnej,  natomiast  dwoje  zostało  umieszczone  w 
rodzinie adopcyjnej.

W  listopadzie  2008roku  w  Domu  Dziecka  w  Kłobucku  została 
przeprowadzona kontrola,  która dotyczyła działalności placówki na rzecz powrotu 
wychowanków  do  rodzin  oraz  dostosowania  zatrudnienia  wychowawców  do 
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19.10.2007r. W trakcie 
kontroli  stwierdzono,  że  zatrudnienie  kadry  pedagogicznej  jest  zgodne  z 
Rozporządzeniem i nie występują braki w zatrudnieniu.
Natomiast  wizyty  pracownika  socjalnego  w  miejscu  zamieszkania  rodziców  lub 
opiekunów  dzieci  przebywających  w  placówce  powinny  być  dokumentowane 
wywiadem środowiskowym.
Ponadto  w  sporządzonych  harmonogramach  czasu  pracy  wychowawców 
zatrudnionych  w  placówce  należy  uwzględniać  na  dyżurach  nocnych  wszystkich 
pracowników uprawnionych do pełnienia dyżurów nocnych.
Powiatowe Centrum na bieżąco prowadzi nadzór nad Domem Dziecka w Kłobucku, 
pracownicy  uczestniczą  w  zespole  do  spraw  okresowej  oceny  sytuacji 
wychowanków,  mają  stały  kontakt  z  dyrektorem,  pedagogami  i  pracownikami 
socjalnymi.
Pracownik  socjalny  tutejszego  Centrum  prowadzi  pracę  socjalną  z 
usamodzielnianymi  wychowankami  placówki.  Są  to  wizyty  domowe,  wywiady, 
rozmowy, pomoc w pisaniu podań.



III. OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE – REHABILITACJA SPOŁECZNA

Środki  z  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych  na 
rehabilitację społeczną zostały wykorzystane na dofinansownie do:

1/ turnusów rehabilitacyjnych w łącznej kwocie  150.961,00 zł dla:
a)  148 osób dorosłych i 42 opiekunów w kwocie 124.840,00zł
b) 21 dzieci i 20 opiekunów w kwocie 26.121,00zł.

2/  zaopatrzenia  w  sprzęt  rehabilitacyjny,  przedmioty  ortopedyczne  i  środki 
pomocnicze w łącznej kwocie 334.180,00 zł dla:
a) 336 dorosłych w kwocie 257.819,00 zł.
b) 65 dzieci w kwocie 76.361,00 zł.

3/ bariery funkcjonalne dla 12 osób na łączną kwotę 43.812,00zł w tym:
a/ 4 dzieci na kwotę 14.193,00zł
b/ 8 dorosłych na kwotę 29.619,00zł

W związku ze złożonymi wnioskami na bariery architektoniczne dokonano oceny 
sytuacji życiowej osoby niepełnosprawnej, oceniono technicze możliwości likiwdacji 
barier w miejscu zamieszkania wnioskodawcy, a po realizacji   zadania sprawdzono 
zakres wykonanych prac. Oceny takiej dokonano dwukrotnie w 7 przypadkach.

4/  W  ramach  realizowanego  zadania  z  zakresu  sportu,  kultury  i  rekreacji  osób 
niepełnosprawnych dofinansowano łącznie kwotę 7.619,00zł do 3 dniowej wycieczki, 
zorganizowanej  przez  Polski  Związek  Niewidomych  Koło  w Kłobucku,  w której 
uczestniczyło 21 osób niepełnosprawnych z terenu powiatu.

5/  Koszty działalności  Warsztatów Terapii  Zajęciowej na Hutce w roku ubiegłym 
wynosiły ogółem 596.174,40zł  w  tym ze środków Państwowego Funduszu Osób 
Niepełnosprawnych 536.556,96 zł, a z środków powiatu 59.617,44zł. Uczestnikami 
Warszatów są osoby niepełnospawne z terenu powiatu kłobuckiego, które posiadają 
znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności ze wskazaniem w orzeczeniu 
do uczestnictwa w WTZ.
Warsztaty Terapii Zajęciowej są prowadzone przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 
Oddział Regionalny w Katowicach w budynku byłej Szkoły Podstawowej w Hutce 
gm.  Wręczyca  Wielka.  W ramach  terapii  zajęciowej  dla  osób  niepełnosprawnych 
organizowane  są  zajęcia  fizyczne   i  umysłowe,  które  mają  na  celu  poprawienie 
sprawności fizycznej, psychicznej  także społecznej osób niepełnosprawnych.
W  Warsztatach  w  Hutce  zorganizowanych  zostało  8  pracowni  tj.  pracownia 
gospodarstwa domowego, pracownia artystyczna, pracownia ślusarsko- mechaniczna, 
pracownia stolarska, pracownia ogrodnicza, pracownia podtrzymywania umiejętności 
edukacyjncyh , pracownia kroju i szycia , pracownia kształtowania przestrzeni i małej 
architektury.



Łącznie  z  terapii  korzysta  40  uczestników warsztatu.  Zajęcia  organizowane są  w 
grupach 5 osobowych, którymi opiekuje się 1 terapeuta.

PCPR  współpracuje  ze  Stowarzyszeniem  Szkół  Katolickich  w  Częstochowie  w 
zakresie dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci pochodzących z 
terenu  naszego  powiatu  oraz  z  Towarzystwem  Przyjaciół  Dzieci  w  zakresie 
prowadzenia WTZ. 

