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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie jest jednostką organizacyjno-
budżetową Powiatu Kętrzyńskiego, wykonującą zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej. 
W okresie od 1 stycznia 2010 r. roku do 31 grudnia 2010 roku PCPR zajmowało się realizacją 
następujących zadań. 
 
1) umieszczanie osób ubiegających się o przyjęcie do domu pomocy społecznej  
 
 W okresie sprawozdawczym na terenie powiatu kętrzyńskiego funkcjonował 1 Dom 
Pomocy Społecznej w Kętrzynie dysponujący 88 miejscami dla osób przewlekle somatycznie 
chorych.  

W okresie sprawozdawczym przyjęto 31 wniosków o umieszczenie w Domu Pomocy 
Społecznej w Kętrzynie. Wydano 18 decyzji o umieszczeniu w DPS. 

Na dzień 31.12.2010 r. w domu przebywało 87 osób, 1 osoba oczekiwała na 
umieszczenie. Z 87 umieszczonych mieszkańców 33 przebywa w Domu Pomocy Społecznej w 
Kętrzynie na postawie skierowania wydanego przed dniem 1 stycznia 2004 roku. W ciągu roku 
sprawozdawczego przyjęto 16 osób, odeszło 17 osób (16 zgonów, 1 odejście do innej placówki). 
Ponadto Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wydało 25 decyzji w sprawie zmiany wysokości 
odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej w stosunku do osób umieszczonych przed 1 
stycznia 2004 r., w 12 przypadkach pozostawiono opłatę bez zmian z uwagi na zmianę wysokości 
dochodu nie przekraczającą 10% kryterium dochodowego. 
 
2) nadzór nad działalnością Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie art. 112 ust. 8  ustawy 
o pomocy społecznej  
 
 W dniu 17 stycznia 2008 r. Powiat Kętrzyński uzyskał zezwolenie na prowadzenie  Domu 
Pomocy Społecznej w Kętrzynie dla osób przewlekle somatycznie chorych, przeznaczonego dla 
88 mieszkańców. Na tej podstawie dokonano wpisu do rejestru domów pomocy społecznej 
województwa warmińsko-mazurskiego. 

W okresie od 13 października 2010 do 15  października 2010 przeprowadzono w Domu 
Pomocy Społecznej w Kętrzynie kontrolę problemową. Przedmiotem kontroli była: realizacja 
zapisów ustawy o pomocy społecznej dotyczących aktualizacji sytuacji i dochodów mieszkańców 
w formie wywiadów środowiskowych oraz rozliczanie nieobecności mieszkańców w okresie od 
01.01.2010 r. do 30.09.2010 r. W trakcie kontroli ustalono, co następuje: 

 Przed przyjęciem osoby do Domu pracownik socjalny ustala aktualną sytuację w 
miejscu zamieszkania lub pobytu, przeprowadzają aktualizację wywiadu 
środowiskowego. 

 Dom na bieżąco zawiadamia właściwy ośrodek pomocy społecznej i powiatowe 
centrum pomocy rodzinie o zmianie sytuacji dochodowej mieszkańca oraz o 
zmianie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca, w celu aktualizacji 
odpłatności za pobyt.  

 Pracownik socjalny na bieżąco ewidencjonuje ruch mieszkańców Domu                                    
z uwzględnieniem dni nieobecności. Zwroty opłat za okres nieobecności 
mieszkańca domu nieprzekraczającej 21 dni w roku kalendarzowym, realizowane 
są na bieżąco- nie stwierdzono nieprawidłowości. 

 Co miesiąc Centrum zbierało informacje na temat rotacji miejsc w Domu oraz obsady 
mieszkańców, które na bieżąco były przekazywane do Warmińsko-Mazurskiego Urzędu 
Wojewódzkiego. 

W grudniu 2010 opracowano harmonogram kontroli nad Domem Pomocy Społecznej                 
w Kętrzynie na 2010 rok. 
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3) nadzór nad działalnością placówek opiekuńczo-wychowawczych sprawowany na 
podstawie ustawy o pomocy społecznej 
 

Powiatowy Dom Dziecka w Reszlu jest całodobową placówką opiekuńczo-wychowawczą 
typu socjalizacyjnego wpisaną w dniu 24 grudnia 2008 r. do Rejestru Placówek Opiekuńczo-
Wychowawczych oraz Ośrodków Adopcyjno-Opiekuńczych Województwa Warmińsko-
Mazurskiego. Dom obejmuje opieką 30 dzieci – skierowanych na podstawie postanowienia sądu. 
Do powiatowego Domu Dziecka w Reszlu skierowano 7 dzieci. Centrum czynnie uczestniczyło 
w posiedzeniach Zespołu do Spraw Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka, które odbywały się w 
dniach 19 stycznia 2010 r., 26 czerwca 2010 r. i 17 grudnia 2010 r. 

 
4) skierowania dzieci do placówek opiekuńczo- wychowawczych  
 
 W okresie sprawozdawczym: 

 wpłynęło 5 postanowień Sądu Rejonowego w Kętrzynie dotyczących umieszczenia 5 
dzieci w całodobowych placówkach opiekuńczo – wychowawczych 

 umieszczono łącznie 5 dzieci w domach dziecka 
Na dzień 31 grudnia 2010 roku w domach dziecka przebywało 50 dzieci pochodzących                         

z terenu Powiatu Kętrzyńskiego. 
Centrum zajmowało się przygotowywaniem stosownych umów z powiatami 

prowadzącymi placówki na umieszczenie w nich dzieci, a także przekazywało te informacje na 
bieżąco do Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego w Kętrzynie celem  dokonywania 
finansowych rozliczeń za utrzymanie dzieci. Zgromadzono komplety wymaganych dokumentów 
(wywiady środowiskowe, odpisy aktów urodzenia, poświadczenia zameldowania, karty zdrowia, 
karty szczepień, dokumentację szkolną, opinie Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-
Konsultacyjnego itp.) i dokonano uzgodnień z powiatami prowadzącymi dane placówki. Dowozu 
dzieci do placówek dokonywał pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie. 

