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Toruń, marzec 2020 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
POWIATOWEGO CENTRUMPOMOCY RODZINIE W TORUNIU
ZA 2019 ROK

PODSTAWY PRAWNE WYKONYWANIA ZADAŃ
PCPR w Toruniu jako jednostka organizacyjna pomocy społecznej, wykonuje zadania własne
Powiatu i z zakresu administracji rządowej m.in. na podstawie:
I.
II.
III.
IV.

V.
VI.
VII.
VIII.

IX.

X.

Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.2019.1507, t.j. z dnia
2019.08.12).
Ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U.2020.218, t.j.
z dnia 2020.02.11.)
Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych (Dz.U.2019.1172, t.j. z dnia 2019.06.25).
Rozporządzenia MPRiPS z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań
powiatów, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych (Dz.U.2015.926, t.j. zdnia 2015.06.30).
Rozporządzenia MPRiPS z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych
(Dz.U.2007.230.1694 )
Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(Dz.U.2019.1111, t.j. z dnia 2019.06.14).
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 w sprawie szczegółowych warunków
realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz.U.2018. 1061 z dnia 2018.06.01).
Obwieszczenia MRPiPS z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie wysokości kwot świadczeń
przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz
wysokości pomocy dla osoby usamodzielnianej (Dz.U.2018.326 z dnia 2018.03.29).
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych
kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej
(Dz.U.2018.1358 z dnia 2018.07.13).
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2014-2020

BUDŻET PCPR- u
1/ rozdział 85508 „Rodziny zastępcze” – 4 305 341,00 zł,
2/ rozdział 85504 „Wspieranie rodziny” – 44 339,00 zł,
3/ rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”– 10 146,00 zł,
4/ rozdział 85510 „Działalność Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych” – 1 071 607,00 zł,
5/ rozdział 85218 „Powiatowe centrum pomocy rodzinie” – 1 344 989,00 zł,
6/ rozdział 85595 „Pozostała działalność– projekty EFS: „Rodzina w Centrum” i „Rodzina
w Centrum 2” – 433 183,00 zł.
Łącznie plan finansowy wyniósł - 7 249 015 zł, wydatki – 7 209 608 zł na następujące
zadania:
1/ Funkcjonowanie rodzin zastępczych (w tym dodatki wychowawcze).
2/ Utrzymanie w roku sprawozdawczym (na dzień 31 grudnia 2019r.) 9 zawodowych rodzin
zastępczych w tym:
a) 1 o charakterze pogotowia rodzinnego
b) 9 zawodowych rodzin zastępczych
3/ Utrzymaniem 1 rodzinnego domu dziecka(RDD).
4/ Usamodzielnianie i kontynuacja nauki wychowanków opuszczających rodziny zastępcze
i placówki opiekuńczo – wychowawcze.
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5/ Bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem PCPR, w tym m.in. wynagrodzenia
pracowników.
6/ Realizacja projektu EFS RPO pn.: „Rodzina w Centrum 2”.
ZATRUDNIENIE W PCPR
Stan zatrudnienia w PCPR w roku 2019 wyrażony w etatach kalkulacyjnych pozostawał na
poziomie – 13,5 (bez 2 etatów finansowanych w ramach projektu z EFS oraz 4 etatów
współfinansowanych z rządowego Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy
zastępczej)

REALIZACJA ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU Z ZAKRESU POMOCY
SPOŁECZNEJ (na podstawie art. 16a, art. 19 ustawy o pomocy społecznej)

Lp.

1.

2.

3.

Zadania własne powiatu
wykonywane
na podstawie ustawy
o pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy
społecznej

Opracowanie i realizacja
Pow. Strategii
Rozwiązywania Problemów
Społecznych
z uwzględnieniem
programów służących
integracji osób i rodzin
z grup ryzyka

Prowadzenie
specjalistycznego
poradnictwa

Sposób realizacji zadań w 2019 r.
Ocena zasobów pomocy społecznej wraz z rekomendacjami
w oparciu o analizę lokalnej syt. społecznej i demograficznej,
infrastrukturę, kadrę, organizacje pozarządowe, nakłady finansowe
na zadania pomocy społecznej, osoby i rodziny korzystające
z pomocy społecznej została przedstawiona przez dyrektora PCPR
w pierwszym półroczu na sesji Rady Powiatu oraz Sejmikowi
Województwa.
W tej sprawie obowiązującą pozostaje Uchwała Rady Powiatu
Toruńskiego z 17.05.2017r, nr XXVII/170/2017. w sprawie
„Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie
Toruńskim na lata 2017-2022”. Strategia obejmuje także dwa
załączniki w formie programów pn.: „Program Wspierania Osób
Niepełnosprawnych na lata 2017-2022” oraz „Program Rozwoju
Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020”. Zarówno Strategia
jak i obydwa Programy są realizowane na bieżąco przez PCPR.
PCPR realizowało poradnictwo (w tym dla osób dotkniętych
przemocą): psychologiczne, pedagogiczne, rodzinne, socjalne dla
mieszkańców, w tym dla osób niepełnosprawnych. Ogólna liczba
porad w tym zakresie wyniosła 623. Dodatkowo, w ramach
projektu pn. „Rodzina w Centrum”, współfinans. ze środków EFS
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 - zrealizowano 874
godzin specjalistycznego poradnictwa i wsparcia (w tym:
psychologicznego, pedagogicznego, prawnego oraz mediacji
rodzinnych).
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4.

Przyznawanie pomocy
pieniężnej na
usamodzielnienie,
kontynuowanie nauki
osobom opuszczającym
m.inn. domy dla matek,
rodziny zastępcze, placówki

5.

Pomoc w integracji
ze środowiskiem dla osób,
które opuściły m.in.
placówki opiekuńczowychowawcze

6.

Pomoc cudzoziemcom
ze statusem uchodźcy lub
z ochroną uzupełniającą

Rodzinie zastępczej i RDD przysługują świadczenia i dodatki także
po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności:
- jeżeli wychowanek nadal przebywa w tych rodzinach i uczy się –
nie dłużej niż do 25 r. życia.
- osobom pełnoletnim opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne
domy dziecka, placówki opiekuńczo – wychowawcze lub
regionalne placówki opiekuńczo – terapeutyczne;
W roku 2019 wypłacane zostały na podstawie ustawy o wspieraniu
rodzin i systemie pieczy zastępczej, następujące świadczenia:
Pomoc pieniężna na kontynuację nauki
• Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki - dla osób
opuszczających rodziny zastępcze ( wypłacana do 25roku
życia)
Realizacja dla 18 pełnoletnich wychowanków r. zastępczych,
w kwocie 66 323,21 zł
• Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki - dla osób
opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze
Realizacja dla 9 osób, które opuściły POW na łączną kwotę
45 999,39 zł
Pomoc pieniężna na usamodzielnienie
• Pomoc pieniężna na usamodzielnienie - dla osób
opuszczających rodziny zastępcze
Realizacja dla 2 osób opuszczających r.zastępcze na łączną kwotę
6 940,00 zł
• Pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla osób
opuszczających placówki opiekuńczo wychowawcze
Realizacja dla 2 osóby opuszczających placówki na łączną kwotę
8 702,00 zł
Pomoc pieniężna na zagospodarowanie w formie rzeczowej
• Przyznawanie pomocy na zagospodarowanie w formie
rzeczowej dla pełnoletnich wychowanków rodzin
zastępczych
Realizacja dla 6 osób opuszczających rodziny zastępcze na łączną
kwotę 11 039,00 zł
• Przyznawanie pomocy na zagospodarowanie w formie
rzeczowej dla pełnoletnich wychowanków placówek
opiekuńczo-wychowawczych
Realizacja dla 4 osób opuszczających placówki opiekuńczowychowawcze na łączną kwotę 6 308,00 zł
W roku 2019r. 3 wychowanków opuściło placówki, w tym
2 pełnoletnich wychowanków usamodzielniło się otrzymując
wsparcie na łączną kwotę 8 702zł
Przyznawano pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla
pełnoletnich
4
wychowanków
placówek
opiekuńczowychowawczych na łączną kwotę 6 308,00 zł
W roku sprawozdawczym nie zgłoszono wniosków w tym zakresie.
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7.

Prowadzenie mieszkań
chronionych oraz
powiatowych ośrodków
wsparcia, w tym domów dla
matek z małoletnimi
dziećmi i kobiet w ciąży,
z wyłączeniem
środowiskowych domów
samopomocy i innych
ośrodków wsparcia dla
osób z zaburzeniami
psychicznymi.

8.

Udzielanie informacji
o prawach
i uprawnieniach

9.

Sprawy interwencji
kryzysowej

Doradztwo metodyczne dla
pracowników jednostek
10.
organizacyjnych pomocy
społecznej z terenu powiatu

W roku sprawozdawczym nie zgłoszono wniosków w tym zakresie.

Realizacja podczas osobistych wizyt mieszkańców powiatu
w PCPR, rozmów telef. lub konsultacji w siedzibie Centrum. Zakres
udzielanych informacji w większości przypadków dot. praw os.
doznających przemocy w rodzinie, świadczeń przysługujących
z pom.społ., pieczy zastępczej, świadczeń alimentacyjnych, władzy
rodzicielskiej i obowiązków z niej wynikających.
W toku bieżącej pracy udzielane były informacje z zakresu praw
i obowiązków rodzin zastępczych, dzieci w nich przebywających
oraz pełnoletnich wychowanków rodzinnych i instytucjonalnych
form pieczy zastępczej.
W roku 2019r. nie zaistniała konieczność podjęcia działań
w formie interwencji kryzysowej, natomiast z roku na rok
większym zainteresowaniem cieszy się wszelkiego rodzaju
poradnictwo specjalistyczne, w tym udział w projekcie pn.:
„Rodzina w Centrum2”. Wsparcia w ramach projektu udzielano
szczególnie osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych,
m.in. będącym ofiarami przemocy domowej. Łącznie udzielono
wsparcia 418 osobom. W okresie sprawozdawczym pracownicy
PCPR-u 20–krotnie uczestniczyli w posiedzeniach gminnych
zespołów interdyscyplinarnych.
Zadanie powyższe realizowane jest na bieżąco. Współpraca
z kierownikami i pracownikami ośrodków pomocy społecznej
funkcjonuje m.in. poprzez udzielanie porad i indywidualnych
konsultacji w zakresie rozwiązywania trudnych problemów osób
i rodzin, procedur tworzenia r. zastępczych, działań zakresu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym zasad rekrutacji do
programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących
przemoc w rodzinie.

