SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
(w tym z organizacji pieczy zastępczej)
W KŁOBUCKU ZA 2017 ROK
I. DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W
KŁOBUCKU
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku w swojej strukturze organizacyjnej
wyodrębnia następujące stanowiska pracy:
- stanowisko do spraw socjalno-bytowych rodzin zastępczych, w tym stanowisko
koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej
- stanowisko do spraw interwencji i rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych,
- główna księgowa,
- stanowisko do spraw finansowo-księgowych.
Zatrudnienie w placówce wynosi 10 osób.
Na wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w
Kłobucku wydatkowano kwotę 561.729,70 zł.
Natomiast na realizację zadań wydatkowało ogółem kwotę 5.132.097,05a zł. z tego na
zadania:
- z zakresu rehabilitacji społecznej kwotę w wysokości – 1.891.731 zł,
- z zakresu pieczy zastępczej kwotę w wysokości – 1.283.307,80 zł.
- w ramach programów kwotę w wysokości - 318.237,17 zł.
- w ramach projektu „Aktywna integracja powiatu kłobuckiego” ciągu dwóch lat realizacji
za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz partnerów ( GOPS)
biorących udział w projekcie wydatkowana została kwota 1.638.821,12 zł ( środki
pochodzące z UE) .
W wyniku realizowania przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zadań bieżących oraz
programów celowych, dotacji do wynagrodzeń i dodatków wpłynęła kwota 84.547,80 zł.
II. WSPARCIE RODZINY I SYSTEM PIECZY ZASTĘPCZEJ
1. Rodzinna piecza zastępcza
Na terenie Powiatu Kłobuckiego według stanu na dzień 31.12.2017 roku
funkcjonowały 42 rodziny zastępcze w tym:
1) 25 rodzin zastępczych spokrewnionych, tworzonych przez małżonków lub osoby
będące wstępnymi lub rodzeństwem dziecka, ustanowione na podstawie Postanowienia
Sądu, w których wychowywało się 32 dzieci i osób pełnoletnich,
2) 17 rodzin zastępczych niezawodowych, tworzonych przez małżonków lub osoby,
niebędące wstępnymi lub rodzeństwem dziecka, ustanowionych na podstawie
Postanowienia Sądu, w których wychowywało się 29 dzieci i osób pełnoletnich.
Na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej wypłacono w 2017
roku ogółem kwotę w wysokości 798.234,15 zł. Z czego na rzecz rodzin zastępczych
zamieszkałych na terenie Powiatu Kłobuckiego wydatkowano kwotę 660.016,19 zł., było to

46 rodzin, w których wychowywało się 67 dzieci i osób pełnoletnich. Natomiast na rzecz
rodzin z poza powiatu, gdzie przebywały dzieci pochodzące z Powiatu Kłobuckiego
wydatkowano kwotę: 138.218 zł. W 2017 roku decyzją sądu powstały 3 nowe rodziny
zastępcze spokrewnione. Miesięczna kwota świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania
dziecka w rodzinie zastępczej wynosi 660 zł w przypadku dziecka umieszczonego w
rodzinie zastępczej spokrewnionej i 1000 zł w przypadku dziecka umieszczonego w
rodzinie zastępczej niezawodowej. Rodziny zastępcze wychowujące dziecko legitymujące
się orzeczeniem o niepełnosprawności, orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym
stopniu niepełnosprawności mogą otrzymać dodatek w wysokości 200 zł na pokrycie
zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka. W 2017 roku z takiej pomocy skorzystało
9 rodzin zastępczych w tym 4 rodziny zastępcze spokrewnione i 5 rodzin zastępczych
niezawodowych. Ponadto 1rodzina zastępcza spokrewniona w ramach pomocy związanej
z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej w 2017 roku otrzymała pomoc jednorazową w
kwocie 800 zł. Trzy rodziny otrzymały dofinansowanie do wypoczynku . Zgodnie z ustawą
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w sprawie finansowania rodzin
zastępczych Powiat Kłobucki zawarł w 2017 roku 2 porozumienia, w tym jedno
porozumienie z Powiatem Tarnogórskim dotyczące ustalenia wysokości i zasad
ponoszenia wydatków na utrzymanie jednego dziecka pochodzącego z terenu Powiatu
Kłobuckiego, a umieszczonego w rodzinie zastępczej w Powiecie Tarnogórskim oraz
porozumienie z Miastem Częstochowa dotyczące ustalenia wysokości i zasad ponoszenia
wydatków na utrzymanie dziecka pochodzącego z Częstochowy a umieszczonego w
rodzinie zastępczej w Powiecie Kłobuckim. Nadal obowiązuje 29 porozumień zawartych w
latach poprzednich. W ciągu 2017 roku w rodzinnej pieczy zastępczej poza Powiatem
Kłobuckim przebywało łącznie 12 dzieci i osób pełnoletnich ( pochodzących z Powiatu
Kłobuckiego), z czego na koniec roku 7 dzieci i osób pełnoletnich, 4 dzieci powróciło do
domu rodzinnego, a jeden pełnoletni wychowanek usamodzielnił się. Zgodnie z ustawą o
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w 2017 roku Gminy z terenu Powiatu
Kłobuckiego współfinansowały pobyt 28 dzieci i osób pełnoletnich umieszczonych w
rodzinach zastępczych odpowiednio w wysokości:
1) 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w pierwszym roku pobytu dziecka w
pieczy zastępczej,
2) 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w drugim roku pobytu dziecka w
pieczy zastępczej,
3) 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w trzecim roku i następnych latach
pobytu dziecka w pieczy zastępczej.