Na dzień 31 grudnia 2010 w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych 
przebywało 21 dzieci pochodzących z terenu powiatu kętrzyńskiego.  

 
5) Współpraca z rodzicami biologicznymi dzieci umieszczonych w rodzinach 
zastępczych i całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych. 

 
U każdego z rodziców dzieci umieszczonych w zastępczych formach opieki badana jest 

sytuacja materialna, dochodowa i zdrowotna poprzez przeprowadzenie wywiadu 
środowiskowego. Na tej podstawie podejmowana jest decyzja dotycząca ponoszenia odpłatności 
za pobyt dziecka w placówce. Przeprowadzono 72 wywiady środowiskowe z rodzicami 
biologicznymi dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i 120 wywiadów 
z rodzicami biologicznymi dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, wydano w tej sprawie 
28 decyzji zwalniających z odpłatności. Nastąpił 1 zgon. Utrzymywano stały kontakt z ośrodkami 
socjalnymi oraz kuratorami sądowymi w sprawach dotyczących sytuacji rodziców biologicznych.  

W okresie od stycznia do lipca 2010 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 
Kętrzynie realizowało w partnerstwie projekt ”Lepszy start – kompleksowe wsparcie dla osób 
długotrwale bezrobotnych z powiatu kętrzyńskiego i mrągowskiego” i „Lepszy start II…” w 
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, 
Poddziałanie 7.2.1 – Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym i finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 
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6) szkolenie i doskonalenie zawodowe kadry pomocy społecznej 
 

W okresie sprawozdawczym zorganizowano szkolenia kadry pomocy społecznej z terenu 
powiatu, w których wzięło udział 103 osoby: 
1. W dniu 12 kwietnia 2010 roku na temat „stosowania procedur zapewnienia opieki małoletnim 
cudzoziemcom przebywającym na terytorium RP bez opieki. 

 prowadzone przez Urząd ds. Cudzoziemców  

 udział wzięło 35 osób – w tym przedstawiciele Warmińsko-Mazurskiego Urzędu 
Wojewódzkiego, jednostek pomocy społecznej z terenu powiatu i okolicznych powiatów, 
Warmińsko-mazurskiego Oddziału Straży Granicznej 

 
2. W dniach 28 -31 stycznia oraz 25 -28 lutego 2010 r. na temat: „Szkolenie kadry organizatorów” 
(program szkoleniowy RODZINA dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej i 
adopcyjnej) 

 prowadzone przez Stowarzyszenie Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych „Pro Familia” 

 udział wzięło 10 osób z jednostek pomocy społecznej z terenu powiatu oraz innych 
powiatów. 
 

3. W dniu 5 marca 2010 r. odbyło się spotkanie kadry kierowniczej jednostek pomocy społecznej 
z terenu powiatu dotyczące planowanego sposobu wykorzystania środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2010 r. oraz przyjętych do realizacji zadań- 6 
osób.   
 
4. W dniu 16 marca 2010 r. szkolenie dla pracowników Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu 
„Budowanie pozytywnego wizerunku dziecka z punktu widzenia wychowawcy oraz współpraca z 
dzieckiem w oparciu o analizę mocnych stron dziecka, wzmacnianie poczucia własnej wartości. 
Elementy treningu interpersonalnego”.  

 prowadzone przez psychologa 

 udział wzięło 5 osób 
 
5. W dniach od 21 do 24 kwietnia 2010r. zorganizowano szkolenie dla osób przygotowujących się 
do pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie wg Programu korekcyjno-edukacyjnego dla 
sprawców przemocy domowej „Partner”.  

 Szkolenie przeprowadzone zostało przez Fundację Przeciwdziałania Wykluczeniu 
Społecznemu „Będziesz” z Poznania.  

 Udział wzięli: kuratorzy, pedagodzy, psycholog, pracownicy ops, terapeuta uzależnień, 
pracownicy PCPR w Kętrzynie - 15 osób. 

 
6. W dniu 6 sierpnia 2010 r. spotkanie kadry kierowniczej jednostek pomocy społecznej z terenu 
powiatu z przedstawicielem Olsztyńskiej Szkoły Biznesu oraz konsultacje w sprawie wstępnej 
wersji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych oraz Programów – prezentacja 
przedstawiona w formie slajdów i dyskusja nad poszczególnymi elementami strategii i programów 
- 6 osób. 
 
7.  W dniu 12 października 2010 r. Seminarium informacyjno-doradcze KGR dla instytucji 
pomocy społecznej 

 prowadzone przez Fundację „nadzieja dla Rodzin” w Toruniu 
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 udział wzięło 13 osób 
 

8. W dniach 23 i 24 listopada 2010 r. konsultacje w sprawie wstępnej wersji Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych oraz Programów – prezentacja przedstawiona w formie 
slajdów i dyskusja nad poszczególnymi elementami strategii i programów, wnioski sporządzone 
na piśmie przez uczestników 

 udział wzięło 13 osób przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu powiatu oraz 
jednostek administracji, szkół, policji, sądu z terenu powiatu. 