Poza zadaniami własnymi wynikającymi z ustawy o pomocy społecznej wskazanymi
powyżej w formie tabelarycznej odrębnie przedstawia się dwa zadania własne powiatu,
realizowane w roku 2019 także na podstawie w/w ustawy:
11. Podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb
1/

W 2019r. zrealizowano program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących
przemoc w rodzinie. Prowadzona we współpracy z OPS-ami, komisariatami Policji, sądem
i prokuraturą rekrutacja uczestników, doprowadziła do zebrania dostatecznej liczby
beneficjentów. Udział w programie wzięło 12 osób. Program obejmował 70 godzin szkolenia.
Warunkiem uzyskania zaświadczenia o ukończeniu programu był udział w 80 % zajęć.
Program ukończyło 8 osób pochodzących z terenu Powiatu.
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Przyznana na realizację zadania dotacja celowa w wys. 10 149,00 zł została w 100%
wykorzystana.
2/ W ramach Powiatowego Programu Profilaktycznego w zakresie promowania i wdrażania
prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci zagrożonych przemocą
w rodzinie (uchwała NR XX/119/2016 Rady PT z 24.08.2016 r.) PCPR zorganizował 2
spotkania integracyjno-szkoleniowe dot. zjawiska przemocy. Na spotkaniach promowano
prawidłowe postawy rodzicielskie oraz metody wychowawcze. Wskazywano możliwości
podnoszenia kompetencji rodzicielskich w celu poprawy komunikacji z dzieckiem jako
metodzie zapobiegającej degradacji relacji rodzinnych.
3/ W zakresie prowadzenia specjalistycznego poradnictwa i podejmowania innych działań
wynikających z rozeznanych potrzeb wskazać należy, iż w roku 2019 psycholog zatrudniony
w jednostce podjął ogółem 392 działania w zakresie profilaktyki, diagnoz, porad i wysłuchań
dzieci. Pozostali pracownicy jednoski na bieżąco udzielali wskazówek, porad odnośnie
możliwych do uzyskania form wsparcia, jak i prawidłowości wypełniania wniosków
i skompletowania wymaganej dokumentacji.
12.Prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu
ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób.
W 2019 r. na terenie Powiatu Toruńskiego funkcjonowały nadal cztery DPS-y, będące
powiatowymi jednostkami organizacyjnymi (DPS Browina, DPS Dobrzejewice, DPS Pigża, DPS
Wielka Nieszawka), świadczącymi całodobowe wsparcie dla kierowanych tam, wymagających
wsparcia osób. W okresie sprawozdawczym w PCPR wydano 88 decyzji dot. umieszczenia osób
w w/w DPS-ach.
Mimo powstawania prywatnych ośrodków opieki i działań podejmowanych przez
samorządy gmin w postaci uruchamiania usług opiekuńczych, tworzenia dziennych domów dla
seniorów, kierowania mieszkańców do zakładów opiekuńczo-leczniczych, w porównaniu
z rokiem 2019 wzrosła o 5 osób liczba kierowanych mieszkańców do powiatowych domów
pomocy społecznej. Na dzień 31.12.2019 r. w czterech DPS-ach prowadzonych przez Powiat
Toruński przebywało 345 osób (na 346 miejsc).
Szczegółowa charakterystyka realizowanego zadania:
Lp.

Szczegółowe
dane

DPS Browina

DPS
DPS Pigża
Dobrzejewice

DPS Wielka
Nieszawka

Ogółem
/Średnia

1.

Koszt utrzymania
w DPS
od 1 kwietnia
2019r.

4 018,81 zł.

3 728,15 zł.

4 194,02 zł.

3 725,23 zł.

3 916,56 zł.

2.

Liczba miejsc

125

62

69

90

346

3.

Mieszkańcy
przebywający
w DPS wg. starych
zasad (przyjętych
przed 01-01-2004)

27

6

12

8

53

4.

Mieszkańcy
przebywający wg.
nowych zasad
(po 01-01-2004)

99

56

57

80

292
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5.

Przyjęci do DPS w
ciągu 2019 roku

38

21

9

20

88

6.

Ilość wniosków
(zapytań spoza
powiatu)
w sprawie
umieszczenia
w DPS

8

2

0

0

10

7.

Wydane decyzje
o umieszczeniu
osób z powiatu
toruńskiego

11

10

3

6

30

8.

Wydane decyzje
o umieszczeniu
osób spoza
powiatu

43

24

10

26

103

9.

Osoby oczekujące
na wolne miejsce

10

12

23

23

68

32

15

8

21

76

5

3

0

0

8

0

3

0

0

3
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10. Zgony
Przeniesienie

11. do innego DPS
Rezygnacje

12. z zamieszkania
w DPS

Kontrole

13. przeprowadzone w 02.12.2019
DPS

08.08.2019

22.07.2019
29.07.2019

REALIZACJA ZADAŃ POWIATU Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ (na podstawie art. 20 ustawy o pomocy społecznej)
Lp.

1.

2.

Zadania powiatu z zakresu
administracji rządowej wykonywane
na podstawie ustawy
o pomocy społecznej
Pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali
w Polsce status uchodźcy lub ochronę
uzupełniającą w zakresie
indywidualnego programu integracji,
oraz opłacanie za te osoby składek na
ubezpieczenie zdrowotne określonych
w przepisach o powszechnym
ubezpieczeniu w NFZ
Prowadzenie i rozwój infrastruktury
ośrodków wsparcia dla osób
z zaburzeniami psychicznymi

Sposób realizacji zadań w 2019 r.

Wnioski w tym zakresie w roku
sprawozdawczym nie wpłynęły

Na terenie Powiatu Toruńskiego funkcjonowały
w 2019r. nadal dwa ośrodki wsparcia Środowiskowe
Domy
Samopomocy
(ŚDS)
dysponujące 85 miejscami:
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•

3.

Udzielanie cudzoziemcom, pomocy
w zakresie interwencji kryzysowej.

Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS)
w Chełmży dla 50 osób
• Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku
dla 35 uczestników:
W roku 2019 wydano 8 decyzji stanowiących
podstawę do umieszczenia w placówkach.
Na rok sprawozdawczy w/w jednostki posiadały
pełne wykorzystanie miejsc.
PCPR przeprowadzał
także kontrole w w/w
ośrodkach dotyczące prawidłowość wykorzystania
samochodów, których zakup dofinansowany
był ze środków PFRON, w ramach „Programu
wyrównywania różnic między regionami” – nie
stwierdzino uchybień w tym zakresie.
Wnioski w tym zakresie w roku sprawozdawczym
nie wpłynęły.

Poza zadaniami powiatu z zakresu administracji rządowej wynikającymi z ustawy o pomocy
społecznej, wymienionymi powyżej w formie tabelarycznej, PCPR realizował zadania wynikające
z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób,
rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.

DZIAŁALNOŚĆ PCPR-U W KIERUNKU WSPIERANIA SENIORÓW
W PROWADZENIU SAMODZIELNEGO, NIEZALEŻNEGO ŻYCIA ORAZ
USUWANIE PRZESZKÓD, KTÓRE WYKLUCZAJĄ ICH Z AKTYWNEGO
ŻYCIA SPOŁECZNEGO – ZGODNIE Z RZĄDOWYM PROGRAMEM NA
RZECZ AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ OSÓB STARSZYCH NA LATA 2014
– 2020.
Od 1999 r. PCPR wspiera finansowo seniorów niepełnosprawnych ze środków PFRON
w ramach posiadanego budżetu. Dodatkowo, niepełnosprawni seniorzy objęci są wsparciem
przez PCPR w ramach wybranych obszarów i programów pilotażowych PFRON, w tym należy
wymienić: „Program wyrównywania różnic między regionami” i program „Aktywny samorząd”.
Centrum w ramach swojej działalności prowadzi również specjalistyczne poradnictwo, w tym dla
osób starszych.
Począwszy od 2009 r. każdego roku PCPR podpisuje z Toruńskim Stowarzyszeniem
Aktywności Społecznej w Toruniu umowy o współpracy i partnerstwie. W ramach wspólnych
projektów na rzecz seniorów zrealizowano dotychczas następujące zadania:
1/ Punkt Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego – zintegrowane działania doradczoszkoleniowe (łącznie z poradnictwem mobilnym) na rzecz rozwoju dostępności poradnictwa
prawnego i obywatelskiego. W ramach projektu uwzględniono m.in. poradnictwo prawne,
socjalne, rodzinne i wychowawcze, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, rozwiązywanie
problemów międzysąsiedzkich, spraw konsumenckich, mieszkaniowych.
2/ Projekt „Dokąd zmierza rodzina” – wsparcie w zakresie m.in. prowadzenia gospodarstwa
domowego.
3/ Projekt „Inkubator Partycypacji Społecznej Seniorów – zintegrowane działania szkoleniowo –
konsultacyjne dla osób starszych” – zaplanowane działania ukierunkowane na włączenie
seniorów w życie społeczności lokalnych, którymi są mieszkańcami, poprzez działania
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wspierające uczestnictwo os. starszych i ich integrację w życiu społ. i publicznym oraz
włączenie seniorów w proces tworzenia i funkcjonowania organizacji pozarządowych.
4/ „Kalendarz Aktywnego Seniora” – zintegrowane działania wspierające aktywizację
i samoorganizację os. starszych. Zadania obejmowały: działania na rzecz edukacji seniorów,
poradnictwo, mobilne poradnictwo interdyscyplinarne dla seniorów.
W 2019 r. realizowaliśmy wspólnie kolejne działanie pn.: „Pracownia partycypacji
i przedsiębiorczości społecznej – w poszukiwaniu aktywnych form integracji międzypokoleniowej”.
W ramach projektu seniorzy uczestniczyli między innymi w: spotkaniach integracyjnoedukacyjnych, warsztatach z zakresu asertywności, wyjazdach, rozwijali swoje umiejętności
informatyczne, uczestniczyli w zajęciach kulinarnych, krawieckich, stolarskich, florystycznych.
Aktywnie spędzli czas przy robótkach ręcznych, zajęciach pobudzających aktywność sportową,
brali udział w spotkaniach teatralno-wokalnych, warsztatach plastycznych i rękodzielniczych,
w plenerach fotograficznych. Seniorzy korzystali także z edukacji prawnej i poradnictwa.
Z realizacji tego projektu skorzystało 30 seniorów zam. teren Powiatu Toruńskiego.