W 2017 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku w związku z
wejściem w życie w dniu 1 kwietnia 2016 roku ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy
państwa w wychowywaniu dzieci wprowadzającej zmiany w ustawie z dnia 9 czerwca
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej realizowało dodatkowe zadanie
zlecone przez administrację rządową - finansowanie dodatku wychowawczego. Każdemu
dziecku w wieku do ukończenia 18 roku życia, umieszczonemu w rodzinie zastępczej bez
względu na kryterium dochodowe przyznano dodatek wychowawczy w wysokości 500,00
zł miesięcznie. W 2017 roku dodatek wychowawczy otrzymywały 53 dzieci umieszczone w
rodzinie zastępczej na łączną kwotę 290.211,26 zł.
W 2017 roku na terenie powiatu kłobuckiego zamieszkiwało 18 pełnoletnich
wychowanków rodzin zastępczych, którzy zostali objęci pomocą finansową Centrum na
łączną kwotę 116.965,50 zł. Pełnoletnim wychowankom rodzin zastępczych w 2017 roku
wypłacono pomoc na kontynuację nauki w łącznej wysokości 89.777,85 zł. Miesięczna
kwota pomocy na kontynuowanie nauki dla jednego wychowanka do końca 2017 roku
wynosiła 494,10 zł (tj. 30% kwoty bazowej wynoszącej 1.647,00 zł) w przypadku

wychowanków usamodzielnionych przed dniem 01.01.2012 roku tj. przed wejściem w
życie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz 500,00 zł w
przypadku wychowanków usamodzielnionych po 01.01.2012 roku. Wśród pełnoletnich
wychowanków rodzin zastępczych 3 osoby otrzymały pomoc pieniężną na
usamodzielnienie, w łącznej wysokości 9.900 zł, po 3.300 zł każda. Świadczenia te
przeznaczone były na polepszenie warunków mieszkaniowych. Ponadto 7 pełnoletnich
wychowanków rodzin zastępczych otrzymało pomoc na zagospodarowanie w łącznej
wysokości 17.287,65 zł z czego 3 osoby otrzymały pomoc w oparciu o przepisy ustawy o
pomocy społecznej, a 4 osoby otrzymały pomoc w oparciu o przepisy ustawy o
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
W 2017 roku wydano ogółem 164 decyzje w tym:
a) 83 decyzje dot. przyznania pomocy rodzinom zastępczym, w tym 51 decyzji
przyznających rodzinom zastępczym prawo do dodatku wychowawczego,
b) 18 decyzji dot. przyznania pomocy pełnoletnim wychowankom rodzin zastępczych,
c) 63 decyzji dot. osób zobowiązanych do ponoszenia odpłatności za pobyt dzieci w
rodzinach zastępczych, w tym:
- 58 decyzji dla rodziców biologicznych dzieci przebywających w rodzinach zastępczych
dot. odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej ze względu na
fakt płacenia alimentów przez osobę zobowiązaną, niepełnosprawność,
ubezwłasnowolnienie częściowe lub całkowite, niski dochód, samotne wychowywanie
dziecka przez osobę zobowiązaną,
- 3 decyzje dla rodzica biologicznego dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej
stwierdzających wygaśnięcie wydanej wcześniej decyzji o odstąpieniu od ustalenia opłaty
wobec jej bezprzedmiotowości,
- 1 decyzję w całości uchylająca wcześniej wydaną decyzję
- 1 decyzję umarzającą postępowanie administracyjne.
