
 

  

  

  

  

  

  
SSPPRRAAWWOOZZDDAANNIIEE  ZZ  DDZZIIAAŁŁAALLNNOOŚŚCCII   

PPOOWWIIAATTOOWWEEGGOO  CCEENNTTRRUUMM    

PPOOMMOOCCYY  RROODDZZIINNIIEE  

II   OOCCHHRROONNYY  ZZDDRROOWWIIAA    

WW  DDZZIIEERRŻŻOONNIIOOWWIIEE  

ZZAA  RROOKK  22002211  

 

 

 
  

 

 
 
 

 

     
Dzierżoniów, marzec 2022 r. 

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie 



2 

 

 
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie zwane  

w dalszej części sprawozdania Centrum jest jednostką organizacyjną Powiatu Dzierżoniowskiego.  

Zgodnie ze Statutem uchwalonym uchwałą nr III/28/19 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 29 stycznia 

2019 r. Centrum realizuje zadania Powiatu Dzierżoniowskiego z zakresu:  

1. pomocy społecznej,  

2. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,  

3. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

4. działań na rzecz osób niepełnosprawnych 

5. przeciwdziałania przemocy w rodzinie,  

6. promocji i ochrony zdrowia,  

7. realizacji innych zadań wynikających z przepisów prawa. 

Centrum wykonuje zadania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej na podstawie Zarządzenia Starosty 

Dzierżoniowskiego Nr 43/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku.   

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w imieniu Starosty sprawuje nadzór nad 

działalnością jednostek organizacyjnych Powiatu Dzierżoniowskiego, realizującymi zadania z zakresu 

pomocy społecznej – Domem Pomocy Społecznej w Bielawie oraz Powiatowym Ośrodkiem Wsparcia w 

Dzierżoniowie.  
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ZATRUDNIENIE 

Na dzień 31.12.2021 r. w Centrum zatrudnionych było 26 osób (25,5 etatów). 

Wykaz pracowników przedstawia poniższa tabela.  

 

Tabela 1. Wykaz pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w 

Dzierżoniowie na dzień 31 grudnia 2021 r. 

Nazwa stanowiska Liczba etatów  Liczba osób 

Dyrektor 1 1 

Zastępca Dyrektora 1 1 

Główny księgowy 1 1 

Przewodniczący PZON 0,5 1 

Sekretarz 1 1 

Pracownik socjalny 3  3 

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 6   6 

Referent/specjalista 10 10 

Psycholog 2 2 
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PIECZA ZASTĘPCZA 

Centrum realizuje zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Ponadto, jak 

wspomniano we wstępie, pełni rolę organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, tak więc zajmuje się 

kompleksowo organizowaniem opieki dla dzieci pozbawionych opieki rodziców, podejmuje działania mające 

na celu pozyskiwanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, przygotowuje kandydatów do 

pełnienia tej funkcji, zapewnia wsparcie istniejącym rodzinom zastępczym oraz dzieciom w nich 

przebywającym, a także podejmuje działania w celu stabilizowania sytuacji dzieci. Ponadto do zadań 

Centrum należy wypłata świadczeń należnych rodzinom zastępczym oraz osobom opuszczającym pieczę 

zastępczą.  

Szczegółowe informacje dotyczące zadań realizowanych przez Centrum w ramach organizacji 

rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego zostały zamieszczone w „Sprawozdaniu 

z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2021”, które zostało przedłożone wraz 

z niniejszym sprawozdaniem.  

 

Rodzinna piecza zastępcza  

W 2021 r. w Powiecie Dzierżoniowskim funkcjonowały następujące formy rodzinnej pieczy zastępczej:  

➢ rodziny zastępcze spokrewnione,  

➢ rodziny zastępcze niezawodowe,  

➢ rodziny zastępcze zawodowe, w tym w tym pełniące funkcję pogotowia rodzinnego, 

➢ rodzinne domy dziecka.  