ZADANIA POWIATU REALIZOWANE NA PODSTAWIE USTAWY
O REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ ORAZ ZATRUDNIANIU
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
REHABILITACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA
PCPR wykonywało zadania na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji
społecznej. Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych była realizowana przez Powiatowy
Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego (obsługa środków przez PCPR).
W 2019 r. Powiat Toruński pierwotnie (marzec 2019r)otrzymał na realizację zadań na
rzecz osób niepełnosprawnych kwotę 750 680 zł. W listopadzie 2019r. PFRON przekazał
dodatkowe środki na realizacje tego zadania w wysokości 62 991,00 zł. Dodatkowo przyznana
kwota jak, również część niewydatkowanych środków przez PUP (na rehabilitację zawodową)
w wysokości 3 700,00ZŁ zostały przeznaczone na realizacje zadań z zakresu rehabilitacji
społecznej.
Reasumując działania PCPR i PUP i udzielone wsparcie w omawianym zakresie:
• rehabilitacja społeczna - pomocą objęto 379 osób niepełnosprawnych na kwotę
587 371,00
• rehabilitacja zawodowa – pomocą objęto 15 osób niepełnosprawnych
na kwotę 226 146,00 zł.
Środki niewykorzystane przez PUP na rehabilitację zawodową w wysokości 154zł zostały
zwrócone do PFRON.
W 2019 roku łącznie 394 osobom niepełnosprawnym udzielono wsparcia
w ramach środków PFRON przyznawanych algorytmem dla Powiatu Toruńskiego.
Na wszystkie formy rehabilitacji, wydatkowano kwotę 813 517,00 zł. (bez kosztów obsługi 20
342,00 zł),
W ramach rehabilitacji społecznej wydatkowano środki na następujące działania:
1/ Likwidacja barier architektonicznych dla 7 dorosłych osób –na kwotę 40 674,00 zł.
2/ Likwidacja barier technicznych dla 3 os. na kwotę 6 000,00 zł.
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3/ Likwidacja barier w komunikowaniu się dla 31 osób w tym 10 osób dorosłych
w wys. 17 608,00 zł oraz 21 małoletnich w kwocie 38 226,00 zł.
4/ Dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych dla 20 osób niepełnosprawnych
w wieku do 16 lat oraz do 24 lat uczące się i niepracujące bez względu na stopień
niepełnosprawności i dla 17 opiekunów - na łączną kwotę 45 721,00 zł.
5/ Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny –
8 umów na kwotę 11 351,00 zł,
w tym 3 umowy dla niepełnosprawnych małoletnich osób na kwotę 6 391,00 zł.
6/ Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - wydatkowano łącznie
kwotę 427 791,00 zł dla 310 osób, w tym 54 dzieci/młodzież
W ramach rehabilitacji zawodowej wydatkowano środki na następujące działania:
•

środki na rozpoczęcie dział. gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie
wkładu do spółdzielni socjalnej - zawarto 5 umów z osobami
niepełnosprawnymi, wypłacono im środki w wys. 181 900,00 zł

•

zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla os. poszukujących
pracy i nie pozostających w zatrudnieniu - z tej formy pomocy skorzystało 10
osób niepełnosprawnych, wydatkowano kwotę w wys. 44 246,00 zł

Od wielu lat zauważa się tendencje wzrostowe w kwestii ilości, bądź wartości zgłaszanych
przez mieszkańców Powiatu Toruńskiego do PCPR wniosków o wsparcie środkami PFRON.
Realizacja zadań odbywa się natomiast w miarę posiadanych środków finansowych,
przyznawanych powiatowi na podstawie algorytmu. Wsparcie ze środków PFRON przyznawane
w roku 2019 pozostawało na podstawie decyzji administracyjnych oraz umów cywilno-prawnych.
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POWIATOWA SPOŁECZNA RADA DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych w PT powoływana jest zgodnie
z wymogami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych i rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych
społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych. Powiatowe Rady składają się z 5 osób,
powołanych spośród przedstawicieli działających na terenie powiatu organizacji pozarząd.,
fundacji oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (powiatów i gmin).
Starosta Toruński zarządzeniem Nr 6/2017 z dnia 02.02.2017 r. ustalił skład nowej Rady,
powołując osoby reprezentujące środowiska osób niepełnosprawnych, pomocy społecznej oraz
pieczy zastępczej.
Do zakresu działań Rady należy m.inn.:
a)
inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do: integracji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych oraz realizacji praw osób niepełnosprawnych,
b)
opiniowania projektów powiatowych programów działań na rzecz osób
niepełnosprawnych,
c)
oceny etapów realizacji programów pilotażowych,
d)
opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę` powiatu pod
kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych,
e)
podsumowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
W 2019 r. odbyły się 4 posiedzenia Rady, na których opiniowano projekty uchwał Rady
Powiatu Toruńskiego w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków PFRON w 2019r.
oraz przyjęto informację o nowej formie składania wniosków w zakresie rehabilitacji społecznej
i programu „Aktywny Samorząd” poprzez udostępnioną przez PFRON,platformę internetową pn.
„SOW” (system obsługi wsparcia)
WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ – tzw. WTZ-y
Na terenie Powiatu Toruńskiego nie funkcjonują WTZ-ty, co jednak nie oznacza, iż
mieszkańcy pozbawieni pozostają możliwości korzystania z tej formy wsparcia i rehabilitacji.
Z terenu Powiatu w roku sprawozdawczym uczestnikami WTZ pozostawały 24
osoby niepełnosprawne, w tym 23 osoby to uczestnicy warsztatów na terenie Torunia i 1
mieszkaniec to uczestnik warsztatu terapii zajęciowej umiejscowionego w Otłoczynie – Powiat
Aleksandrowski.
Z uwagi na uczestnictwo naszych mieszkańców w zajęciach na terenie innych samorządów
Powiat Toruński jest zobowiązany do ponoszenia kosztów działalności w/w warsztatów w wys.
co najmniej 10% występujących kosztów. Roczny koszt uczestnictwa 24 mieszkańców w WTZ
w obu placówkach za 2019r. wyniósł 44.896,31 zł,
INNE ZADANIA REALIZOWANE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZLECANE PRZEZ
PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
REALIZACJA PILOTAŻOWEGO PROGRAMU pn. ,, Aktywny Samorząd ’’
Od 2013 r. PCPR realizuje pilotażowy program pn. „Aktywny samorząd”. Przewidziane
formy wsparcia w programie mają na celu wyeliminowanie lub zmniejszenie barier
ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym
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i w dostępie do edukacji. Kolejna umowa w sprawie realizacji programu została zawarta z PFRON
w maju 2018r.
W 2019r. zostały zawarte do niej trzy aneksy, które pozwoliły pozyskać środki na
realizacje zadań powyższego programu w łącznej kwocie 431 567,95zł. Wysokość środków
wypłaconych do 31.12.2019r. wyniosła 202 401,30zł. Pozostałe środki są zabezpieczeniem
dwóch modułów tego programu, których realizacja nastąpi w br. w następujący sposób:
Moduł I
Obszar A – likwidacja bariery transportowej
Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana
do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym lub
umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu – przekazano
dofinansowanie w wysokości 21 080,00 zł (zawarto 3 umowy),
Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym
stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,
Zadanie 3 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym
stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania
z usług tłumacza języka migowego,
Zadanie 4 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana
do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu
słuchu;
Obszar B - likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym
Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub do osób ze
znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych przekazano dofinansowanie w wysokości 25 021,90 zł (zawarto 4 umowy),
Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu
elektronicznego i oprogramowania- przekazano dofinansowanie w wysokości 2 000,00 zł (zawarto
1 umowę),
Zadanie 3 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku
- przekazano dofinansowanie w wysokości 12 720,39 zł (zawarto 3 umowy),
Zadanie 4 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym
lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami
w komunikowaniu się za pomocą mowy - przekazano dofinansowanie w wysokości 5 000,00 zł
(zawarto 2 umowy),
Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego,
zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16
roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności;
Obszar C - likwidacja bariery w poruszaniu się
Zadanie 1 -pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób
z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem
niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka
inwalidzkiego o napędzie ręcznym - przekazano dofinansowanie w wysokości 20 000,00 zł (zawarto
3 umowy),
Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka
inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności
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(do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności - przekazano
dofinansowanie w wysokości 7 460,00 zł (zawarto 3 umowy),
Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania
techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem
niepełnosprawności - przekazano dofinansowanie w wysokości 20 000,00 zł (zawarto 1 umowę)
Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której
zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości), adresowana
do osób ze stopniem niepełnosprawności,
Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania
elektrycznego wózka ręcznego, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności (do 16 roku
życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą
problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na
użytkowanie przedmiotu dofinansowania - przekazano dofinansowanie w wysokości 3 300,00 zł
(zawarto 1 umowę),
Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla
osoby zależnej - przekazano dofinansowanie w wysokości 6 689,90 zł (zawarto 2 umowy),
Moduł II
Pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole
policealnej, kolegium lub szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia,
jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły
wyższe w systemie stacjonarnym/dziennym lub niestacjonarnym/wieczorowym/zaocznym lub
eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu) - przekazano dofinansowanie w
wysokości 72 465,85 zł (zawarto 26 umów). Ze środków PFRON w omawianym zakresie
skorzystało 5 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz 21 osób z umiarkowanym
stopniem niepełnosprawności.
Program powyższy realizowany jest ze środków PFRON, podstawą przekazania funduszy jest umowa
zawarta pomiędzy PFRON, a samorządem powiatowym.
W 2019 r. do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu w ramach programu wpłynęło 77
wniosków od osób niepełnosprawnych w podziale:
Moduł I - 25 wniosków (w tym 1 wniosek – rezygnacja, drugi realizacja w styczniu 2020 r.
na kwotę 127 584,01)
Moduł II - 52 wnioski (23 wnioski będą zrealizowane w 2020 r. 3 wnioski zostały zweryfikowane
negatywnie,)
Harmonogram realizacji programu w roku 2019:
Termin
01.04.2019r.
04.03.2019r.
30.03.2019r.
31.05.2019r.