W miejscu zamieszkania rodzin zastępczych i pełnoletnich wychowanków
pochodzących z rodzin zastępczych przeprowadzane były wywiady środowiskowe i wizyty
kontrolne oraz świadczona była praca socjalna. Ponadto organizowane były zebrania
zespołów kwalifikacyjnych kandydatów na rodziny zastępcze oraz zespołów do spraw
oceny sytuacji dziecka i rodziny zastępczej. Działania te były podejmowane przez
Pedagoga, Koordynatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej, Specjalistę Pracy Socjalnej i
Psychologa . W 2017 roku przeprowadzono 69 zespołów i opracowano 98 planów
pomocy dzieciom. Posiedzenia zespołów poprzedzane były wizytami w miejscu
zamieszkania kandydatów na rodzinę zastępczą oraz analizą ich sytuacji mieszkaniowej i
predyspozycji opiekuńczych lub wizytą sprawdzającą w przypadku oceny sytuacji dziecka i
rodziny. Ustalenia z zespołów były przekazane do Sądu Rejonowego w Częstochowie.
Dokonano oceny 3 rodzin zastępczych. Zorganizowano szkolenia dla czwórki kandydatów
na rodzinę zastępczą na kwotę: 6.200 zł. Z pełnoletnimi wychowankami rodzin
zastępczych opracowywano i uaktualniano Indywidualne Plany Usamodzielnienia.
Prowadzone były badania i wydawane opinie psychologiczne dla kandydatów na rodziny
zastępcze. Ponadto w zależności od potrzeb, rodziny zastępcze miały możliwość
korzystania ze wsparcia psychologa. W powyższym zakresie przeprowadzono 33
konsultacje psychologiczne dla rodziców, małoletnich i pełnoletnich wychowanków pieczy
zastępczej. Pomocą psychologiczną zostało objętych łącznie 27 rodzin. Ponadto
psycholog przeprowadził badania psychologiczne i wydał opinię dla 16 kandydatów,
ubiegających się o funkcję rodziny zastępczej. Pomocą Koordynatora Rodzinnej Pieczy
Zastępczej było objętych 18 rodzin, gdzie wychowywało się 29 dzieci. Na wezwanie
sądów wydano 31 opinii dotyczących funkcjonowania rodziny zastępczej. Każda opinia

poprzedzona była spotkaniem z rodziną w miejscu jej zamieszkania, wypełniana była
„Karta oceny sytuacji opiekuńczo - wychowawczej dziecka”, oddzielnie dla każdego
dziecka przebywającego w tej rodzinie. Opinie te wydane były na zlecenie Sądu
Rejonowego w Częstochowie oraz Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej. Prowadzony był
rejestr wydanych opinii, rejestr rodzin zastępczych objętych pomocą koordynatora, rejestr
kandydatów na rodziny zastępcze, a także rejestr danych o osobach pełniących funkcję
rodziny zastępczej niezawodowej. Zgodnie z art.38 ust.2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013r. poz.135) na bieżąco
monitorowano egzekucje komorniczą w stosunku do rodziców biologicznych dzieci
przebywających w rodzinach zastępczych. Prowadzone były działania w celu
umieszczenia zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Częstochowie 8 dzieci w
rodzinnej pieczy zastępczej. Ponieważ w Powiecie Kłobuckim nie było rodziny zastępczej,
w której można by było umieścić dziecko wiązało się to ze znalezieniem rodziny poza
powiatem, ustaleniami dotyczącymi odpłatności i zorganizowaniem transportu dla dzieci.
Na bieżąco w sprawach rodzinnej pieczy zastępczej prowadzona jest współpraca z:
- Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej i Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie
- Sądami i Kuratorami Sądowymi
- Powiatową Poradnią Pedagogiczno Psychologiczną i placówkami edukacyjnymi
- Przychodniami zdrowia i gabinetami lekarskimi.