 
7) Współpraca z innymi instytucjami w celu realizacji zadań związanych z opieką nad 
dzieckiem i rodziną 
 
Współpraca z Policją 

Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie uczestniczyli                 
w przesłuchaniach nieletnich prowadzonych przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji 
w Kętrzynie, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach 
nieletnich (Dz. U. Nr 35, poz. 228).  
Ogółem wzięto udział w 15 przesłuchaniach nieletnich. 

Utrzymywano kontakt z policją podczas wykonywania czynności związanych                                 
z umieszczaniem dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych. 
Współpraca z Sądem 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie w następujących formach współpracuje z 
Sądem: 
1. Spotkania robocze z kuratorami 
W 2010 roku odbyło się kilka spotkań roboczych z Kuratorami Sądu Rejonowego w Kętrzynie. 
Na spotkaniach omawiano bieżące sprawy dotyczące rodzin zastępczych, dzieci umieszczanych w 
placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz wychowanków rodzin zastępczych. Ponadto 
omawiano przepisy prawne dotyczące rodzin zastępczych i ustawę o postępowaniu w sprawach 
nieletnich. 
2.Korespondencyjnie 

 Przekazano 13 pisemnych informacji dotyczących wykonania postanowienia Sądu                    
w sprawie umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych. 

 Przekazano 2 sprawozdania w sprawie funkcjonujących rodzin na terenie powiatu 
kętrzyńskiego 

 Wydano 6 opinii w sprawie kandydatów na rodziny zastępcze 

 Przekazano 115 kwestionariuszy wywiadów środowiskowych dotyczących dzieci 
umieszczonych w rodzinach zastępczych.  

 Przekazano 100 sprawozdań dzieci dotyczących dzieci umieszczonych w rodzinach 
zastępczych 

3.Telefonicznie 
Przed planowaniem i sporządzaniem kalkulacji dotyczących zapotrzebowania na środki 
finansowe na rodziny zastępcze następuje kontakt telefoniczny z kierownikiem Wydziału 
Rodzinnego i Nieletnich, która udziela informacji dotyczących nowo tworzonych rodzin 
zastępczych. 
4. Kontakt indywidualny 
Wielokrotnie pracownik socjalny PCPR uczestniczy razem z kuratorami sądowymi w 
odwiedzinach w środowisku rodzin zastępczych, a także rodziców biologicznych dzieci 
umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych lub rodzinach zastępczych. 
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8) Organizowanie opieki w rodzinach zastępczych, pomoc pieniężna na częściowe 
pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych. 
 

Na początku roku sprawozdawczego tj. 01.01.2010r. było 75 rodzin, w których 
wychowywało się 115 dzieci. W okresie sprawozdawczym ustanowiono 7 nowych rodzin 
zastępczych. 13 dzieci po raz pierwszy zostało umieszczonych w rodzinach zastępczych. W 
okresie sprawozdawczym rozwiązano  15 rodzin zstępczych, z których 9 wychowanków 
usamodzielniło się, a 10 dzieci umieszczono w innej formie opieki oraz 2 dzieci powróciło do 
rodziców biologicznych, 3 dzieci przekazanych do adopcji. Ogółem na dzień 31.12.2010 roku 
było 67 rodzin zastępczych, w których wychowywało się 104 dzieci na mocy postanowienia sądu. 
Dla każdego dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej jest prowadzona teczka z pełną 
dokumentacją zawierającą informację o przyjmowanym do rodziny dziecku, jego rodzicach 
biologicznych, osobach zobowiązanych do alimentacji i ustanowionych opiekunach (sytuacja 
materialno-bytowa, wydolność wychowawcza), a także wypełnianiu obowiązku szkolnego przez 
dziecko i jego kontynuacji oraz o jego stanie zdrowia.  
Każda rodzina zastępcza otrzymuje comiesięczne świadczenie pieniężne na częściowe pokrycie 
kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w ich rodzinie. Wysokość pomocy jest uzależniona 
od: wieku dziecka, stanu zdrowia oraz niedostosowania społecznego, którą wylicza się od 
podstawy  1647,00 zł  i pomniejsza o 50% dochodu dziecka,  i tak: 

 dziecko do lat 7 otrzymuje 60% podstawy ( 988,20 zł) 

 dziecko do lat siedmiu posiadające orzeczenie o niepełnosprawności 80% podstawy 
(1317,60 zł)  

 dziecko od lat 7 do 18 otrzymuje 40 % podstawy (  658,80zł) 

 dziecko od lat 7 do 18 posiadające orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o 
umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności 60 % podstawy ( 988,20 zł)  

Niespokrewniona z dzieckiem  rodzina zastępcza otrzymuje dodatkowo na każde umieszczone w 
niej dziecko kwotę odpowiadającą 10% podstawy z tytułu sprawowania osobistej opieki nad 
dzieckiem i jego wychowania. Ponadto rodzinom zastępczym przysługują  dodatkowe 
świadczenia: 

 jednorazowe świadczenia na pokrycie wydatków związanych z potrzebami 
przyjmowanego  dziecka do rodziny zastępczej do 150% podstawy  

  jednorazowe świadczenie pieniężne na pokrycie skutków zdarzenia losowego – do 150% 
podstawy  

W okresie sprawozdawczym wyodrębniono rodziny zastępcze: 

 spokrewnione z dzieckiem   - ilość 50 

 niespokrewnione z dzieckiem      - ilość 11 

 niespokrewnione zawodowe   – ilość  6 
W okresie od 01.01.2010r do 31.12.2010 roku przeprowadzono 290 wywiadów środowiskowych 
dotyczący sytuacji opiekuńczo-wychowawczej dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej oraz 
badano sytuację materialną dziecka.  