 

Tabela 2. Liczba rodzin zastępczych oraz liczba dzieci, w tym osób pełnoletnich objętych pieczą 

zastępczą według stanu na dzień 31.12.2021 r.  

WYSZCZEGÓLNIENIE Liczba rodzin zastępczych Liczba dzieci 

Rodziny zastępcze 

spokrewnione 

73 106 

Rodziny zastępcze 

niezawodowe 

37 45 

Rodziny zastępcze zawodowe 3 8 

Rodziny zastępcze zawodowe 

pełniące funkcję pogotowia 

rodzinnego 

3 9 

Rodzinne domy dziecka 4 30 

OGÓŁEM 120 198 
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Tabela 3. Liczba rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka powstałych i rozwiązanych w danym 

okresie sprawozdawczym: 

WYSZCZEGÓLNIENIE  Powstałe w okresie 

sprawozdawczym 

Rozwiązane w okresie 

sprawozdawczym 

Rodziny zastępcze 

spokrewnione 

13 19 

Rodziny zastępcze 

niezawodowe 

3 10 

Rodziny zastępcze 

zawodowe 

0 1 

Rodziny zastępcze 

zawodowe pełniące funkcję 

pogotowia rodzinnego 

0 0 

Rodziny zastępcze 

zawodowe specjalistyczne 

0 0 

Rodzinne domy dziecka 0 0 

Ogółem 16 30 

 

W wyniku realizacji postanowień sądu w okresie sprawozdawczym do wszystkich form rodzinnej pieczy 

zastępczej przybyło 46 małoletnich. Przed ukończeniem 18 roku życia rodzinną pieczę zastępczą opuściło 39 

dzieci, a po 18 roku życia – 22 osoby. 

Finansowanie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka odbywa się na podstawie Ustawy z dnia 9 

czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wysokość świadczenia na pokrycie 

kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej uzależniona jest od stopnia pokrewieństwa oraz stanu 

zdrowia dziecka. Ponadto kwoty przysługującego rodzinom zastępczym świadczenia na pokrycie kosztów 

utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, podlegają waloryzacji wskaźnikiem 

cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Ostatni 

raz waloryzacja taka nastąpiła w czerwcu 2021 r. w związku z czym wysokość świadczeń od tamtego roku 

wyglądała następująco: 

− na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej spokrewnionej do dnia 31 maja 2021 roku 694,00 zł 

miesięcznie, a od dnia 1 czerwca 2021 roku 746,00 zł miesięcznie; 

− na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej niezawodowej, zawodowej lub rodzinnym domu dziecka 

do dnia 31 maja 2021 roku 1052,00 zł miesięcznie, a od dnia 1 czerwca 2021 roku 1 131,00 zł 

miesięcznie. 

W 2021 r. na comiesięczną pomoc dla rodzin zastępczych wydatkowano kwotę 2 228 362,46 zł.  
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Ponadto rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domu dziecka do świadczenia na 

pokrycie kosztów utrzymania dziecka przysługuje dodatek w wysokości 500,00 zł zwany „dodatkiem 

wychowawczym.” 

Dodatek wychowawczy przysługuje rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinny dom dziecka na każde 

dziecko umieszczone w tej rodzinie w wieku do ukończenia 18 roku życia, natomiast świadczenie na 

pokrycie kosztów utrzymania dziecka przysługuje także po uzyskaniu przez dziecko pełnoletności pod 

warunkiem, że kontynuuje ono naukę. 

Dodatek wychowawczy udzielany jest na wniosek rodziny zastępczej. Wniosek składa się za pośrednictwem 

koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, pracownika socjalnego lub bezpośrednio w dziale świadczeń 

PCPRiOZ. W przypadku, gdy dodatek wychowawczy przysługiwał rodzinie zastępczej za niepełny miesiąc 

kalendarzowy, wypłacany był w wysokości proporcjonalnej do liczby dni pobytu dziecka w danym miesiącu 

kalendarzowym. Prawo do dodatku wychowawczego ustala się na okres 12 miesięcy. W przypadku braku 

zmian w sytuacji rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka, mającej wpływ na prawo do 

dodatku wychowawczego, ustala się go na okres kolejnych 12 miesięcy z urzędu (bez konieczności składania 

wniosku). 