Opis
Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
w ramach Modułu I
Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków(Moduł II) o
dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2018/2019
(1-szy cykl)
Termin zakończenia przyjmowania wniosków(Moduł II) o
dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2018/2019
(1-szy cykl)
Termin zakończenia wypłaty dofinansowania w zakresie wniosków
złożonych do dnia 30.03.2019r.
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31.08.2019r.
02.09.2019r.
10.10.2019r.

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
w ramach Modułu I
Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków (Moduł II)
o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego
2019/2020 (2-gi cykl)
Termin zakończenia przyjmowania wniosków (Moduł II)
o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego
2019/2020 (2-gi cykl)

Przebieg realizacji pilotażowego programu realizowanego ze środków PFRON pn.:
„Aktywny samorząd”
Środki finansowe
PFRON przyznane
na realizację
programu w 2019r.
260 865,20

Wysokość
środków
wypłaconych do
31.12.2019 r.
123 272,19

Razem na moduł II

144 426,10

72 465,85

Razem na realizację programu Moduł I i II
Koszty obsługi realizacji programu
Koszty promocji programu
Koszty ewaluacji programu
Razem na realizację programu

405 291,31
20 264,57
4 030,48
1 981,60
431 567,95

195 738,04
5 104,11
1 559,15
0,00
202 401,30

Wyszczególnienie realizowanego zadania
Razem na moduł I

W związku z przyjęciem w dniu 19 listopada 2018 roku przez Zarząd Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Kierunków działań oraz warunków
brzegowych obowiązujących realizatorów „Programu wyrównywania różnic między
regionami III w 2019 roku”, Powiat Toruński przystąpił do realizacji tego programu.
W ramach programu w 2019 roku można było ubiegać się o pomoc finansową w zakresie
4 obszarów zadaniowych:
1.Obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych
domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się
i komunikowania;
2.Obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
3.Obszar D – likwidacja barier transportowych w placówkach służących rehabilitacji osób
niepełnosprawnych prowadzonych przez organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty, których
uczestnicy będą mieli zapewniony transport w wyniku realizacji projektu;
4.Obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej.
Warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu w 2019 roku:
1. Obszar B – do 150.000,00 zł na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub
środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym
poruszania się i komunikowania;
2. Obszar C – do 34.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej
osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej
na tym stanowisku;
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3. Obszar D – na likwidację barier transportowych do:
- 80.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji
standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu
osób na wózkach inwalidzkich,
- 70.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w
wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
- 250.000,00 zł dla autobusów;
4. Obszar F – do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 14.000,00 zł na każde miejsce dla
osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji.
Warunkiem udziału w programie było nieposiadanie:
1. wymagalnych zobowiązań wobec PFRON,
2. zaległości w obowiązkowych wpłatach na PFRON,
3. wymagalnych zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego.
Do programu przystąpiło 3 beneficjentów w obszarze B:
• Urząd Gminy w Łubiance – mikrobus 9-osobowy,
• Dom Pomocy Społecznej w Browinie – mikrobus 9-osobowy,
• Dom Pomocy Społecznej w Pigży – mikrobus 9-osobowy.
W dniu 25 września 2019 roku zostały podpisane 2 umowy pomiędzy PFRON z siedzibą
w Warszawie a Powiatem Toruńskim:
1. UMOWA nr WRR/000305/02/D o zaliczkowe dofinansowanie projektów w ramach likwidacji
barier transportowych w DPS w Browinie i DPS w Pigży po 80.00,00 zł dla każdej jednostki,
2. UMOWA nr WRR/000306/02/D o realizację przez samorząd powiatowy „Programu
wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D z przeznaczeniem kwoty 81.200,00
zł na projekt. Na podstawie tej umowy w dniu 1 października 2019 roku zawarta została
Umowa nr 1.2019.PWRMRIII.Wyst.D dot. obszaru D w/w programu PFRON pomiędzy
Powiatem Toruńskim z siedzibą w Toruniu a Urzędem Gminy Łubianka z siedzibą w Łubiance
określająca warunki realizacji programu.
Terminy realizacji projektów:
1.„Likwidacja barier transportowych w DPS w Browinie”:
• rozpoczęcie procedury udzielenia zamówienia publicznego – realizacji
od 5.09.2019 roku do 30.06.2020 roku,
• rozliczenie projektu do 31.07.2020 roku.
2.” Likwidacja barier transportowych w DPS w Pigży”:
• rozpoczęcie procedury udzielenia zamówienia publicznego – realizacji
od 5.09.2019 roku do 30.06.2020 roku,
• rozliczenie projektu do 31.07.2020 roku.
3.”Zakup mikrobusu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Gminy
Łubianka”:
• rozpoczęcie procedury udzielenia zamówienia publicznego – realizacji
od 5.09.2019 roku do 30.06.2020 roku,
• rozliczenie projektu do 31.07.2020 roku.
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PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO
FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU
OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA
LATA 2014-2020
Dnia 22.09.2016 r. PCPR podpisał umowę partnerską z Regionalnym Ośrodkiem Pomocy
Społecznej (ROPS) w sprawie realizacji projektu pn.: „Rodzina w Centrum”. Projekt jest
współfinansowany ze środków EFS w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.3.Rozwój usług zdrowotnych
i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.
Projekt jest realizowany przez wszystkie PCPR-y z naszego województwa. Celem projektu
jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, poprzez zbudowanie
jednego zintegrowanego systemu pomocy dla rodzin w Województwie Kujawsko-Pomorskim,
w tym dla rodzin z Powiatu Toruńskiego. Zaplanowane inicjatywy ukierunkowane są na rozwój
i poprawę dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy poprzez: usługi szkoleniowe, doradcze,
specjalistyczne, poradnictwo rodzinne, poradnictwo mobilne.
Zajęcia w ramach projektu odbywają się w Centrum Wspierania Rodzin (CWR), z siedzibą
w Toruniu, przy ul. Matejki 63a. Pomieszczenie było odpłatnie wynajmowane z zasobów
Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu. Do budynku CWR mogą swobodnie dotrzeć
osoby niepełnosprawne na wózkach inwalidzkich (podjazd do wózków).
Dnia 23.01.2018 r. PCPR podpisał kolejną umowę partnerską z ROPS w sprawie realizacji
projektu pn.: „Rodzina w Centrum 2” będącym kontynuacją I edycji. Okres realizacji II edycji
projektu zaplanowano od 01.07.2018 r. do 30.06.2020r.
W 2019r. była kontynuowana druga edycja, która została wzbogacona o warsztaty ,,Moje
Emocje’’ skierowane do dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 14 lat, przebywających w pieczy
zastępczej oraz do rodzin naturalnych z problemami opiekuńczo-wychowawczymi i o warsztaty
socjoterapeutyczne, a także o superwizję rodzin zastępczych.
Od 01.01.2019 do 31.12.2019 r. w ramach II edycji projektu zrealizowano łącznie:
Realizacja zajęć
„Rodzina
w Centrum 2”
01.01.2019 –
31.12.2019
619h
260 h
111 porad
72h
48 h
144 sesje
18 warsztatów
3 edycje

Formy wsparcia
Specjalist. Porad. Psychologiczne
Specjalist. Porad. Pedagogiczne
Specjalist. Porad. Prawne
Mediacje rodzinne
Superwizja
Terapia rodzinna grupowa indywidualna
Warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie
Zajęcia
animacyjne
z warsztatów

dla

dzieci

rodziców

korzystający

18zajęć
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12 spotkań
(2 edycja)
4 warsztatów
Warsztaty dla os. przebywających i opuszczających pieczę zastępczych
(1 edycja)
Wyjazd edukacyjny 5-dniowy wzmacniający więzi rodzinne
1
Bony edukacyjne dla dzieci opuszczających pieczę zastępczą
0
Spotkanie edukacyjne dot. rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej
1
Warsztaty ,,Moje emocje’’ dla dzieci przebywających w pieczy oraz z rodzin 60 warsztatów
z problemami opiekuńczo – wychowawczymi
10 edycji
Warsztaty socjoterapeutyczne 1-dniowe dla osób przebywjących 8 warsztatów 2
w pieczy oraz z rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi
edycje
Grupa wsparcia dla rodzin naturalnych