2. Instytucjonalna Piecza Zastępcza – Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze
Na terenie Powiatu Kłobuckiego funkcjonują dwie placówki opiekuńczo – wychowawcze
typu socjalizacyjnego tj. Dom Dziecka w Kłobucku przy ul. 11 Listopada 23 oraz Placówka
Opiekuńczo –Wychowawcza w Krzepicach przy ul. Aleksego Ryły 24 a. Z informacji
Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo – wychowawczych oraz
Zarządu Powiatu wynika, że podejmowane są działania w kierunku utworzenia drugiej 14
– osobowej placówki w Waleńczowie, gdzie trwają prace adaptacyjne. Ma to na celu
dostosowanie aktualnej struktury Domu Dziecka w Kłobucku do obowiązujących
przepisów w zakresie spełnienia standardów określonych w ustawie z dnia 9 czerwca
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Miesięczny koszt utrzymania dziecka w roku 2017 w Domu Dziecka w Kłobucku wynosił
4.152,50 zł., natomiast miesięczny koszt utrzymania dziecka w roku 2017 w Placówce
Opiekuńczo – Wychowawczej w Krzepicach wynosił 4.378,30 zł.
Do placówek skierowania wydaje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku, a
następnie z powiatami z których pochodzą umieszczani małoletni zawierane są
porozumienia dot. odpłatności za pobyt dziecka w placówce. W porozumieniach tych
powiaty zobowiązują się do pokrywania kosztów utrzymania ich dzieci umieszczonych w
placówkach na terenie powiatu kłobuckiego.
Do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku w 2017 r. wpłynęło ogółem 53
wnioski na podstawie postanowień sądu o umieszczeniu 70 małoletnich w placówce
opiekuńczo – wychowawczej na terenie Powiatu Kłobuckiego, z czego dla 15 dzieci
wydano skierowania o umieszczeniu w placówce. W Domu Dziecka w Kłobucku w 2017 r.
przebywało 41 dzieci w tym 6 dzieci z terenu Powiatu Kłobuckiego. W Placówce
Opiekuńczo – Wychowawczej w Krzepicach w roku 2017 r. przebywało 15 dzieci w tym 1
dziecko z terenu Powiatu Kłobuckiego. Obecnie wychowanek ten jest usamodzielniony.

W roku ubiegłym Dom Dziecka w Kłobucku oraz Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą w
Krzepicach opuściło 14 wychowanków w tym;
- 5 wychowanków powróciło do rodziny biologicznej,
- 1 wychowanek został umieszczony w rodzinie adopcyjnej,
- 1 wychowanka została przeniesiona do innej placówki,
- 4 wychowanków została umieszczonych w rodzinie zastępczej,
- 3 wychowanków usamodzielniło się.
Na usamodzielnienie, kontynuację nauki oraz pomoc rzeczową udzielono pomocy
finansowej na łączną kwotę – 23.564,62 zł. w tym :
pomoc na kontynuację nauki – 20.564,62 zł,
pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej – 3.000 zł.
Z pomocy finansowej na kontynuację nauki w roku 2017 skorzystało 6 wychowanków.
Kwota wypłaconego świadczenia na kontynuację nauki dla 6 wychowanków wynosiła
500,00 zł. miesięcznie.
Z pomocy finansowej na zagospodarowanie w formie rzeczowej skorzystało 2
usamodzielnionych wychowanków.
W roku 2017 wydano 17 skierowań dotyczących umieszczenia w placówkach
opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Kłobuckiego. Zostały przyjęte dzieci
pochodzące z terenu: Powiatu Pruszkowskiego – 1 dziecko, Powiatu Radomszczańskiego
– 2 dzieci, Powiatu Wodzisławskiego 4 dzieci, Świętochłowice 1 dziecko, Żory 1 dziecko
oraz z Poznania 1 dziecko. Z terenu Powiatu Kłobuckiego zostało w 2017 roku zostało
przyjętych 7 dzieci z czego dwoje wróciło do rodziny biologicznej po czterech miesiącach
pobytu w Domu Dziecka w Kłobucku, a troje dzieci ( rodzeństwo) po 7 dniach pobytu w
placówce zostało umieszczonych w zawodowej rodzinie zastępczej o charakterze
pogotowia opiekuńczego. Dwa skierowania zostały anulowane w związku z upływem
terminu przybycia dziecka do placówki (okres 14 dni wskazany w skierowaniu)
Powiat Kłobucki zawarł 10 porozumień dotyczących odpłatności za pobyt dzieci
umieszczonych w placówce. Porozumienia zostały zawarte z następującymi miastami :
Zabrzem, Siemianowicami Śląskimi, Żorami oraz z Powiatem Radomszczańskim i
miastem Poznań.
Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w 2017 roku Gminy z
terenu powiatu kłobuckiego współfinansowały pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo
wychowawczych w wysokości:
1) 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w pierwszym roku pobytu dziecka w
placówce,
2) 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w drugim roku pobytu dziecka w
placówce,
3) 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w trzecim roku i następnych latach
pobytu dziecka w placówce
W 2017 roku Powiat Kłobucki poniósł koszt utrzymania dziecka pochodzącego z Powiatu
Kłobuckiego a przebywającego w placówce w innym powiecie w kwocie: 48.132,27 zł.
Rodzice dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych są
zobowiązani do ponoszenia odpłatności za pobyt ich dziecka w placówkach. Wydało 17
decyzji o odstąpieniu od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w instytucjonalnej pieczy
zastępczej. Odstąpienie od ustalenia w/w opłaty było spowodowane m.in. trudną sytuacją
materialno – bytową rodziców biologicznych, brakiem lub bardzo niskim dochodem,

niepełnosprawnością, faktem samotnego wychowywania dziecka, przebywania w
Zakładzie Karnym lub płacenie alimentów przez rodzica biologicznego na dziecko
przebywające w placówce.
Powiatowe Centrum na bieżąco współpracuje z Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo –
Wychowawczych w Kłobucku, Domem Dziecka w Kłobucku oraz Placówką Opiekuńczo –
Wychowawczą w Krzepicach. Pracownicy uczestniczą w zespołach do spraw okresowej
oceny sytuacji wychowanków, mają stały kontakt z dyrektorami, pedagogami i
pracownikami socjalnymi placówek.

II. OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE – REHABILITACJA SPOŁECZNA
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku realizuje zadania z zakresu rehabilitacji
społecznej zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych.
Zadania te są realizowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych, będących w dyspozycji Powiatu oraz w części w przypadku
finansowania działalności WTZ z środków Powiatu.
Na realizację zadań w zakresie rehabilitacji społecznej Powiat Kłobucki w 2017r.
wydatkował kwotę 1.891.731 zł, w tym na dofinansowanie do:
1. Turnusów rehabilitacyjnych kwotę w wysokości 122.862 zł.
Do PCPR wpłynęło ogółem 174 wnioski, o dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego.
Dofinansowanie otrzymały 64 osoby, w tym 23 niepełnosprawne osoby dorosłe i 41
dzieci. Ponadto dofinansowano pobyt 11 opiekunów osób dorosłych i 41 opiekunów dzieci.
Zainteresowanie tą formą rehabilitacji społecznej jest bardzo wysokie.
2. Zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze kwotę w wysokości
227.140 zł.
Do PCPR wpłynęło ogółem 378 wniosków.
Dofinansowanie wypłacono 48 dzieciom na kwotę 70.935 zł oraz 259 osobom dorosłym
na kwotę 156.205 zł .
Dofinansowanie do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych
realizowane jest na podstawie przedstawionych faktur. Kwota przeznaczona na zadania
dotyczące przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych została wykorzystana w
całości jeśli chodzi o osoby dorosłe, a ok. 59 wniosków dotyczących osób dorosłych nie
zostało zrealizowanych z powodu braku środków finansowych.
3. Dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny kwotę w wysokości: 7.275 zł.
Do PCPR wpłynęło 14 wniosków, a dofinansowanie wypłacono 10 osobom dorosłym.
Dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego realizowane jest na podstawie zawartej
umowy między wnioskodawcą, a PCPR.
4. Likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się kwotę w
wysokości 36.984 zł.
Do PCPR wpłynęło 47 wnioski o dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych,
technicznych i w komunikowaniu się.
Zrealizowano 29 wniosków w tym:
-15 wniosków z zakresu likwidacji barier architektonicznych – na kwotę 25784 zł,
- 7 wniosków z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się – na kwotę 5.000 zł,

- 7 wniosków z zakresu likwidacji barier technicznych – na kwotę 6.200 zł.
5. Warsztatów Terapii Zajęciowej przeznaczono kwotę w wysokości 1.492.960 zł, z czego
1.343.664 zł pochodziło ze środków PFRON, a 1.49.296 zł ze środków własnych powiatu.