Z  dofinansowania  do  rehabilitacji  społecznej  w  2008r.  skorzystało  643 
osoby  niepełnosprawne  w  tym:  90  dzieci  niepełnosprawnych  na  łączną  kwotę 
1.073.128,00 zł.

IV. POSIEDZENIA POWIATOWEJ SPOŁECZNEJ RADY DO SPRAW OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

W 2008 roku odbyły się 3 posiedzenia Powiatowej Społecznej Rady d/s 
Osób  Niepełnosprawnych,  na  których  omówione  zostały  sprawy  osób 
niepełnosprawnych oraz projekty uchwał dotyczące podziału środków finansowych 
PFRON. Między innymi:
- omówiono wnioski dotyczące likwidacji barier funkcjonalnych, (Rada wydała 22-
opinie  w  tym  10  negatywnych  oraz  12  pozytywnych),  sprzętu  rehabilitacyjnego, 
(Rada  zaopiniowała  łącznie  24  wnioski,  w  tym  pozytywnie  20  wniosków  oraz 
negatywnie 4),
-  Rada  opiniowała  3-krotnie  projekty  uchwał,  które  dotyczyły  podziału  środków 
PFRON.

V.  OCENA  REALIZACJI  POWIATOWEGO  PROGRAMU  DZIAŁAŃ  NA 
RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

W 2008 roku kontynuowano realizację Powiatowego Programu Działań Na 
Rzecz  Osób  Niepełnosprawnych,  który  ma  na  celu  między  innymi  pomoc  w 
użyczeniu sprzętu rehabilitacyjnego nieodpłatnie osobom niepełnosprawnym.
Ocena  realizacji  Powiatowego  Progarmu  Działań  Na  Rzecz  Osób 
Niepełnosprawnych wykazała, że od początku realizacji do końca ubiegłego roku z 
programu skorzystało 35 osób niepełnosprawnych, wypożyczając nieodpłatnie sprzęt 
ortopedyczny i rehabilitacyjny taki jak: 14 balkoników, 4 parapodia, 3 podnośniki, 1 
urządzenie  do komunikowania się  za  pomocą  ruchu powiek-  BLINKIT,  1  łóżko 
rehabilitacyjne, 1 wózek dziecięcy, 1 wózek inwalidzki dla małego dziecka oraz 11 
wózków inwalidzkich dla osób dorosłych.
Sprzęt  ortopedyczny  i  rehabilitacyjny  pozyskano  od  ludzi  dobrej  woli  z  terenu 
powiatu kłobuckiego, którzy chcieli pomóc innym osobom i podarowali sprzęt już 
niepotrzebny ale w dobrym stanie. Wszystkie w/w sprzęty są wykorzystywane przez 
osoby niepełnosprawne.



VI. Realizacja projektu systemowego "Nowe umiejętności i kwalifikacje szansą 
dla niepełnosprawnych mieszkanców powiatu kłobuckiego" 

W  2008r  Powiatowe  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w  Kłobucku  było  realizatorem 
projektu  "Nowe  umiejętności  i  kwalifikacje  szansą  dla  niepełnosprawnych 
mieszkańców  powiatu  kłobuckiego"  współfinansowanego  ze  środków  Unii 
Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego , Program Operacyjny 
Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i 
upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie 
aktywnej integracji przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie . Prace w powyższym 
zakresie  obejmowały  przygotowanie  projektu  i  pozyskanie  funduszy,  realizację  i 
rozliczenie.  W projekcie  uczestniczyło  60  osób  niepełnosprawnych  nieaktywnych 
zawodowo w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń pomocy 
społecznej. Wobec uczestników zastosowane zostały 2 formy aktywnej integracji tj. 
aktywizacja  zdrowotna  w  postaci  turnusu  rehabilitacyjnego  oraz  aktywizacja 
edukacyjna w postaci treningów kompetencji i umiejętności społecznych- cykl zajęć 
z doradcą zawodowym i psychoterapeutą.
Ponadto w ramach projektu PCPR wyposażyło 2 stanowiska pracy: w biurka, krzesła 
i  szafy  biurowe,  komputery  i  drukarkę,  kserokopiarkę  oraz  cyfrowy  aparat 
fotograficzny.
Kwota realizacji projektu w 2008 roku to  356.981,38 złotych, z czego 294.434,12zł. 
stanowiła dotacja rozwojowa- środki pozyskane z Unii Europejskiej, 29.500, 20zł to 
środki  finansowe  powiatu,  a  33.047,06  zł  to  środki  finansowe  Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Nadmieniam, że we wszystkich w/w grupach objętych pomocą na bieżąco 
udzielane  są  porady  i  informacje  oraz  prowadzona  jest  praca  socjalna,  czyli 
działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu 
lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie 
odpowiednich ról społecznych oraz tworzenia warunków sprzyjających temu celowi.

W  ramach  pomocy  osobom  i  rodzinom  Powiatowe  Centrum  Pomocy 
Rodzinie w Kłobucku współpracuje między innymi z sądem, szkołami, ośrodkami 
pomocy społecznej oraz ośrodkami wsparcia.
W 2009r  PCPR planuje  realizację  zadań  statutowych.  Ponadto  w bieżącym roku 
został  opracowany  nowy  projekt,  który  skierowany  jest  do  bezrobotnych  osób 
niepełnosprawnych w wieku aktywności  zawodowej,  korzystających ze świadczeń 
pomocy  społecznej.Ogółem  wartość  projektu  wynosi  292.825,00zł  w  tym  wkład 
własny 30.747,00zł, a dotacja rozwojowa w kwocie 262.078,00złotych.