Łącznie z projektu skorzystało w tym okresie: 418 osób.
Wartym odnotowania pozostaje fakt, iż Powiat Toruński kolejny raz pozostawał
najbardziej efektywnym w województwie partnerem dla ROPS przy realizacji omawianego
programu, tj. zakontraktował i zrealizował najszerszą ofertę zajęć kierowaną do beneficjentów
projektu, a przez powyższe umożliwił uzyskanie wsparcia największej liczbie osób.
Główne problemy odbiorców projektu:
• Zaniedbywanie obowiązków rodzinnych i wychowawczych przez rodziców,
• Osłabienie więzi emocjonalnych, mnożenie się konfliktów między dziećmi
a rodzicami.
• Naturalna skłonność młodzieży do buntu wobec wszelkich autorytetów, brak
odpowiednich działań ze strony rodziców - prowadzenie do nasilenia konfliktów,
a w rezultacie do uzależnień.
• Presja wywierana przez otoczenie w którym przebywają ludzie młodzi - w rodzinach
ze stosunkowo krótkim stażem rodzice nie posiadają odpowiedniego przygotowania żeby
pełnić obowiązki dydaktyczne, często zbyt nerwowo zachowują się wobec dzieci, często
także są bez pracy, co pobudza dzieci do buntowania się oraz prowadzi do licznych
patologii.
• Osamotnienie dzieci wynikające z koncentracji rodziców na karierze i dbaniu tylko
o materialne dobro rodziny.
• Eurosieroty – konsekwencje emigracji rodziców w celach zarobkowych.
• Trauma dzieci po rozwodzie rodziców- głównie demonstracja złości skierowana zarówno
do innych, jak i na siebie, nieodpowiedzialność, silne poczucie winy, częste łamanie zasad,
destrukcyjne zachowania i objawy buntu niestosownego do wieku. Pojawia się również
izolacja lub wycofanie w relacji z przyjaciółmi i rodziną, a nawet myśli samobójcze,
fantazje lub akty dotyczące przemocy.
• U starszych dzieci nadużywanie alkoholu i narkotyków, a także zwiększoną lub
przedwcześnie rozpoczętą aktywność seksualną.
• Przemoc w rodzinie fizyczna, psychiczną, ekonomiczna.
• Molestowanie seksualne dzieci.
• Zaburzenia nastroju : depresja, lęki.
• Brak umiejętności radzenia sobie ze stresem.
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WSPIERANIE RODZINY ORAZ SYSTEM PIECZY ZASTĘPCZEJ
Zadania Powiatu w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej realizowano
na podstawie:
• Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(Dz.U.2019.1111, t.j. z dnia 2019.06.14)
• Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.2019.1507, t.j. z dnia
2019.08.12).
Zgodnie z art. 76 ust. 1 i ust. 2 ustawy o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej,
organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej jest wyznaczona przez starostę jednostka
organizacyjna powiatu lub podmiot któremu starosta zlecił realizację tego zadania. Zadania
organizatora w Powiecie Toruńskim, zgodnie z zarządzeniem Starosty Toruńskiego Nr 60/2011
z dnia 12 grudnia 2011r., realizuje PCPR w Toruniu, w którym utworzono Zespół ds. Pieczy
Zastępczej (Zds.PZ).
REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE PIECZY ZASTĘPCZEJ
1.

Opracowanie i realizacja 3 – letnich powiatowych programów dotyczących rozwoju
pieczy zastępczej.
Dokument w tym zakresie to Załącznik nr 3 do Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych na lata 2017-2022 pn.: „Program Rozwoju Systemu Pieczy Zastępczej na Lata 20182020”, przyjęty uchwałą Nr XXVII/170/2017 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 17.05.2017r.
Celem głównym programu jest tworzenie i wspieranie form pieczy zastępczej, w tym m.in.
promowanie i rozwój form rodzinnego rodzicielstwa zastępczego, ale też zapewnienie
instytucjonalnej pieczy zastępczej, pomocy i wsparcia usamodzielnianym wychowankom pieczy
zastępczej. Program jest realizowany na bieżąco.
2.

Zapewnienie dzieciom wsparcia w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach
dziecka, w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. na terenie Powiatu Toruńskiego funkcjonowało łącznie
120 rodzin zastępczych: 9 zawodowych ( w tym jedna o charakterze 1 pogotowia
rodzinnego), 1 rodzinny dom dziecka – RDD, , 46 rodzin niezawodowych, 64 rodziny
zastępcze spokrewnione), w których umieszczono łącznie 204 dzieci. Wszystkie dzieci, nad
którymi czasowo nie sprawują opieki rodzice biologiczni miały zapewnione miejsce w rodzinnej
lub instytucjonalnej pieczy zastępczej. W przypadku niemożliwości wykonania postanowienia
Sądu i umieszczenia dziecka na terenie Powiatu Toruńskiego, podejmowane były działania
zapewnianiające opiekę na terenie innych powiatów. (W roku sprawozdawczym umieszczono 8
dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów)
3. Organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze,
rodzinne domy dziecka, placówki opiekuńczo – wychowawcze poprzez wspieranie
procesu usamodzielnienia.
W 2019 r. pomocą i wsparciem PCPR-u objęto 39 pełnoletnich wychowanków, w tym 25
osób z r. zastępczych i 14 osób z placówek opiekuńczo – wychowawczych (POW).
Pracownicy na bieżąco udzielali wsparcia wychowankom, informowali o procedurach
dot. pomocy na kontynuowanie nauki, zagospodarowanie, usamodzielnienia, w wyborze opiekuna
usamodzielnienia, ustalenia i realizacji Indywidualnych Programów Usamodzielnienia (IPU),
procedurach związanych z wnioskowaniem o przyznanie mieszkania.
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Opracowano 17 indywidualnych planów usamodzielnienia (IPU) oraz 7 modyfikacji tych
dokumentów. Podczas pracy terenowej przeprowadzono 15 wywiadów środowiskowych dla
nowych, usamodzielnianych osób, a pozostałych wychowanków będących w trakcie procesu
usamodzielniania, motywowano do kontynuowania nauki, utrzymywania prawidłowej frekwencji
na zajęciach, do poprawy sytuacji materialnej, m.in. poprzez poszukiwanie pracy zarobkowej.
4. Tworzenie warunków do powstania i działania rodzin zastępczych, rodzinnych domów
dziecka i rodzin pomocowych.
a/ Szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji r. zastępczej odbywają się co roku. W 2019r.
zgłosiło się 12 kandydatów na rodziny spokrewnione i 15 rodzin kandydujących na r. zastępcze
niezawodowe, które zostały zakwalifikowane na szkolenie. Dokonano analizy sytuacji osobistej,
rodzinnej i majątkowej kandydatów. Kandydaci zostali także poddani psychologicznym badaniom
testowym. Odbyli również rozmowy indywidualne z psychologiem w siedzibie PCPR. W roku
2019 odbyły się 2 edycje szkolenia kandydatów do pełnienia funkcji r. zastępczej, prowadzone
przez pracownika PCPR, na podstawie autorskiego programu szkoleń, opracowanego przez PCPR
w Toruniu i zatwierdzonego przez MRPiPS .
b/ Rodziny zastępcze objęte były pomocą i wsparciem przez 3 koordynatorów rodzinnej pieczy
zastępczej, 2 specj. pracy socjalnej, 1 psychologa, 1 specjalistę pracy z rodziną.
c/ Pracownicy PCPR udzielali pomocy i wparcia w bieżących trudnościach i problemach rodzin.
zastępczych, wspierali kontakty z rodzicami biologicznymi lub członkami rodzin. W ciągu roku
pracownicy 672-krotnie odwiedzali rodziny zastępcze w miejscu ich zamieszkiwania.
Wizytowano także pełnoletnich wychowanków rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej.
5.

Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz placówek wsparcia
dziennego o zasięgu ponadgminnym.

Na dzień 31.12.2019 r. w POW na terenach innych powiatów przebywało 18 wychowanków
z Powiatu Toruńskiego. Koszty za ich pobyt wyniosły kwotę 847 712,40 zł. W ciągu roku
wpłynęło 7 spraw dot. skierowania do POW, natomiast 3 wychowanków opuściło placówki,w
tym 2 pełnoletnich wychowanków usamodzielniło się. Pracownicy PCPR wzięli udział w 12
posiedzeniach Stałych Zespołów ds. Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka.
6. Organizowanie szkoleń dla rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka
i dyrektorów placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego oraz
kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu
dziecka lub pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo – wychowawczej typu
rodzinnego.
Przez cały 2019 r. odbywało się 9 szkoleń dla rodzin zastępczych, organizowanych przez
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, z którym Organizator rodzinnej pieczy w Powiecie
Toruńskim ścisłe współpracuje. Tematy szkoleń były konsultowane z naszą jednostką w celu
najtrafniejszego doboru zagadnień
psychologiczno – pedagogicznych, pomocnych
w procesie wychowawczym. PCPR jako organizator pieczy podejmował również działania
szkoleniowe i przeprowadził dodatkowo 2 szkolenia dla rodzin zastępczych.
7. Zapewnienie przyjętemu do pieczy zastępczej dziecku niezbędnych badań lekarskich.
Realizując niniejsze zadanie, motywowano rodziny zastępcze do przeprowadzania
zleconych badań i konsultacji u lekarzy specjalistów (np. endokrynologa, kardiologa, alergologa,
laryngologa, okulisty, internisty). Pracownicy opiekujący się rodzinami zastępczymi są
zobowiązani do wnikliwej analizy stanu psychofizycznego każdego dziecka trafiającego do pieczy
zastępczej, aby w razie potrzeby zasugerować konieczność odbycia konsultacji z psychologiem,
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pedagogiem szkolnym, specjalistami poradni psychologiczno-pedagogicznych, psychiatrą bądź
z specjalistą.
8. Prowadzenie rejestru danych o osobach zakwalifikowanych do pełnienia funkcji
rodziny zastępczej zawodowej, niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu
dziecka
W PCPR prowadzone są wymagane rejestry. Dane z rejestru przekazuje się do właściwego
Sądu (art. 46 ust. 1 i ust. 4 ustawy o wspieraniu rodziny…). Aktualizacji Rejestrów dokonano
w grudniu 2019r. przekazano do właściwych Sądów Rejonowych w Toruniu i Lipnie.
9. Wydawanie na wniosek Sądu, przez starostę opinii w kwestii czasowego powierzenia
pieczy nad dzieckiem rodzinie zastępczej, która nie zamieszkuje na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, w przypadku gdy rodzina zastępcza sprawuje pieczę
zastępczą nad rodzeństwem dziecka. (art. 42 ust. 5a i ust. 6)
W 2019 r. nie wydawano w/w opinii (brak wniosków ze strony Sądu).
10. Wytaczanie przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu
powództwa o zasądzenie świadczeń alimentacyjnych
Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o wspieraniu rodziny (…) kierownik pcpr powiatu
zobowiązanego do finansowania pobytu dziecka w pieczy zastępczej, po zasięgnięciu opinii asystenta
rodziny, lub podmiotu organizującego pracę z rodziną, może dochodzić na rzecz dziecka
przebywającego w pieczy zastępczej świadczeń alimentacyjnych, gdy od umieszczenia dziecka
w pieczy zastępczej upłynął rok.
W 2019r na rzecz dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej przygotowano 14
powództw. Postępowania zakończyły się zasądzeniem alimentów od rodziców biologicznych
w kwotach od 100,00 zł do 350,00 zł. Na rzecz dzieci przebywających w POW, z powództwami
alimentacyjnymi występowali poszczególni dyrektorzy placówek.
11.
Finansowanie świadczeń pieniężnych dotyczących dzieci z terenu powiatu,
umieszczonych w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka, placówkach
opiekuńczo – wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo – terapeutycznych,
interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych lub rodzinach pomocowych, na jego terenie
lub na terenie innego powiatu
Rodzinna piecza zastępcza - świadczenia
Rodzinie zastępczej i RDD na kazde umieszczone dziecko, przysługuje swiadczenie
(obligatoryjne) na pokrycie kosztow jego utrzymania, nie nizsze niz kwoty:694,00 zł miesięcznie
– na dziecko umieszczone w r. zastępczej spokrewnionej, 1.052,00 zł miesięcznie – na dziecko
umieszczone w r. zastępczej zawodowej, niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka.
Świadczenia i dodatki przysługują takze po osiągnięciu przez dziecko pełnoletnosci, jezeli
wychowanek nadal przebywa w tych rodzinach i uczy się - nie dłuzej jednak niz do 25 r. zycia. Po
osiągnięciu pełnoletnosci, osobom opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka,
placowki opiekunczo – wychowawcze lub regionalne placowki opiekunczo – terapeutyczne,
wypłacane są na podstawie Ustawy o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej nalezne
swiadczenia.
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Pomoc pieniężna na kontynuację nauki :
Jej wartość za rok sprawozdawczy wykazana została w tabeli pierwszej opracowania wiersz 4
Świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka (obrazuje poniższa tabela)