Na terenie powiatu funkcjonują dwa warsztaty terapii zajęciowej w Hutce gdzie
uczestniczy 42 osoby i Dankowicach Drugich gdzie uczestniczy 45 osób. WTZ
prowadzone są przez TPD Śląski Oddział Regionalny w Katowicach oraz przez Śląskie
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym.
6. W zakresie sportu, kultury i rekreacji osób niepełnosprawnych przyznano i wypłacono
dofinansowanie dla 3 organizacji na kwotę 4.510 zł.
III. POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
Mieszkańcy Powiatu Kłobuckiego ubiegający się o wydanie orzeczeń do celów poza
rentowych mogą składać wnioski do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o
Niepełnosprawności w Częstochowie na mocy zawartego porozumienia między Powiatem
Kłobuckim, a Miastem Częstochowa w zakresie realizacji zadań w sprawie orzekania o
niepełnosprawności.
IV. POSIEDZENIA POWIATOWEJ SPOŁECZNEJ RADY DO SPRAW OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
W 2017 roku odbyły się 3 posiedzenia Powiatowej Społecznej Rady do Spraw
Osób Niepełnosprawnych, na których omówione zostały sprawy osób niepełnosprawnych
dotyczące zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz projekty uchwał.
Rada opiniowała podział środków PFRON na 2017 r., oraz założenia rozpatrywania
wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.
V. OCENA REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU DZIAŁAŃ NA RZECZ
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Powiat Kłobucki zgodnie z założeniami Powiatowego Programu działań na rzecz
Osób Niepełnosprawnych ( Cel 6 Podejmowanie innych, nowych rozwiązań służących
osobom niepełnosprawnym – podejmowanie inicjatyw zmierzających do pozyskania
środków finansowych: aplikowanie po środki z funduszy UE oraz w ramach programów
celowych PFRON) przystąpił do realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”
finansowanego ze środków PFRON oraz Programu wyrównywania różnic między
regionami III finansowanego ze środków PFRON. W partnerstwie z 8 Gminnymi
Ośrodkami Pomocy Społecznej realizowany był projekt „Aktywna integracja powiatu
kłobuckiego” współfinansowany ze środków UE.
VII. REALIZACJA PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „ AKTYWNY SAMORZĄD”
W 2017 roku za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w
Kłobucku Powiat Kłobucki realizował pilotażowy programu „ Aktywny samorząd”
finansowany ze środków PFRON. Celem programu była pomoc osobom
niepełnosprawnym w zakresie:
- Likwidacji lub ograniczenia bariery transportowej
- Przygotowania do pełnienia ról społecznych poprzez umożliwienie włączania się do
społeczeństwa informacyjnego

- Likwidacji lub ograniczenia bariery w poruszaniu się, umożliwienie uczestnictwa w
aktywności społecznej albo wzrost lub utrzymanie istniejącej aktywności
- Umożliwiania pełnienia różnych ról społecznych poprzez zastosowanie elementów
wspierających zatrudnienie.
- Poprawa szans na rywalizację o zatrudnienie na otwartym rynku pracy przez
podwyższanie kwalifikacji
W ramach pilotażowego programu „ Aktywny Samorząd” w 2017 r. udzielono wsparcia 23
osobom niepełnosprawnym na kwotę: 56.237,17 zł. W tym :
- 1 osobie do kursu prawa jazdy kat. B – 1.527 zł.
- 1 osobie do zakupu sprzętu elektronicznego – 7.820,67 zł.
- 3 osobom do naprawy wózka o napędzie elektrycznym – 5.398 zł.
- 3 osobom do kosztów pobytu dziecka w przedszkolu – 2382,50 zł.
- 16 osobom do kosztów nauki na poziomie wyższym 39.109 zł. z czego wydatkowano
kwotę 31.359 zł., natomiast kwota 7.750 zł. zostanie rozliczona i wydatkowana do końca
I kwartału bieżącego roku.