W 2021 r. na ten cel wydatkowano kwotę 1 019 745,86 zł. 

Rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka przysługuje dodatek na dziecko 

legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności w wysokości do dnia 31 maja 2021 roku 211,00 zł miesięcznie, a od dnia 1 czerwca 

2021 roku (waloryzacja) 227,00 zł miesięcznie.  

Od 2019 r. rodziny zastępcze oraz prowadzący rodzinne domy dziecka mogą ubiegać się o 

świadczenie „dobry start”. Jest to jednorazowe świadczenie w wysokości 300,00 zł przyznawane na dziecko, 

które rozpoczyna nowy rok szkolny. Od roku 2021 świadczenie realizuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 

Rodzinom zastępczym oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka Starosta może przyznać: 

➢ dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka; 

➢ świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka – 

jednorazowo (np. na zakup niezbędnej odzieży, mebli, ręczników, pościeli, łóżka), 

➢ świadczenie na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń 

mających wpływ na jakość sprawowanej opieki - jednorazowo lub okresowo (np. dofinansowanie 

specjalistycznych badań, dojazdu do kliniki, remontu mieszkania w przypadku pożaru, powodzi). 
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Dodatkowo rodzina zastępcza niezawodowa (pod warunkiem, że przebywa w niej powyżej 4 dzieci) 

i zawodowa oraz prowadzący rodzinny dom dziecka otrzymuje środki finansowe na utrzymanie lokalu 

mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego w wysokości odpowiadającej kosztom 

ponoszonym przez rodzinę zastępczą niezawodową, zawodową lub prowadzącego rodzinny dom dziecka na 

czynsz, opłaty z tytułu najmu, opłaty za energię elektryczną i cieplną, opał, wodę, gaz, odbiór nieczystości 

stałych i płynnych, dźwig osobowy, antenę zbiorczą, abonament telewizyjny i radiowy, usługi 

telekomunikacyjne oraz związanym z kosztami eksploatacji, obliczonym przez podzielenie łącznej kwoty 

tych kosztów przez liczbę osób zamieszkujących w tym lokalu lub domu jednorodzinnym i pomnożenie 

przez liczbę dzieci i osób pełnoletnich umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka 

wraz z osobami tworzącymi tę rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka.  

Prowadzący rodzinny dom dziecka otrzymuje środki finansowe na: 

➢ pokrycie niezbędnych kosztów związanych z remontem lub ze zmianą lokalu w budynku 

wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym jest prowadzony rodzinny dom dziecka, 

➢ pokrycie innych niezbędnych i nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką  

i wychowaniem dziecka lub funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka. 

Rodzinie zastępczej zawodowej Starosta może raz do roku przyznać świadczenie na pokrycie kosztów 

związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub 

domu jednorodzinnego. 

Zestawienie świadczeń dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka oraz ich 

wysokość przedstawia poniższa tabela:  

Tabela 4. Zestawienie świadczeń dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka. 

RODZAJ ŚWIADCZENIA LICZBA 

ŚWIADCZEŃ 

OGÓLNA KWOTA 

WYPŁACONYCH 

ŚWIADCZEŃ W 2021 R. 

Dodatek z tytułu niepełnosprawności 263 56 492,24 zł 

Świadczenie jednorazowe na przyjęcie dziecka 18 21 524,70 zł 

Świadczenie związane z wystąpieniem zdarzeń losowych 6 7 087,60 zł 

Dofinansowanie do wypoczynku 34 33 400,00 zł 

 

Środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego bądź domu 

jednorodzinnego 

26 86 412,42 zł 

Środki finansowe na pokrycie innych niezbędnych i 

nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i wychowaniem 

dziecka oraz funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka 

2 6 521,75 zł 

OGÓŁEM 349 211 438,71 zł 
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PCPRiOZ ponosi koszty utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych poza naszym 

powiatem (dzieci, które przed umieszczeniem w pieczy zastępczej mieszkały na terenie Powiatu 

Dzierżoniowskiego), w ubiegłym roku na ten cel wydatkowano kwotę 93 099,18 zł.  

Rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinny dom dziecka w 2021 r. przysługiwał również bon 

turystyczny. Polski Bon Turystyczny przyznawany był na każde dziecko, na które przysługuje świadczenie 

wychowawcze lub dodatek wychowawczy „Rodzina 500 plus”. Bon był przyznawany przez Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych na podstawie danych przekazanych przez PCPRiOZ. 

Zawodowe rodziny zastępcze oraz prowadzący rodzinne domy dziecka otrzymują wynagrodzenie za 

pełnienie tej funkcji. Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od formy sprawowanej opieki, ilości i wieku 

dzieci, doświadczenia oraz stażu. Na ten cel w 2021 r. przeznaczono kwotę:  

- wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) dla zawodowych rodzin zastępczych, w tym dla pełniących funkcję 

pogotowia rodzinnego – 342 416,93 zł (7 rodzin),  

- wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) osób prowadzących rodzinne domy dziecka - 218 69,36 zł (4 rodzinne 

domy dziecka).  

W rodzinie zastępczej zawodowej, w której przebywa więcej niż 3 dzieci oraz 

w rodzinnym domu dziecka, w którym przebywa więcej niż 4 dzieci zatrudnia się osobę do pomocy przy 

sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich. Na ten cel wydatkowano kwotę 98 059,97 zł. 

Rodzina zastępcza zawodowa oraz prowadzący rodzinny dom dziecka mają prawo do czasowego 

niesprawowania opieki nad dzieckiem w związku z wypoczynkiem, w wymiarze 30 dni kalendarzowych w 

okresie 12 miesięcy. W okresie czasowego niesprawowania opieki nad dzieckiem w związku m. in. 

wypoczynkiem, o którym mowa powyżej lub w związku z udziałem w szkoleniach lub pobytem w szpitalu 

oraz w sytuacji wystąpienia nieprzewidzianych trudności lub zdarzeń losowych w rodzinie zastępczej lub 

rodzinnym domu dziecka dzieci umieszczone w tych rodzinach zastępczych lub rodzinnych domach dziecka 

trafiają do rodzin pomocowych. Rodzinom pomocowym w tym okresie przysługuje wynagrodzenie oraz 

świadczenia i dodatki przysługujące rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinny dom dziecka na dane 

dziecko. W ubiegłym roku 5 dzieci z dwóch rodzin zawodowych i 15 dzieci z dwóch rodzinnych domów 

dziecka, przebywało w 9 rodzinach pomocowych. Kwota przeznaczona na wynagrodzenia dla rodzin 

pomocowych wynosiła 12 452,00 zł. 

Nad rodzinami zastępczymi i prowadzący rodzinne domy dziecka opiekę sprawują koordynatorzy 

rodzinnej pieczy zastępczej praz pracownicy socjalni. W 2021 r. PCPRiOZ pozyskał dodatkowe środki 

zewnętrzne na realizację zadań tj. przyznanie dodatków dla pracowników socjalnych w wysokości 250,00 zł 



9 

 

do 29 maja 2021 r., a od 30 maja 2021 r. w wysokości 400,00 zł miesięcznie. Dodatek przysługuje 

pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy w samorządowych jednostkach 

organizacyjnych pomocy społecznej, do którego podstawowych obowiązków należy świadczenie pracy 

socjalnej w środowisku, w tym przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych poza siedzibą 

jednostki. Na dodatek dla pracownika socjalnego pozyskano środki w wysokości 7 708,10 zł, z czego 

wydatkowano kwotę 7 707,29 zł. 