spokrewnione
niezawodowe
zawodowe

64
46
8

91
70

1013
832

Kwota
wypłaconych
świadczeń w 2019
r. w zł
738.270
819.684

33

431

414.520

Rodzinny Dom
Dziecka

1

7

81

86.388

3

36

30.420

204

2393

2.089.282

Typ rodzin
zastępczych

Pogotowie Rodzinne
OGÓŁEM

Liczba rodzin
zastępczych

Liczba dzieci
umieszczonych
w rodzinach

Liczba
wypłaconych
świadczeń

1

120

Wskazać należy, że w ramach posiadanych środków finansowych PCPR na mocy ustawy
O wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, udzielał ponadto wsparcia rodzinom zastępczym
w postaci świadczeń fakultatywnych, które stanowiły dofinansowanie kosztów wynikających z
utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej.
W ubiegłym roku Powiat Toruński zabezpieczył i wypłacił rodzinom zastępczym
świadczenia fakultatywne związane z:
- art.83 ust.1 pkt 2, tj. świadczenie jednorazowe na pokrycie niezbędnych kosztów związanych
z potrzebami przyjmowanego dziecka; wypłatę otrzymało 29 rodzin na kwotę 60 000,00zł;
-art.83 ust.2, tj. świadczenie finansowe na pokrycie utrzymania lokalu mieszkalnego w budynku
jedno lub wielorodzinnym; wypłacono
3 świadczenia dla jednej rodziny zastępczej
niezawodowej, w której umieszczono 5 dzieci(rodzeństwo) na kwotę 9 315,10zł;
-art.83 ust.1 pkt 1, tj. udzielane raz w roku dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem dziecka
w wieku 6-18 roku życia; świadczenie przyznano 62 rodzinom dla 93 dzieci na kwotę 25 588,00zł;
W 2019 r. sąd ustanowił 26 rodzin zastępczych dla 41 dzieci w tym:
• dla 12 rodzin zastępczych spokrewnionych dla 14 dzieci
• dla 14 rodzin zastępczych niezawodowych dla 27 dzieci
Pozostałe zmiany/ruchy w pieczy zastępczej w ciągu roku sprawozdawczego:
• umieszczenie interwencyjne 16 dzieci w 6 rodzinach zastępczych
• przestało funkcjonować 29 rodzin zastępczych, w których przebywało 36 dzieci
• sąd rozwiązał 19 rodzin zastępczych dla 25 dzieci (5 umieszczono w POW, a 13 wróciło
pod opiekę rodziców biologicznego)
• z 2 rodzin zastępczych 2 dzieci trafiło do innych rodzin zastępczych
• 4 dzieci z 4 r. zastępczych zostało przysposobione
• 9 rodzin zastępczych przestało funkcjonować - usamodzielnienie się wychowanków
i przejście na świadczenia na kontynuowanie nauki.
12. Porozumienia zawarte z powiatami:
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Zgodnie z art. 191 ustawy o wspieraniu rodziny(…) powiat właściwy ze względu na miejsce
zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi:
a)
wydatki na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej albo RDD,
b)
średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka
c)
wydatki na finansowanie pomocy na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie.
Jeżeli nie można ustalić powiatu właściwego ze wzgl. na miejsce zam. dziecka, właściwy
do ponoszenia wydatków jest powiat miejsca jego ostatniego zameldowania na pobyt stały. Jeżeli nie
można ustalić miejsca ostatniego zameldowania na pobyt stały, właściwy jest powiat miejsca
siedziby sądu, który orzekł o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej.
Powiat, na terenie którego funkcjonują mogące przyjąć dziecko: rodzina zastępcza, RDD lub
POW, zawiera z powiatem porozumienie dot. przyjęcia dziecka (warunki pobytu i wysokość
wydatków):
•
Porozumienia z powiatami, z których dzieci umieszczone zostały w rodzinach zastępczych
na terenie Powiatu Toruńskiego
W 2019 r. czynnymi pozostawało 50 porozumień zawartych z 20 powiatami, dotyczących
70 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Naszego Powiatu. Opłaty wniesione
w roku sprawozdawczym z tego tytułu wyniosły 772 221,38 zł.
•
Porozumienia z powiatami, na terenie których umieszczono w rodzinach zastępczych dzieci
pochodzące z terenu Powiatu Toruńskiego
W 2019r. obowiązywało 13 porozumień, zawartych z 5 powiatami, na mocy których 13
dzieci pochodzących z terenu Naszego Powiatu umieszczono w rodzinach zastępczych na terenie
innych powiatów. Koszty z tego tytułu wyniosły 162 881,94 zł.
13. Instytucjonalna piecza zastępcza–finansowanie kosztów pobytu dzieci w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów.
•

Porozumienia zawarte z powiatami na terenie których znajdują się placówki stanowiące
pieczę instytucjonalną:
- W roku sprawozdawczym funkcjonowały 22 porozumienia zawarte z 7 powiatami, na
podstawie których 22 dzieci przebywało pieczeczy (placówkach opiekuńczowychowawczych). Koszt z tego tytułu wyniósł 847 712,40zł.
- W roku sprawozdawczym do placówek interwencyjnych (bez porozumień) trafiło 6 dzieci
co stanowiło łącznie wydatek 162 885,32zł.

14. Refundacja gmin za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej
W myśl art. 191 ust. 9 i 10 ustawy o wspieraniu rodziny (…) w przypadku umieszczenia
dziecka w r. zastępczej lub POW, gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed
umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki w wysokości 10% w
pierwszym roku pobytu dziecka, 30% w drugim roku, 50% w trzecim roku i następnych latach
pobytu dziecka.
W roku ubiegłym 9 gmin refundowało część ponoszonych wydatków w w/w procentowym
udziale za 101 dzieci przebywających w 44 rodzinach zastępczych, w wys. 482 699,10zł.
15. Refundacja gmin za pobyt dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej
W myśl art. 191 ust. 9 i 10 ustawy o wspieraniu rodziny (…) w przypadku umieszczenia
dziecka w r. zastępczej lub POW, gmina właściwa ze względu na miejsce zam. dziecka przed
umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:
10% w pierwszym roku pobytu, 30% w drugim roku, 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu
dziecka w pieczy zastępczej.
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W roku ubiegłym 8 gmin refundowało część ponoszonych wydatków w w/w procentowym
udziale za 14 dzieci przebywających w POW, w łącznej wysokości 269 288,38 zł.
16. Ustalanie rodzicom opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
Zgodnie z art. 193 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o wspieraniu rodziny (…) za pobyt dziecka w pieczy
zastępczej, rodzice ponoszą miesiczną opłatę w wys. przyznanych świadczeń oraz dodatków. Opłatę
tę ustala, w drodze decyzji, starosta właściwy ze względu na miejsce zam. dziecka przed
umieszczeniem w r. zastępczej. Rada powiatu określa, w drodze uchwały, szczegółowe warunki
umorzenia, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty.
Rada Powiatu Toruńskiego uchwałą Nr XVI/99/2012 z 22.03.2012 r. ustaliła warunki
umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub
odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej.
a/ Wydawanie decyzji dot. opłaty rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych
W powyższym zakresie wydano 51 decyzji adm. dot. opłaty od 57 rodziców biologicznych za
pobyt 64 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej. W 51 przypadkach odstąpiono od ustalonej opłaty,
z uwagi na bezskuteczność ściągnięcia należności od dłużników.
b/ Wydawanie decyzji dot. opłaty rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo –
wychowawczych
Wydano 5 decyzji w sprawie odpłatności za pobyt dzieci z terenu PT przebywających
w POW na terenie innych powiatów . W 5 przypadkach odstąpiono od ustalonej opłaty, z uwagi na
bezskuteczność ściągnięcia należności od dłużników.
17. Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
Na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny (…) z formy pomocy dotyczącej dodatków
wychowawczych „500+” skorzystało w roku ubiegłym 197 dzieci na kwotę 996 316,00zł.
Inna pomoc to realizacja rządowego programu pn.: „Dobry start” (rozp. Rady Ministrów
z 9.07.2018, Dz.U.2019, poz. 1343), obejmująca wypłatę dla uczniów kwoty „300+” na wyprawkę
szkolną. Z tej formy pomocy skorzystało 143 dzieci na kwotę 42.900,00 zł.
Dotacja na w/w formy wsparcia wyniosła 100%