VIII. REALIZACJA „PROGRAMU WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III”
W 2017 roku Powiat Kłobucki za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Kłobucku stał się realizatorem „Programu wyrównywania różnic między
regionami III” finansowanego ze środków PFRON. W ramach realizacji obszaru D –
Likwidacja barier transportowych „Programu wyrównywania różnic między regionami III”
pozyskano środki na dwa projekty łącznie w kwocie 262.000 zł. Dofinansowany został
projekt Śląskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym polegający na
zakupie środka transportu na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dankowicach
Drugich oraz projekt Towarzystwa Przyjaciół Dzieci polegający na zakupie środka
transportu na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej w Hutce. Z pozyskanych środków
dofinansowany w kwocie 70.000 zł został samochód (typu bus) kupiony do przewożenia
uczestników WTZ w Dankowicach. W trakcie realizacji jest projekt zakupu samochodu
typu autobus do przewozu uczestników WTZ w Hutce, a pozyskana kwota dofinansowania
na ten cel to 192.000 zł. .
IX. PROGRAM „AKTYWNA INTEGRACJA POWIATU KŁOBUCKIEGO”
W 2017 roku za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w
Kłobucku kontynuowano realizację projektu ”Aktywna integracja powiatu kłobuckiego” w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 –
2020. W/w projekt był realizowany od 01.01.2016 r. do 31.12.2017 r. i dofinansowany ze
środków Unii Europejskiej. Projekt był realizowany w partnerstwie z ośmioma gminami
Powiatu Kłobuckiego tj. Gminą Kłobuck, Gminą Panki, Gminą Krzepice, Gminą Lipie,
Gminą Miedźno, Gminą Wręczyca Wielka, Gminą Przystajń i Gminą Opatów.
Uczestnikami projektu były osoby wykluczone społecznie i zagrożone wykluczeniem
społecznym tj. osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo, korzystające ze świadczeń
pomocy społecznej oraz pełnoletni wychowankowie rodzin i placówek, a także osoby
niepełnosprawne. Wsparciem w projekcie objętych zostało 139 osób. 27 osób było
rekrutowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku, wśród tych osób
było 9 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych oraz 4 wychowanków placówki
opiekuńczo wychowawczej. Wsparcie w projekcie polegało na aktywizacji społeczno –
zawodowej. Aktywizację tą realizowano przez treningi umiejętności społecznych,
podnoszące kompetencje zawodowe, kursy szkolenia zawodowe (m.in. kurs prawa jazdy
kat. B, kucharz, obsługa kasy fiskalnej, sprzątanie z obsługą maszyn sprzątających,

opieka nad osobami zależnymi), indywidualne wsparcie psychologiczne. Ponadto
zorganizowano i sfinansowano 3- miesięczne staże zawodowe dla 23 osób. Po
zakończeniu wsparcia w projekcie 39 osób podjęło zatrudnienie. W projekcie realizowane
było wsparcie mające na celu wzrost kompetencji społecznych i zawodowych oraz
zwiększenie szans na zatrudnienie. Rodzaj wsparcia dla uczestników projektu został
indywidualnie dobrany w zależności od potrzeb i możliwości uczestnika oraz możliwości
realizatora projektu z uwzględnieniem możliwości i sytuacji na rynku pracy. Kwota
realizacji projektu w ciągu dwóch lat to 1.638.821,12 zł. - dofinansowanie ze środków Unii
Europejskiej.
X. OCENA REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU ROZWOJU PIECZY
ZASTĘPCZEJ W POWIECIE KŁOBUCKIM W LATACH 2015 – 2017.
Zadania określone w „Powiatowym Programie Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015 –
2017” przyjętym Uchwałą Nr 39/VII/2015 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 22 maja 2015
roku zostały zrealizowane w zakresie określonym w ustawie o wspieraniu rodziny i
systemie pieczy zastępczej:
1. każdemu dziecku pozbawionemu opieki rodzicielskiej zapewniono pieczę zastępczą w
rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz w placówkach opiekuńczo wychowawczych, zarówno na terenie powiatu kłobuckiego, jak i na terenie innych
powiatów.
2. prowadzono nabór kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej i rodzinnego
domu dziecka.
3. organizowano szkolenia dla rodzin zastępczych oraz kandydatów do pełnienia funkcji
rodziny zastępczej.
4. kwalifikowano osoby kandydujące do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej
oraz wydawano zaświadczenia kwalifikacyjne.
5. zapewniono środki finansowe na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w
rodzinach zastępczych na terenie powiatu kłobuckiego oraz środki finansowe związane z
pokrywaniem wydatków na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i
rodzinnym domu dziecka na terenie innych powiatów.