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej każdy pracownik socjalny ma prawo 

do korzystania z superwizji pracy socjalnej prowadzonej przez superwizorów pracy socjalnej. Superwizja 

pracy socjalnej polega na ustawicznym rozwoju zawodowym pracowników socjalnych, służącym utrzymaniu 

wysokiego poziomu świadczonych usług, zachowaniu  i wzmacnianiu kompetencji zawodowych, udzielaniu 

wsparcia, poszukiwaniu źródeł trudności w pracy i możliwości ich pokonywania. Również koordynator 

rodzinnej pieczy zastępczej zgodnie z  ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej ma prawo do korzystania z poradnictwa zawodowego, które ma na celu zachowanie 

i wzmocnienie jego kompetencji oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego. Realizując zadania 

ustawowe PCPRiOZ w Dzierżoniowie zorganizował dwa spotkania superwizyjne dla koordynatorów 

i pracowników socjalnych w 2021 r.  

Zgodnie z ww. ustawą do zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, a zatem PCPRiOZ należy 

zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka szkoleń mających na celu 

podnoszenie ich kwalifikacji, biorąc pod uwagę ich potrzeby. W 2021 r. ze względu na wprowadzone 

obostrzenia w kraju superwizje dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka nie odbyły 

się. 

Zarząd Powiatu, zgodnie z zapisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

sprawuje kontrolę nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi i placówkami 

opiekuńczo – wychowawczymi. Obowiązek ten może zostać delegowany na inną osobę. Zgodnie Uchwałą 

Nr 225/537/18 z dnia 31 sierpnia 2018 r. Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego upoważnił Dyrektora 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie do sprawowania kontroli nad 

rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo – 

wychowawczymi.   

W roku 2021 przeprowadzono 12 kontroli rodzin zastępczych, w tym:  

• 4 w rodzinach spokrewnionych,  

• 4 w rodzinach niezawodowych,  
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• 3 w rodzinach zawodowych, 

• 1 w rodzinnym domu dziecka.   
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ODPŁATNOŚĆ RODZICÓW BIOLOGICZNYCH ZA POBYT DZIECI W RODZINNEJ I 

INSTYTUCJONALNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ i ZOL 

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej za pobyt dziecka w pieczy zastępczej rodzice ponoszą miesięczną opłatę w wysokości: 

1) przyznanych świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania oraz dodatków na pokrycie zwiększonych 

kosztów utrzymania dziecka niepełnosprawnego – w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie 

zastępczej spokrewnionej, rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub 

rodzinnym domu dziecka; 

2) średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-

wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej oraz interwencyjnym ośrodku 

preadopcyjnym – w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej 

placówce opiekuńczo-terapeutycznej oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.  

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych za pobyt dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców 

umieszczonego w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub 

w zakładzie rehabilitacji leczniczej rodzice ponoszą miesięczną opłatę w wysokości miesięcznej opłaty za 

wyżywienie i zakwaterowanie dziecka (tj. 200% najniższej emerytury).  

Rodzicom biologicznym za pobyt dziecka w pieczy zastępczej i ZOL opłatę ustala Dyrektor 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie działający 

z upoważnienia Starosty Dzierżoniowskiego. Rodzice biologiczni mogą starać się o umorzenie 

w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty lub odstąpienie 

od ustalenia opłaty. Warunki, jakie muszą spełnić rodzice by skorzystać z jednej  

z tych ulg określa uchwała Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 31 stycznia 2012 r. 

Nr XVII/125/12. 

Na podstawie prawomocnych decyzji ustalających opłatę wysyłane były upomnienia rodzicom 

biologicznym. Po uzyskaniu zwrotnych potwierdzeń odbioru od upomnień zostały sporządzone tytuły 

wykonawcze, które zostały wysłane do Urzędu Skarbowego. Na podstawie dobrowolnych wpłat rodziców 

oraz opłat ściągniętych przez Urząd Skarbowy lub komornika w 2021 r. uzyskano 58 150,10 zł. Część tej 

kwoty w wysokości 4 344,59 zł PCPRiOZ musiał przesłać właściwym gminom jako należny im dochód. 