EFEKTY PRACY ORGANIZATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ –
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu za 2019 r.
1/ Funkcjonowanie od 2012 r. Zespołu ds. Pieczy Zastępczej (Zds.PZ).
Wnioski z prac Zespołu służą do podejmowania bieżących kolegialnych decyzji w sprawach
rodzicielstwa zastępczego.
2/ Współpraca z rodzinami zastępczymi, pełnoletnimi wychowankami pieczy zastępczej
Pracownicy PCPR - koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, specjaliści pracy z rodziną,
specjaliści pracy socjalnej oraz prac. socjalni systematycznie odwiedzali r. zastępcze. W ciągu
roku odbyło się łącznie 672 odwiedzin w miejscu zamieszkania r. zastępczych, miały również
miejsce wizyty u pełnoletnich wychowanków rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej.
3/ Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej
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Program MRP i PS pn.: Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy
zastępczej umożliwił ubieganie się o częściowe dofinansowanie wynagrodzeń dla 3
koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. W roku 2019 r. Koszty zatrudnienia zostały
pokryte z uzyskanej dotacji w kwocie 56 334zł oraz wkładu własnego Powiatu
Toruńskiego w kwocie 69 548,92zł.
4/ Prowadzenie naboru na kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej,
rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka.
Poza działalnością szkoleniową dla kandydatów na rodziny zastępcze opisaną
wcześniej, w czerwcu 2019 r. pracownicy Zespołu ds. Pieczy Zastępczej (Zds.PZ)
promowali ideę rodzicielstwa zastępczego podczas spotkania edukacyjnego, w ramach
projektu EFS pn.„Rodzina w Centrum 2”. Ponadto udzielali na bieżąco informacji
dotyczących zasad powstania i funkcjonowania rodzicielstwa zastępczego.
5/ Organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora placówki
opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego
Nie zgłaszano w roku ubiegłym potrzeb w tym zakresie.
6/ Zapewnianie rodzinom zastępczym szkoleń mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji
zgodnie ich potrzebami.
W 2019 r. odbyły się 2 szkolenia dla r. zastępczych, w których uczestniczyło 50 osób
z rodzin zastępczych zawodowych, niezawodowych i spokrewnionych. Szkolenia obejmowały
zagadnienia: „Rodzina w wirtualnym świecie”, „Kiedy Twoja złość krzywdzi”. Wszystkie
uczestniczące osoby w szkoleniach otrzymały stosowne zaświadczenia. Rodziny zastępcze nie
zgłaszały indywidualnych potrzeb w zakresie szkoleń.
Posiadane rozeznanie w potrzebach rodzin zastępczych ze strony współpracujących
z nimi pracowników PCPR pozwoliło na wytypowanie z ich grona (rodziny zawodowe
i niezawodowe) tych, które wymagały zwiększenia kompetencji wychowawczych poprzez
uczestnictwo w organizowanych przez ROPS szkoleniach. W roku ubiegłym ze strony ROPS
zorganizowanych zostało 9 takich szkoleń. Ich tematyka konsultowana była z naszą jednostką
w celu właściwego doboru zagadnień psychologiczno-pedagogicznych oraz pomocy
w procesie wychowawczym prowadzonym przez rodziny zastępcze z Powiatu Toruńskiego.
7/ Zapewnienie pomocy i wsparcia rodzicom biologicznym dzieci oraz osobom sprawującym
rodzinną pieczę zastępczą w ramach grup wsparcia
W ramach realizowanego przez PCPR projektu „Rodzina w Centrum 2” zapewniono pomoc
w formie grupy wsparcia dla rodzin naturalnych i zastępczych. W 2019 r. odbyło się 12 spotkań
dla rodzin naturalnych dzieci i rodzin zastępczych. Zorganizowano także warsztaty
dla rodzin naturalnych i zastępczych celem wsparcia emocjonalnego w pokonywaniu trudności,
czy zwalczania bezradności wobec problemów wychowawczych. Szczegółowo działania te
opisane zostały w punkcie dotyczącym realizacji w/w projektu.
8/ Współpraca ze środowiskiem lokalnym
W ciągu roku w zakresie pieczy zastępczej na bieżąco prowadzono współpracę z OPS-ami,
komisariatami Policji, sądami, prokuraturą, podmiotami leczniczymi, szkołami, kuratorami, POW.
Głównym celem prowadzonej współpracy było udzielanie wsparcia i pomocy rodzinom
zastępczym, dzieciom w nich przebywającym. Tematy do współpracy to m.in. trudności szkolne,
kontakty z rodzinami biologicznymi, problemy zdrowotne, kwestie odpłatności.
Współpraca z innymi instytucjami rozwijana była także podczas konsultacji w sprawie
dokonywania ocen sytuacji dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej oraz rodzin
zastępczych. Pracownicy Zds.PZ uczestniczyli także w zespołach ds. okresowej oceny sytuacji
dzieci, przebywających w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej, funkcjonujących
na terenie innych powiatów.
W ubiegłym roku do oceny okresowej sytuacji dziecka byli zapraszani również pracownicy
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Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu, których wiedza i częsta znajomość indywidualnych
przypadków naszych wspólnych podopiecznych, stanowiła bardzo cenne, merytoryczne wsparcie
zarówno procesie diagnozy i tworzeniu planu pracy z rodziną.
9/ Prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz
dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.
Poradnictwo i terapia dla rodzi zastępczych i dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej
prowadzona była m.in. przez psychologa PCPR. W 2019 r. przeprowadzono łącznie 297
konsultacji indywidualnych dla rodzin zastępczych w zakresie: diagnozy, problemów rodzinnych
i wychowawczych, poradnictwa i działań terapeutycznych, psychoedukacji, zaburzeń
emocjonalnych i zachowań u dzieci. Dodatkowo, psycholog wydał 82 opinii, w tym dla: 18
kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Ponadto wymagają wsparcia osoby
korzystały ze specjalistycznego wsparcia w projekcie „Rodzina w Centrum 2”
10/ Zapewnienie pomocy osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą oraz
ich wychowankom specjalistycznych działań.
W 2019 r. Organizator rodzinnej pieczy zastępczej, jak i w latach poprzednich umożliwił
rodzinom zastępczym oraz przebywającym w tych rodzinach dzieciom skorzystanie z szerokiego
wsparcia specjalistycznego w ramach projektu współfinansowanego ze środków EFS pn.:
„Rodzina w Centrum 2” (realizacja tej edycji projektu do 30.06.2020r.)
W okresie sprawozdawczym łącznie 38 osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą
i 56 wychowanków rodzin zastępczych skorzystało ze specjalistycznego poradnictwa w formie
indywidualnych konsultacji oraz formy warsztatowej zajęć.
W ciągu całej edycji projektu osoby sprawujące pieczę zastępczą oraz ich wychowankowie
skorzystali z poniżej wskazanych form wsparcia: specjalistyczne poradnictwo psychologiczne,
specjalistyczne poradnictwo pedagogiczne, specjalistyczne poradnictwo prawne, mediacje
rodzinne, superwizja, terapia: rodzinna, grupowa, indywidualna, warsztaty wzmacniające
kompetencje rodzicielskie, zajęcia animacyjne dla dzieci rodziców korzystający z warsztatów,
grupa wsparcia dla rodzin naturalnych, warsztaty dla os. Przebywających i opuszczających pieczę
zastępczych, wyjazd edukacyjny 5-dniowy wzmacniający więzi rodzinne, bony edukacyjne dla
dzieci opuszczających pieczę zastępczą, spotkanie edukacyjne dot. rozwoju rodzinnych form
pieczy zastępczej, warsztaty ,,moje emocje’’ dla dzieci przebywających w pieczy oraz z rodzin z
problemami opiekuńczo – wychowawczymi, warsztaty socjoterapeutyczne 1-dniowe dla osób
przebywjących w pieczy oraz z rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi.
Uzyskane efekty z realizacji projektu dla rodzin zastępczych:
- wsparcie emocjonalne w pokonywaniu trudności, zwalczanie bezradności wobec problemów
- wymiana informacji i doświadczeń
- podniesienie wiedzy i wzmocnienie kompetencji rodzicielskich
Uzyskane efekty z realizacji projektu dla wychowanków rodzin zastępczych:
- nabywanie różnorodnych umiejętności życiowych
- poprawa funkcjonowania dzieci z różnego rodzaju zaburzeniami i sprawiających trudności
wychowawcze
- umiejętność nazywania i wyrażania uczuć i emocji
- lepsze funkcjonowanie dzieci po przebytych w swoich rodzinach biologicznych przemocach
fizycznych, psychicznych, seksualnych
11/ Dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy
zastępczej.
Jako organizator pieczy zastępczej w ciągu roku organizowaliśmy w siedzibie PCPR
konsultacje dot. okresowej oceny sytuacji dziecka, na które zapraszano m.in. rodziny zastępcze,
rodziców biologicznych, pedagogów, asystentów rodzin, pracowników socjalnych z OPS,
przedstawicieli ośrodka adopcyjnego.
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Dokonano łącznie 383 ocen dzieci z rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej, w tym
w zakresie zasadności dalszego pobytu dzieci w rodzinach zastępczych lub braku zasadności.
Opinie w tym zakresie przekazywano do właściwego Sądu Rejonowego. Dokonano także 68 ocen
dot. funkcjonowania rodzin zastępczych, w których termin przeprowadzenia oceny wynikał
z regulacji ustawowych.
12/ Przeprowadzanie badań pedagogicznych i psychologicznych oraz analizy dot.
kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom
dziecka, pod kątem zapewnienia przez rodzinę odpowiednich warunków bytowych
i mieszkaniowych umożliwiających dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb.
Analiza warunków materialno – bytowych przeprowadzana była w miejscu zam. rodzin kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Ponadto, dokonywano weryfikacji
kandydatów, zgodnie z wymogami art. 42 ustawy, który stanowi, że pełnienie funkcji rodziny
zastępczej może być powierzone osobom, które:
• dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
• nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, władza rodzicielska nie jest im
ograniczona ani zawieszona;
• wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich
wynika z tytułu egzekucyjnego;
• nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
• są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone
zaświadczeniami lekarskimi o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia tej funkcji,
posiadają opinię o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji wystawioną
przez psychologa;
• przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
• zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku
zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb.
Dodatkowo, pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej może być
powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo
lub umyślne przestępstwo skarbowe.
PCPR przeprowadza testy psychologiczne i rozmowy indywidualne z każdą rodziną
na podstawie, których sporządza opinię nt. kandydatów. W 2019 r. stosowano 10 rodzajów testów
zakupionych w latach poprzednich przez organizatora pieczy w Powiecie Toruńskim
13/ Zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją
prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających.
W 2019 r. PCPR zgłosił do Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego 17 dzieci
z uregulowaną sytuacją prawną, celem przysposobienia. Zakwalifikowano 4 dzieci, natomiast
przyczyną braku kwalifikacji 13 dzieci do adopcji były głównie: wiek dzieci, okres pobytu w pieczy
zastępczej, kontakt z rodzicami biologicznymi, brak zgody dziecka i opiekuna prawnego
na przysposobienie.
14/ Zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.
Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny(…) rodziny zastępcze obejmuje się opieką
koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, który nie może mieć pod opieką więcej niż 15 rodzin.
Praca koordynatora nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków prac. socjalnego oraz nie
może on prowadzić postępowań z zakresu świadczeń realizowanych przez powiat.
W 2019 r. PCPR w Toruniu zatrudniał nadal 3 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej
do zadań, których należy w szczególności:
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a) udzielanie pomocy rodzinom zastępczym w realizacji zadań wynikających z pieczy
zastępczej - Pracownicy Zds.PZ udzielali na bieżąco pomocy i wparcia w trudnościach
i problemach z którymi borykały się rodziny zastępcze;
b) przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio r. zastępczą
lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku.
c) pomoc r. zastępczym w nawiązaniu wzajemnego kontaktu.
Podczas każdej wizyty u rodziny zastępczej pracownicy na bieżąco informują o formach
wsparcia oferowanych dla rodzin zastępczych, m.in. o możliwości udziału w grupie
wsparcia.
d) pomoc w dostępie do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej,
reedukacyjnej i rehabilitacyjnej.
Motywowano rodziny zastępcze do przeprowadzania zleconych badań i konsultacji
(w przypadkach tego wymagających) u lekarzy specjalistów (np. endokrynologa,
kardiologa, alergologa, laryngologa, okulisty, internisty). W razie potrzeby sugerowano
konieczność odbycia konsultacji z psychologiem, pedagogiem szkolnym bądź psychiatrą.
Informowano również o potrzebie szczepienia dzieci.
e) udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej.
Pracownicy PCPR-u na bieżąco udzielli wsparcia wychowankom rodzinnych
i instytucjonalnych form pieczy zastępczej, poprzez informowanie o procedurach dot.
m.in. przyznawania pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki, na zagospodarowanie,
usamodzielnienie, pomocy w wyborze opiekuna usamodzielnienia, opracowywania IPU
(w 2019r. opracowano 14 IPU oraz 10 modyfikacji IPU). Informowano także
o procedurach związanych z wnioskowaniem o przyznanie mieszkania.
Podczas pracy terenowej przeprowadzano wywiady środowiskowe, motywowano
wychowanków do kontynuowania nauki i utrzymywania prawidłowej frekwencji na
zajęciach, a także do poprawy sytuacji materialnej m.in. przez poszukiwanie pracy
zarobkowej.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