6. zapewniono środki na funkcjonowanie instytucjonalnej pieczy zastępczej, tj. 2 placówek
opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego funkcjonujących na terenie powiatu
kłobuckiego oraz środki finansowe związane z pokrywaniem wydatków na utrzymanie
dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych
powiatów.
7. zapewniono środki na pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i
zagospodarowanie dla osób usamodzielnianych oraz zapewniono wsparcie dla osób
usamodzielnianych, w formie poradnictwa.
8. zapewniono środki finansowe na szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny
zastępczej.
9. do ośrodków adopcyjnych zgłaszano dzieci z uregulowaną sytuacją prawną, w celu
poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających.
10. prowadzono rejestr osób zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej
zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej oraz pełniących funkcje rodziny zastępczej
zawodowej lub rodziny zastępczej niezawodowej.
11. wytaczano powództwo o zasądzenie świadczeń alimentacyjnych na rzecz dzieci
przebywających w pieczy zastępczej.

12. pozyskiwano środki zewnętrzne na realizację Programu, w tym środki rządowe, na
podstawie art. 187 ust.1 pkt 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
W latach 2015 - 2017 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku pozyskało środki
z budżetu państwa w ramach „Programu Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy
Zastępczej”, ogłoszonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
W roku 2015 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku w ramach Programu
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pt. „Program Asystent Rodziny i Koordynator
Rodzinnej Pieczy Zastępczej na rok 2015” otrzymało dofinansowanie do zatrudnienia
koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. W ramach tego programu pozyskano kwotę
15.000,00 zł.
W roku 2016 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku w ramach Programu
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pt. „Program Asystent Rodziny i Koordynator
Rodzinnej Pieczy Zastępczej na rok 2016” otrzymało dofinansowanie do zatrudnienia
koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. W ramach tego programu pozyskano kwotę
11.544,00 zł.
W roku 2017 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku w ramach Programu
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pt. „Program Asystent Rodziny i Koordynator
Rodzinnej Pieczy Zastępczej na rok 2017” otrzymało dofinansowanie do zatrudnienia
koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. W ramach tego programu pozyskano kwotę
22.644,00 zł.

We wszystkich grupach objętych pomocą przez Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Kłobucku 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 i tworzenia warunków sprzyjających temu celowi.
Podejmowane były inicjatywy służące lokalnej społeczności m.in. podjęto działania w celu
ubiegania się o dofinansowanie na utworzenie Dziennego Domu „Senior+” z
przeznaczeniem dla osób starszych.
W ramach realizacji zadań Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie współpracuje m. in. z
sądem, policją, szkołami, ośrodkami pomocy społecznej. W 2017 roku pracownicy PCPR
uczestniczyli w szkoleniach oraz konferencjach podnoszących ich kompetencje
zawodowe.

Planowane zadania oraz potrzeby na 2018 r.:
- Realizacja zadań ustawowych i zleconych oraz aplikowanie po środki w ramach
programów resortowych i celowych ukierunkowanych na pomoc określonej społeczności
oraz wsparcie bieżącej działalności PCPR.
- Opracowanie Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020.
Podstawą opracowania Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018
–2020 jest art. 180 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i
systemie pieczy zastępczej, zgodnie z którym do zadań własnych powiatu należy
opracowanie i realizacja 3 – letnich powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy
zastępczej, zawierających między innymi coroczny limit rodzin zastępczych zawodowych.
Program będzie przygotowany w oparciu o diagnozę sytuacji rodzinnej i instytucjonalnej
pieczy zastępczej funkcjonującej na terenie Powiatu Kłobuckiego. Przy opracowaniu

programu wykorzystane będą dane pochodzące ze sprawozdań rzeczowo - finansowych z
wykonywania przez powiat zadań z zakresu wspierania rodziny i systemie pieczy
zastępczej, sprawozdań resortowych MPiPS, sprawozdań GUS oraz opracowań własnych
PCPR. Po opracowaniu Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018
–2020 zostanie on przedstawiony Radzie Powiatu Kłobuckiego.
- Inicjatywa powstania Rodzinnego Domu Dziecka
- Utworzenie Dziennego Domu „Senior +” z przeznaczeniem dla osób starszych.
- Utworzenie dziennej placówki oferującej wsparcia dla osób niepełnosprawnych, które ze
względu na rodzaj i stopień niepełnosprawności nie kwalifikują się do uczestnictwa w
WTZ.