Zatem jako dochód powiatu pozostała kwota 53 805,51 zł (należność główna 49 593,53 zł, koszty upomnień 

122,81 zł oraz odsetki 4 089,17 zł). 
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ODPŁATNOŚĆ GMIN ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ LUB 

ZAKŁADZIE OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM 

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz 

pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego 

w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka lub średnie miesięczne wydatki przeznaczone na 

utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-

terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym w wysokości: 

1. 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy 

zastępczej; 

2. 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej; 

3. 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w 

pieczy zastępczej. 

Partycypacja gminy w kosztach związanych z umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej, jest wyrazem 

odpowiedzialności gminy za członka wspólnoty samorządowej. Dodatkowo jest to instrument, przy 

zastosowaniu którego ustawodawca stara się skłonić gminę do aktywnej pracy z rodziną przeżywającą 

trudności w sprawowaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej. Praca z rodziną biologiczną dziecka 

umieszczonego w pieczy zastępczej jest zadaniem gminy i efektywność tej pracy będzie znajdowała 

uzewnętrznienie w powrocie dziecka do swojej rodziny. Sygnalizowana tu partycypacja gmin w kosztach 

pobytu dzieci w pieczy zastępczej nie ma zastosowania do dzieci, które zostały pozostawione bezpośrednio 

po urodzeniu lub których rodzice są nieznanej tożsamości. Rozwiązanie takie może wynikać z tego, że we 

wskazanych przypadkach nie można jeszcze mówić, że dzieci te stały się członkami danej wspólnoty 

samorządowej i powinna ona ponosić za nie odpowiedzialność, względnie takiej wspólnoty nie można 

ustalić. 

Ponadto zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych gmina właściwa ze względu na miejsce urodzenia dziecka jest obowiązana do 

współfinansowania opłaty (200% najniżej emerytury) za pobyt dziecka pozbawionego opieki i wychowania 

rodziców umieszczonego w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub 

w zakładzie rehabilitacji leczniczej przez sąd, w wysokości: 

1. 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-

opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej; 
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2. 30% w drugim roku pobytu dziecka w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-

opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej; 

3. 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w 

zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej. 

Dochód Powiatu z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej i ZOL uzyskany od gmin w 2021 

roku przedstawia poniższa tabela.  

Tabela 5. Wysokość odpłatności poniesionej przez gminy w roku 2021 za pobyt dzieci w pieczy 

zastępczej. 

Gmina Opłata za 

rodzinną pieczę 

zastępczą 

Opłata za 

instytucjonalną 

pieczę zastępczą 

Opłata za ZOL Łącznie opłata 

poniesiona przez 

gminy 

Bielawa 457 236,09 zł 623 781,89 zł nie dotyczy 1 081 017,98 zł 

Dzierżoniów – gmina 

miejska 
234 015,01 zł 345 743,77 zł 

 

24 289,16 zł 604 047,94 zł 

Dzierżoniów -gmina 

wiejska 

22 675,39 zł 98 071,19 zł 

 

nie dotyczy 120 746,58 zł 

Pieszyce 59 628,13 zł 69 480,83 zł nie dotyczy 129 108,96 zł 

Niemcza 71 420,29 zł 25 229,66 zł nie dotyczy 96 649,95 zł 

Piława Górna 118 129,46 zł 97 051,15 zł 

 

nie dotyczy 215 180,61 zł 

Łagiewniki 47 989,66 zł 66 884,85 zł nie dotyczy 114 874,51 zł 

Łącznie: 1 011 094,03 zł 1 326 243,34 zł 24 289,16 zł 2 361 626,53 zł 
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WSPARCIE DLA OSÓB USAMODZIELNIANYCH Z RODZINNEJ I 

INSTYTUCJONALNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ 

Usamodzielniany to osoba opuszczająca, po osiągnięciu pełnoletności, rodzinę zastępczą, rodzinny 

dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną, w 

przypadku, gdy umieszczenie w pieczy zastępczej nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu.  