 
9) Realizacja usamodzielnień wychowanków placówek i rodzin zastępczych 
 

Monitorowano proces usamodzielnienia 60 wychowanków rodzin zastępczych i placówek 
opiekuńczo-wychowawczych. Wiąże się to z kontrolą sytuacji socjalno- bytowej wychowanka jak i 
realizacji programu usamodzielnienia – kontakt ze szkołą, rodziną, Policją, i innymi instytucjami 
zaangażowanymi w proces usamodzielnienia. Usamodzielnieni wychowankowie rodzin 
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zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych są objęci pomocą mającą na celu ich 
życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem przez pracę socjalną a także pomocą: 

 pieniężną na kontynuowanie nauki w wysokości 30% podstawy ( 494,10 zł), która jest 
wypłacana miesięcznie w trakcie procesu edukacyjnego – 54 osoby 

 pieniężną na usamodzielnienie w kwocie od 100% do 400% podstawy, która jest 
wypłacana jednorazowo po ukończeniu nauki – 16 osób 

 w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych – 1 osoba 

 w uzyskaniu zatrudnienia, 

 na zagospodarowanie – w formie rzeczowej w kwocie do 300% podstawy – 12 osób 
W okresie od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. przeprowadzono 103 wywiady środowiskowe 

dotyczące zbadania sytuacji socjalno-bytowej, dochodowej i życiowej usamodzielnionych 
wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych.  
 
10) Organizowanie i prowadzenie specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego dla 
rodzin naturalnych i zastępczych, a także terapii rodzinnej. 
 

 w tym Punkt Interwencji Kryzysowej 

 w tym Punktu Konsultacyjny w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 
przemocy domowej 

W okresie sprawozdawczym z usług Powiatowego Zespół Poradnictwa Specjalistycznego 
skorzystało 1597 mieszkańców powiatu Kętrzyńskiego, który obsługuje jeden pracownik 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, przeprowadza wstępną analizę problemu i udziela 
pomocy sam w ramach swoich kwalifikacji i wiedzy lub kwalifikuje petentów do poszczególnych 
specjalistów. Specjaliści w Zespole są zatrudniani na umowę zlecenie w miarę potrzeb środowiska 
i tak:  

1. Poradnictwo psychologiczne 
w każdy wtorek w  godz. 800-1100 
w każdy czwartek w godz. 1500-1800        

2. Poradnictwo socjalne  
każdego dnia w godz. 700-1500 

3. Poradnictwo prawne  
w każdy poniedziałek  w godz. 8 00-11 00  
W ramach Poradnictwa specjalistycznego udzielono schronienia w hostelu PIK 8 osobom 

przez okres do 3 miesięcy. Zadaniem Punktu było udzielanie pomocy osobom i rodzinom 
znajdującym się w sytuacjach kryzysowych lub będących ofiarami przemocy w rodzinie. 
Założono 1 „Niebieską Kratę” oraz podpisano 3 kontrakty socjalne.  
 Ponadto w ramach działalności Powiatowego Punktu Interwencji Kryzysowej  
przeprowadzono szkolenia grupowe:  

 Szkolenie dla rodzin zastępczych- przeszkolono 14 kandydatów na rodziny zastępcze. 
Szkolenia rodzin przeprowadziło dwóch pracowników PCPR, którzy posiadają 
uprawnienia trenerskie do prowadzenia szkolenia według  programu RODZINA - 
rodzinna opieka zastępcza, adopcja - zatwierdzony przez Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej.  

 Grupa Wsparcia dla Rodzin Zastępczych 5 spotkań dla chętnych osób pełniących funkcję 
rodzin zastępczych. 

 zajęcia socjoterapeutyczne dla wychowanków rodzin zastępczych w wieku 16-17 lat (7 
osób) – grupa prowadzona regularnie przez pół roku 

Beneficjentami Zespołu są: 
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1. Mieszkańcy powiatu kętrzyńskiego, a w szczególności: 

 Osoby i rodziny w nagłych sytuacjach kryzysowych 

 Osoby uzależnione i współuzależnione 

 Osoby i rodziny (ubogie) chcące korzystać z bezpłatnego poradnictwa specjalistycznego 

 Dzieci i młodzież całkowicie lub częściowo pozbawione opieki rodzinnej 

 Rodziny zastępcze 

 Usamodzielnieni wychowankowie rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-
wychowawczych 

 Rodzice biologiczni dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i placówkach 
opiekuńczo-wychowawczych 

 Rodzice dzieci z problemami opiekuńczo-wychowawczymi 

 Kandydaci na rodziny zastępcze  
2. Kadry jednostek pomocy społecznej ( pięć Ośrodków) 
3. Organizacje pozarządowe. Związki i Kościoły ( wszystkie organizacje pozarządowe, Związki i 

Kościoły działające na terenie powiatu kętrzyńskiego) 
Stale współpracujemy z : 

 Pełnomocnik Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego ds. Profilaktyki i  
         Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

 Miejskie i Gminne Komisje ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z terenu 
powiatu kętrzyńskiego, 

 Sąd Rejonowy w Kętrzynie Wydział Rodzinny i Nieletnich, Komenda Powiatowa             
         Policji w Kętrzynie Wydział Prewencji i Nieletnich, 

 Ośrodki Pomocy Społecznej z terenu powiatu, 

 Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna. 