f) Inne zdania, które były wykonywane przez koordynatorów:
Zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją
prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;
Współpraca z asystentem rodziny przy opracowaniu planu pracy z rodziną,
skoordynowanego z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
Prowadzenie dokumentacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej zgodnie z art. 38a
ustawy, kierowanie dzieci w pieczy do diagnozy psychofizycznej, kierowanie r. zastępczych
na badania lekarskie -badania predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji;
Wydawanie opinii w przedmiocie wytoczenia przez kierownika PCPR powództwa
o zasądzenie świadczeń alimentacyjnych na rzecz dziecka przebywającego w pieczy
zastępczej;
Sporządzanie opinii w przedmiocie ustania przyczyny umieszczenia dziecka w r. zastępczej
i możliwości powrotu dziecka do jego rodziny na potrzeby postępowania sądowego
w tej sprawie;
Sporządzanie opinii dla r. zastępczej niezawodowej, która wystąpi z wnioskiem o zawarcie
umowy o pełnienie funkcji r. zastępczej zawodowej;
W przypadku rodzeństwa, sporządzanie opinii w przedmiocie umieszczenia w r. zastępczej
większej liczby dzieci niż przewiduje to art. 53 ust. 1 oraz sporządzanie innych opinii
wynikających z ustawy;
Konsultacje w zakresie oceny sytuacji dziecka, przeprowadzanie i sporządzanie ocen;
Konsultacje w zakresie oceny r. zastępczej lub prowadzącego RDD, przeprowadzanie
i sporządzanie ocen;
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•
•
•
•
•
•

Pełnienie funkcji opiekuna procesu usamodzielnienia;
Pomoc wychowankowi przy tworzeniu indywidualnego programu usamodzielnienia;
Informowanie sądu rodzinnego o całokształcie sytuacji osobistej dziecka umieszczonego
w pieczy zastępczej oraz o sytuacji jego rodziny w tym możliwości powrotu dziecka pod
opiekę rodziców biologicznych;
Praca z dzieckiem, sporządzanie na wniosek sądu opinii o dziecku i rodzinie;
Współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, sądami, właściwymi
organizacjami pozarządowymi, innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się
w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
Stałe podnoszenie swoich kwalifikacji w zakresie wykonywanych zadań;

Fizyczna obecność koordynatorów rodzinnej pieczy w środowiskach rodzin zastępczych
i stałe monitorowanie sytuacji, znacząco poprawiło poziom bezpieczeństwa umieszczonych
w nich dzieci. Dzięki bieżącej ocenie relacji pomiędzy rodzinami a umieszczonymi w nich dziećmi
możliwe pozostawało diagnozowanie trudności wychowawczych i kierowanie dzieci
i rodziców zastępczych do specjalistów w projekcie „Rodzina w Centrum 2”.
Działania koordynatorów podejmowane w terenie przyczyniały się do poprawy współpracy
z różnymi instytucjami, jak np.:
o szkołami – pozyskiwanie opinii na temat funkcjonowania dzieci w środowisku szkolnym
i ich wyników w nauce oraz podejmowanie współpracy w kierunku poprawy sytuacji
dzieci,
o ośrodkami pomocy społecznej – współpraca z pracownikami i asystentami rodzin
na rzecz powrotu dzieci z pieczy zastępczej do środowisk biologicznych, pozyskiwanie
informacji o funkcjonowaniu r. zastępczych na terenie danej Gminy,
o zespołami kuratorów sądowych – współpraca w zakresie wymiany informacji
i organizowaniu pomocy dla r. biologicznych, ubiegających się o powrót dzieci z pieczy
zastępczej,
o sądem rodzinnym – przekazywanie ocen r. zastępczych i funkcjonujących w nich dzieci,
relacjonowanie kontaktów r. biologicznych z dziećmi umieszczonymi w pieczy zastępczej,
sporządzanie różnego rodzaju opinii i zlecanych wywiadów dot. środowisk rodzin
biologicznych lub kandydatów na rodziny zastępcze.
W celu osiągnięcia powyższych efektów koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej pracowali
nadal w zadaniowym systemie czasu pracy, co pozwoliło na wykonywanie zadań również
w godzinach popołudniowych, a w nagłych przypadkach nawet w dni ustawowo wolne od pracy.
W roku 2019 pracownicy Zds.PZ udzielali pomocy i wparcia w bieżących trudnościach
i problemach rodzin zastępczych w niżej wymienionych kwestiach:
Problem dominujący w rodzinie
Liczba dzieci
Wpływ różnego rodzaju uzależnień rodziców biologicznych na
85
zdrowie i rozwój psychosomatyczny dziecka umieszczonego
w rodzinach zastępczych
Problemy wychowawcze o różnej etiologii
97
Problemy
w
relacjach
z
otoczeniem
wynikające
54
z zaburzeń więzi
Problemy szkolne dzieci wynikające z różnego rodzaju zaburzeń
69
Kontakty z rodzicami biologicznymi
42
Przepracowywanie żałoby, straty w rodzinie
38
Problemy zdrowotne
55
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Prezentowane powyżej dane obrazują zakres realizowanych zadań i kosztów z tego
wynikających. Wskazują liczbowo ujęte wskaźniki dotyczące ilości porad, warsztatów,
interwencji, sporządzanej dokumentacji, itp. Warto jeszcze, w mojej ocenie, wskazać
w podsumowaniu tego dokumentu na czynniki, które nie dają ująć się w kategoriach liczbowych,
a zaliczam do takich empatię, życzliwość i zaangażowanie w niesienie szeroko rozumianego
wsparcia na rzecz osób tego potrzepujących, a powyższe były również efektywnie realizowane
przez pracowników kierowanej przeze mnie jednostki.
Dyrektot
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie

/-/ Jacek Skorulski
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