Proces usamodzielnienia rozpoczyna się na rok przed osiągnięciem pełnoletności przez osobę 

usamodzielnianą i w zależności od sytuacji życiowej wychowanka, może trwać najpóźniej do momentu 

osiągnięcia przez osobę usamodzielnianą 26 roku życia. 

Pomoc w ramach usamodzielnienia nie jest świadczeniem obowiązkowym, przysługującym z racji pobytu w 

rodzinie zastępczej lub placówce. Usamodzielniany wychowanek w celu otrzymania świadczeń ma 

obowiązek: 

− wskazania co najmniej na rok przed osiągnięciem pełnoletności osoby, która podejmie się pełnienia 

funkcji opiekuna usamodzielnienia i przesłanie takiej informacji do właściwego centrum pomocy rodzinie 

(właściwe ze względu na miejsce zamieszkania wychowanka przed umieszczeniem w pieczy zastępczej), 

− opracowania wspólnie z opiekunem usamodzielnienia Indywidualnego Programu Usamodzielnienia, co 

najmniej na miesiąc przed ukończeniem 18 r.ż. i przesłanie go do właściwego centrum pomocy rodzinie 

(w celu zatwierdzenia przez dyrektora centrum), 

− realizacji postanowień zawartych w Indywidualnym Programie Usamodzielnienia, 

− realizacji obowiązku szkolnego oraz przedkładania w PCPRiOZ na początku każdego semestru 

zaświadczenia potwierdzającego kontynuowanie nauki (niektórzy usamodzielniani są zobowiązani do 

przedkładania zaświadczenia potwierdzającego kontynuowanie nauki co miesiąc), 

− współdziałanie z opiekunem usamodzielnienia (pracownikiem socjalnym lub koordynatorem rodzin 

zastępczych), informowanie centrum o każdej istotnej zmianie sytuacji osobistej i majątkowej, a przede 

wszystkim informowanie o każdorazowej zmianie miejsca zamieszkania oraz o przerwaniu nauki lub 

zmianie szkoły. 

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej osoba 

usamodzielniana zostaje objęta pomocą, mającą na celu jej życiowe usamodzielnienie i integrację ze 

środowiskiem poprzez: 

➢ pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki, 

➢ pomoc na zagospodarowanie, 

➢ pomoc pieniężną na usamodzielnienie, 
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➢ pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych i zatrudnienia, 

➢ pomoc prawną i psychologiczną. 

Opiekunami usamodzielniających się wychowanków są zazwyczaj pracownicy Centrum lub placówki 

opiekuńczo-wychowawczej, którzy nadzorują proces usamodzielnienia oraz tworzą i pomagają w realizacji 

Indywidualnego Programu Usamodzielnienia. W programie tym określane są plany i zamierzenia osoby 

usamodzielnianej oraz sposoby i terminy ich realizacji. Nie rzadziej, niż co semestr, usamodzielniane osoby 

spotykają się z opiekunami i relacjonują swoje dokonania, zgłaszają problemy, przedkładają zaświadczenia 

ze szkoły oraz uzyskane oceny. 

Na pomoc dla usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka 

wydatkowano odpowiednio:  

− pomoc na kontynuowanie nauki dla 29 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych –174 990,69 zł,            

− pomoc na usamodzielnienie dla 13 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych oraz  

rodzinnych domów dziecka – 66 610,00 zł, 

− pomoc na zagospodarowanie dla 14 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i rodzinnych domów 

dziecka – 40 609,00 zł. 

Na pomoc dla usamodzielnianych wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej wydatkowano 

odpowiednio:  

− pomoc na kontynuowanie nauki dla 14 osób pełnoletnich wychowanków - 63 696,63 zł.  

− pomoc na usamodzielnienie dla 5 pełnoletnich wychowanków - 35 214,00 zł. 