 Organizacje pozarządowe. Związki i Kościoły ( wszystkie organizacje pozarządowe, 
Związki i Kościoły działające na terenie powiatu kętrzyńskiego) 
Podstawowe formy działania Zespołu: 

 pomoc i wsparcie osobom w nagłych sytuacjach kryzysowych   ( osobom uzależnionym, 
współuzależnionym, dotkniętym przemocą, osobom z problemami wychowawczymi 
wobec dzieci) 

 tworzenie grup konsultacyjnych – samopomocowych, 

 poradnictwo prawne, psychologiczne i pedagogiczne, 

 wdrażanie programów psychoedukacyjnych dla rodziców i dzieci w zakresie profilaktyki 
uzależnień, 

 wprowadzanie programów edukacyjno-rozwojowych dla osób współuzależnionych, 

 prowadzenie punktu informacyjnego o możliwościach uzyskania fachowej pomocy – 
terapia, leczenie odwykowe, rozwiązywanie problemów przemocy, 

 współpraca i doradztwo i szkolenie kadr pomocy społecznej z terenu powiatu w zakresie 
problemów uzależnień i przemocy. 

Działanie Powiatowego Poradnictwa Specjalistycznego jest wskazane podłożem nasilających się 
w ostatnich latach wszelkiego typu zachowań patologicznych w rodzinach. (uzależnienia, 
przemoc domowa, niezaradność w procesie opiekuńczo-wychowawczym dzieci itp.). Należy 
zatem podejmować coraz to większe i wszelkie możliwe przedsięwzięcia dla skutecznego 
przeciwdziałania pojawiającym się problemom społecznym. 
Specyfikacja  świadczonych usług przez Punkt jest odbierana przez świadczeniobiorców usług w 
sposób pozytywny, potrzebny i w pełni wynikający z potrzeb społeczności lokalnej. 

Ponadto w ramach Powiatowego Zespołu Poradnictwa Specjalistycznego prowadzono 
Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie  
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Głównym celem realizacji Programu jest powstrzymanie sprawców i zakończenie przemocy             
w rodzinie. 
Cele szczegółowe: 

 korygowanie niepożądanych i szkodliwych zachowań i postaw, które zmniejszą ryzyko 
dalszego stosowania przemocy; 

 zwiększenie zdolności do samokontroli agresywnych zachowań i do konstruktywnego 
współżycia w rodzinie. 

Realizacja zadania odbywała się: 

– w warunkach izolacyjnych (w Zakładzie Karnym w Dublinach przeprowadzono dwa 
cykle zajęć warsztatowych) – skazanym propozycję udziału przedstawia psycholog                 
w porozumieniu z wychowawcami;  

– w warunkach wolnościowych (w siedzibie PCPR w Kętrzynie przeprowadzono dwa 
cykle zajęć) – osoby kierowane przez sąd, kuratorów sądowych, policję, ośrodki pomocy 
społecznej lub zgłaszające się dobrowolnie. 

W zadaniu zastosowano terapię indywidualną i grupową. 
W roku 2010 zgłoszono do Programu 207 osób (206 mężczyzn i 1 kobieta). Do zajęć grupowych 
zakwalifikowano 63 mężczyzn, z tego Program ukończyło 47 osób.  
W trakcie realizacji zadania odbywały się konsultacje indywidualne z uczestnikami Programu             
i z członkami ich rodzin. Celem spotkań indywidualnych było poznanie uczestników, 
rozpoznanie diagnostyczne oraz motywacja do udziału w warsztatach. W okresie od 01.01.2010r. 
do 31.12.2010r. założono 32 „Niebieskie Karty” oraz przeprowadzono 143 wywiady 
diagnostyczne (rozpoznanie indywidualnej sytuacji klienta) – wizyty domowe, zebranie 
dokumentacji pod kątem: rzeczywistych okoliczności skierowania do Programu, określenie czy 
uczestnik aktualnie stosuje przemoc, najgroźniejsze i typowe formy i okoliczności przemocowych 
zachowań, aktualną sytuację rodzinną i zawodowa, cechy osobiste istotne dla pracy korekcyjnej. 
Zajęcia grupowe realizowane były w małych grupach warsztatowych (od 10 do 15 osób).  Istotną 
informacją przy realizacji Projektu jest fakt, że uczestnicy chętnie uczestniczyli i realizowali 
Program mimo wcześniejszych zahamowań i braku chęci do uczestniczenia w programie 
edukacyjno-korekcyjnym dla osób stosujących przemoc w rodzinie.     
Ponadto odbyły się dwa spotkania z instytucjami kierującymi osoby do Programu, podczas 
których omówiono rezultaty wypracowane przez uczestników.  
 
11) udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach 
 

Z zakresów czynności wynika, że każdy z pracowników zatrudnionych                               
w merytorycznych zespołach PCPR jest zobowiązany do udzielania petentom informacji o ich 
prawach i uprawnieniach. W okresie objętym kontrolą pracownicy ci udzielali informacji                         
w następujących sprawach: 

  skorzystania z pomocy świadczonej przez właściwy dla miejsca zamieszkania ośrodek 
pomocy społecznej, 

  ustalenia niepełnosprawności u dzieci lub stopnia niepełnosprawności przez Powiatowy 
Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności,  

 możliwości pomocy osobom niepełnosprawnym, przysługujących z tego tytułu ulg                         
i uprawnień, 

 rozwiązywania problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie, 

 możliwości uzyskania świadczeń z ZUS, 

 pomoc w egzekwowaniu alimentów (pomoc w sporządzaniu pism do Sądu i Komornika), 

 pomoc w ustanowieniu opieki dla dzieci osieroconych lub zaniedbywanych. 
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Informacje o prawach i uprawnieniach dotyczące wyżej wymienionych problemów 
społecznych udzielane były poprzez:  

 kontakty indywidualne, 

 rozmowy telefoniczne, 

 publikacje prasowe i ogłoszenia w telewizji lokalnej, 

 spotkania z organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie pomocy społecznej, 

 umieszczanie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie PCPR. 
 
12) Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 
 
W 2010 roku do Powiatowego Zespołu wpłynęło 2509 wniosków, wydano 2452 orzeczenia 
W roku sprawozdawczym wydano następujące orzeczenia: 

 orzeczenia stwierdzające zaliczenie dziecka do osób niepełnosprawnych  238 

 orzeczenie stwierdzające nie zaliczenie dziecka do osób niepełnosprawnych  65 

 orzeczenie o odmowie ustalenia niepełnosprawności dziecka    3 
Łącznie Zespół wydał dzieciom orzeczeń   306 

  orzeczenie stwierdzające zaliczenie osoby powyżej 16 roku życia do osób 
niepełnosprawnych          2146 

w tym: 

  osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności     373 

 osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności    446 

 osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności      220 

 orzeczenie stwierdzające nie zaliczenie osoby powyżej 16 roku życia do osób  
niepełnosprawnych          28 

 orzeczenie o odmowie ustalenia niepełnosprawności osoby powyżej 16 roku życia 35 
Łącznie Zespół wydał osobom dorosłym orzeczeń  2146 

 
W roku sprawozdawczym Zespół wydawał osobom niepełnosprawnym legitymacje: 

 legitymacje stwierdzające niepełnosprawność dzieci przed 16 rokiem życia   98 

 legitymacje stwierdzające niepełnosprawność osób po 16 roku życia na podstawie 
ważnych orzeczeń          632 

 legitymacje stwierdzające niepełnosprawność osób po 16 roku życia na podstawie 
orzeczeń wydanych przez inne organy – KIZ, ZUS, KRUS, MON, MSWiA w związku z 
brzmieniem art. 5 i 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. 
zm.)            0 

Łącznie Zespół wydał legitymacji   730 
 
W skład Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wchodzą: 

 lekarze          10 osób 

 pedagodzy           0 osób 

 doradcy zawodowi          3 osoby 

 pracownicy socjalni          4 osoby 

 obsługa zespołu         2 osoby 
Wszyscy specjaliści posiadają zaświadczenie określone Rozporządzeniem Ministra Pracy i 

Polityki Społecznej z dnia 21 maja 2002 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu 
niepełnosprawności.  
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Każdorazowo komisje orzekające odbywają się w składzie dwuosobowym, to jest lekarz i 
pracownik socjalny lub doradca zawodowy, zgodnie z wymogami wspomnianego rozporządzenia. 
Stawki ustalone za wydanie orzeczenia: 

 Lekarz, przewodniczący składu orzekającego – 26 zł, lekarz psychiatra 29 zł, 

 Psycholog, pedagog – 17 zł 

 Doradca zawodowy, pracownik socjalny – 17 zł 
Średni miesięczny koszt wydania orzeczenia w 2010 roku wyniósł 106,65 zł.  
 
13) Obsługa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2010 roku wg algorytmu: 
Powiatowi Kętrzyńskiemu  przyznał kwotę 1 095 610 zł na realizację zadań z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i społecznej, 
Powiat Kętrzyński w 2010 roku wykorzystał kwotę 1 081 944,44 zł co stanowi 98,75% 
przyznanych środków przez PFRON. 
 
Kwota niewykorzystana  –13665,56 zł 
 
Rehabilitacja zawodowa 

1. Finansowanie szkoleń organizowanych przez Dyrektora powiatowego urzędu pracy art. 
40 –                   6 161 zł 
Sfinansowano trzy szkolenia dla osób niepełnosprawnych 

2. Finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone w ustawie                  
o promocji w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako 
poszukujące pracy niepozostających w zatrudnieniu art. 11 – 6290,65 zł na zadanie 
przeznaczane było 6328,21 zł co stanowi 99,41% środków przeznaczonych na realizację 
zadania 

 
Rehabilitacja społeczna 

I. Turnusy rehabilitacyjne: 
 
1. Dzieci i młodzież  niepełnosprawna                    65 osób 
    Wypłacona kwota dofinansowania                       55 065 zł  
 
Opiekunowie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej                                         53 osoby 
Wypłacona kwota dofinansowania  niezbędnym opiekunom  dzieci              29 959 zł 

 
2. Osoby dorosłe niepełnosprawne                   82 osoby 
    Wypłacona  kwota dofinansowania                 66 103  zł  

 
Opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych            22 osoby 
Wypłacona kwota dofinansowania opiekunom osób niepełnosprawnych            12320 zł              

3.  Osoby niepełnosprawne pracujące w ZPCH 1 osoba              560 zł 
 

Na realizację zadania  przeznaczono –             164 785 zł 
Łącznie wykorzystana kwota   -             164 007 zł 
 co stanowi  99,53%  środków przeznaczonych  na realizację zadania. 
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Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki dorosłych osób niepełnosprawnych 
 
Złożono 8 wniosków.  
Zostało zawartych 6 umów z: 

1. Kętrzyńskie Towarzystwo „Amazonki”- zorganizowano wyjazd integracyjny do 
Częstochowy dla 25 osób niepełnosprawnych z niezbędnymi opiekunami 

2. Polski Związek Niewidomych, Koło Kętrzyn – zorganizowało „ Dzień Białej Laski” – 
uczestniczyło 50 osób niepełnosprawnych 

3. Polski Związek Niewidomych, Koło Kętrzyn – zorganizowało „ Spotkanie opłatkowe” – 
uczestniczyło 80 osób niepełnosprawnych 

4. Polski Związek Głuchych, Koło Kętrzyn- zorganizowało „ Spotkanie Wielkanocne”- 
uczestniczyło 20 osób niepełnosprawnych 

5. Polski Związek Głuchych, Koło Kętrzyn- zorganizowało „ Spotkanie z okazji 
Międzynarodowego Dnia Głuchego”- uczestniczyło 20 osób niepełnosprawnych 

6. Polski Związek Głuchych, Koło Kętrzyn- zorganizowało „ Spotkanie opłatkowe”- 
uczestniczyło 20 osób niepełnosprawnych 

Na realizację zadania przeznaczono  -               6000  zł  
Środki wykorzystane na realizację zadania –               6000 zł 

 
Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej 
 
Dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej   -  kwota przyznana  na 
zadanie w 2010 roku          517 860,00 zł 
Kwota wykorzystana               505 010 zł   
- wykorzystane środki  na zadanie w 97,52% 
W  Warsztacie Terapii Zajęciowej w Kętrzynie w terapii uczestniczy 35 niepełnosprawnych osób 
dorosłych. Uczestnicy mogą korzystać z siedmiu pracowni: gospodarstwa domowego, ślusarska, 
krawiecka, dziewiarska, stolarska, garncarsko - ceramiczna, plastyczna. 
  
Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki 
pomocnicze 
 
Zrealizowano 442 wniosków na kwotę 244092 zł 
 

Przedmiot Ilość Kwota 

Pieluchomajtki, cewniki, worki do 
zb. moczu 

286 47857,79 

Obuwie ortopedyczne 29 7824,50 

Proteza piersi 1 356 

System Fm 2 16500 

Aparaty słuchowe 82 109901 

Materac / poduszka 
przeciwodleżynowa 

1 165 

Wózki inwalidzkie 12 27438,98 

Łuski 1 600 

Balkonik rehabilitacyjny 1 240 

Proteza 5 17274 

Kule 1 40,33 

Indywidualny przedmiot pionizujący 1 4963 
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Gorsety 4 1712 

Proteza powietrzna 1 2108 

Fotel rehabilitacyjny 2 2100 

Soczewki kontaktowe stałe 1 890 

Pończochy kikutowe 1 306 

Sprzęt rehabilitacyjny 6 3815,40 

 
1. Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się                           
i technicznych na wnioski indywidualnych osób niepełnosprawnych. 
 
Bariery architektoniczne – 107 302 zł 
Złożone wnioski 52 
Zawarte umowy 20 
Bariery w komunikowaniu się – 27 428 zł 
Złożone wnioski 52 
Zawarte umowy 14 
Bariery techniczne – 1 520 zł 
Złożone wnioski – 17 
Zawarte umowy - 2 
Łącznie na zadanie 136 250 zł 
 
Podjęto działania na rzecz osób niepełnosprawnych  polegające na: 
 

1. Pomocy w przygotowaniu i kompletowaniu wniosków na:  

 likwidację barier funkcjonalnych, 

  turnusy rehabilitacyjne, 

 zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i 
sprzęt rehabilitacyjny, 

 programy: „STUDENT”, „KOMPUTER DLA HOMERA”, „PEGAZ” 
2. Udzielaniu informacji  o prawach i uprawnieniach dotyczących osób niepełnosprawnych i 

możliwości korzystania ze środków PFRON 
3. Organizowaniu możliwości skorzystania osób niepełnosprawnych  z poradnictwa 

specjalistycznego, 
4.  Współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Kętrzynie w sprawie szkoleń osób 

niepełnosprawnych, 
5. Współpracy z mediami w zakresie publikowania, przekazywania informacji dotyczących 

praw i uprawnień osób niepełnosprawnych oraz możliwości skorzystania ze środków 
PFRON 

6. Współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób 
niepełnosprawnych. 
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Środki finansowe wydatkowane przez Powiat Kętrzyński na realizację zadań z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych                      

w 2010 r. 
 

  
Nazwa zadania 

 

 
Plan 

Środki finansowe na zadania z zakresu Rehabilitacji zawodowej                          
i społecznej w tym na: 

1095610 

1. 

Zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku                              
z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy, stosownie 
do potrzeb wynikających   z niepełnosprawności osób na nich 
zatrudnionych oraz z rozpoznaniem przez służby medycyny tych potrzeb 
art. 26 0,00 

2. 
Zwrot kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikom 

niepełnosprawnym w pracy art. 26d 0,00 

3. 
Dofinansowanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby 

niepełnosprawnej art. 26e 0,00 

4. 

Finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone w 
ustawie o promocji w odniesieniu do osób niepełnosprawnych 
zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostających                                  
w zatrudnieniu art. 11  6328,21 

5. 

Przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do 
spółdzielni socjalnej art.12 14133,54 

6. 
Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego  osób 

niepełnosprawnych art. 40  6161 

7. 
Zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę  na szkolenie zatrudnionych 

osób niepełnosprawnych art. 11 0,00 

8. 

Udzielanie dofinansowania do wysokości 50% oprocentowania kredytów 
bankowych, zaciągniętych przez osoby niepełnosprawne na kontynuowanie 
działalności gospodarczej lub prowadzenie własnego lub dzierżawionego 
gospodarstwa rolnego art. 13 0,00 

9. 
Dofinansowanie   WTZ 

517860 

10. Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych 164785 

11. 
Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji  i turystyki osób 

niepełnosprawnych 6000 

12. 
Dofinansowanie zaopatrzenia  w sprzęt rehabilitacyjny   i przedmioty   

ortopedyczne i środki pomocnicze 244092,25 

13. 
Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, technicznych            

i w komunikowaniu się w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej 136250 
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14) Realizacja innych zadań – środki pozyskane z zewnątrz 
 

1. Projekt systemowy pt. „Gotowi do pracy” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Kętrzynie w okresie od 01.01.2009 do 31.12.2009r. w którym wzięły udział 34 osoby 
niepełnosprawne nieaktywne zawodowo. Współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego – POKL na lata 2007 - 2013 

Główny cel projektu to wzrost integracji społecznej i zawodowej bezrobotnych osób 
niepełnosprawnych pochodzących z terenu Powiatu Kętrzyńskiego, a celami szczegółowymi 
projektu było zaktywizowanie zawodowe i społeczne 43 bezrobotnych osób niepełnosprawnych  

 
     193 806 zł 
 

2. Program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy Sfinansowany przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego 

81 000 zł 
 

 
 

ŁĄCZNIE 274 806 ZŁ 
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ZESTAWIENIE RODZAJU I ILOŚCI UDZIELONEJ POMOCY W 2010 ROKU  

Rodzaj świadczonej pomocy Ilość osób objętych 
danym rodzajem 

pomocy 

Wnioski o umieszczanie w Domu Pomocy Społecznej w 
Kętrzynie 

31 

Aktualizowanie odpłatności za pobyt w DPS osób 
przebywających na starych zasadach 

37 

Skierowania do placówek opiekuńczo-wychowawczych 5 

Udział w procesie opiekuńczo-wychowawczym 
wychowanków placówek 

50 

Szkolenie doskonalenie kadry pomocy społecznej 103 

Usamodzielnienia wychowanków placówek i rodzin 
zastępczych – wywiady środowiskowe 

103 

Rozpatrzone wnioski o dofinansowanie do zakupu 
przedmiotów ortopedycznych dla osób niepełnosprawnych i 
sprzętu rehabilitacyjnego 

583 

Poradnictwo specjalistyczne 1597 

Punkt Interwencji Kryzysowej 8 

Udział w przesłuchaniach nieletnich  12 

Pomoc rodzinom zastępczym – wywiady środowiskowe 290 

Szkolenie istniejących rodzin zastępczych (grupy wsparcia) 52 

Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci z rodzin zastępczych 7 

Współpraca z rodzicami biologicznymi wychowanków 
rodzin zast. i placówek op.-wych (wywiady środowisk) 

192 

Wywiady środowiskowe zlecone 30 

Szkolenie kandydatów  na rodziny zastępcze 14 

Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy 
domowej 

207 

Wnioski rozpatrzone o dofinansowanie do pobytu na 
turnusie rehabilitacyjnym 

387 

Wnioski rozpatrzone o dofinansowanie do likwidacji barier 
architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych 

121 

Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej 35 

Wydawanie wniosków i udzielanie informacji na temat 
programów dla osób niepełnosprawnych „KOMPUTER 
DLA HOMERA”, „PEGAZ”, „STUDENT” 

98 

Wnioski rozpatrzone o dofinansowanie sportu, kultury, 
rekreacji 

8 

Projekt systemowy POKL „Gotowi do pracy” – wywiady 
środowiskowe 

43 

Projekt systemowy POKL „Gotowi do pracy” – kontrakty 
socjalne 

31 

Wnioski o ustalenie: stopnia niepełnosprawności                       
i niepełnosprawności 

2509 

Wnioski o wydanie legitymacji osobom niepełnosprawnym 730 

RAZEM 7283 
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WYKAZ POTRZEB NA 2011 ROK 
 
 

opracowany na podstawie analizy sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie za 2010 rok, monitoringu Strategii oraz przepisów z zakresu pomocy społecznej 

należących do kompetencji powiatu. 

 

1. Promocja idei rodzicielstwa zastępczego. 

 

2. Organizowanie sieci rodzinnej opieki zastępczej na terenie powiatu – to jest pozyskanie, 

przeszkolenie nowych kandydatów na rodziny zastępcze niespokrewnione oraz rodziny 

zastępcze zawodowe. 

 

3.  Realizacja projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

2007-2013 pn. „Gotowi do pracy”. 

 

4. Wsparcie działalności statutowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie 

środkami finansowymi pozyskiwanymi w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

2007-2013 i innymi. 

 

5. Realizacja programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy. 

 

6. Opracowanie i realizacja powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. 

 

7. Opracowanie i realizacja programu służącego działaniom profilaktycznym mającym na 

celu udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrożenia 

prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych 

przemocą w rodzinie. 