− pomoc na zagospodarowanie dla 5 pełnoletnich wychowanków - 26 200,00 zł. 
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WSPARCIE DLA OSÓB USAMODZIELNIANYCH OPUSZCZAJĄCYCH INNE 

SPECJALISTYCZNE PLACÓWKI I INSTYTUCJE 

Centrum realizuje także zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej w związku  

z usamodzielnieniem się osób opuszczających dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schronisko dla 

nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, 

młodzieżowy ośrodek socjoterapii, młodzieżowy ośrodek wychowawczy.  

Tak jak w przypadku usamodzielnianych na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny 

 i systemie pieczy zastępczej osoba opuszczająca powyższe placówki ma sporządzony  

z opiekunem usamodzielnienia Indywidualny Program Usamodzielnienia i jest obowiązany do realizacji jego 

postanowień.  

Osobie pełnoletniej może zostać przyznana pomoc: 

➢ pieniężna na usamodzielnienie,  

➢ pieniężna na kontynuowanie nauki, 

➢ w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych,  

➢ w uzyskaniu zatrudnienia,  

➢ na zagospodarowanie w formie rzeczowej.  

W minionym roku PCPRiOZ udzieliło pomocy:  

− na usamodzielnienie (1 osobie) na kwotę 1 763,00 zł, 

− na zagospodarowanie w formie rzeczowej (2 osoby) na  łączną kwotę 4 049,00 zł (1 850 zł + 2 199 zł). 
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MIESZKANIA CHRONIONE 

Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą pod opieką specjalistów osoby 

tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagającą te osoby w codziennym 

funkcjonowaniu. Powiat Dzierżoniowski w swoim zasobie posiada dwa mieszkania chronione. Zostały one 

utworzone z dniem 1 marca 2020 r. i są prowadzone przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony 

Zdrowia w Dzierżoniowie.  

Mieszkania znajdują się w Piławie Górnej przy ulicy Szkolnej 6 (budynek Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego). Każde z mieszkań składa się z 3 pokoi, kuchni i łazienki. Mieszkania wyposażone są w 

instalację wodno-kanalizacyjną, elektryczną, centralnego ogrzewania, C.W.U. podłączone do instalacji 

wewnętrznych budynku oraz wentylację grawitacyjną. W mieszkaniach znajdują się niezbędne meble oraz 

podstawowy sprzęt gospodarstwa domowego. Obie kuchnie wyposażone są w lodówkę, zlewozmywak, 

szafki, płytę indukcyjną z piekarnikiem, zmywarkę, stół i krzesła. W łazienkach znajduje się prysznic, pralka, 

toaleta i umywalka. Każdy z pokoi wyposażony jest w łóżko/łóżka, szafkę nocną/szafki nocne, biurko, 

krzesło, lampy i szafy do przechowywania ubrań. Mieszkania przeznaczone są obecnie dla 10 osób. Na 

wyposażeniu mieszkań znajduje się również laptop do dyspozycji usamodzielnianych. Usamodzielniani 

dostają po zamieszkaniu również ręczniki, pościel i środki czystości. Na dalszym etapie zamieszkania sami 

są zobowiązani do zaopatrywania się w niezbędne środki. Od 01 lipca 2021 roku z pomocy poprzez 

umieszczenie w mieszkaniu chronionym korzysta jedna osoba usamodzielniana, która opuściła rodzinną 

pieczę zastępczą. Ponadto Powiat Dzierżoniowski, na mocy zawartego porozumienia zapewnia 1 miejsce w 

mieszkaniu chronionym dla usamodzielnianego pochodzącego z powiatu średzkiego.  
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CUDZOZIEMCY I REPATRIANCI 

W 2021 r. PCPRiOZ w Dzierżoniowie nie udzielało pomocy na pokrycie kosztów przejazdu, 

zagospodarowania i bieżącego utrzymania dla repatriantów. 

Zgodnie z art. 91 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej cudzoziemcowi, który uzyskał 

w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, udziela się pomocy. W 2021 r. 

Centrum wypłaciło kwotę 3715,20 zł tytułem świadczenia pieniężnego na utrzymanie dla 1 cudzoziemca, 

który uzyskał ochronę uzupełniającą. Była to kontynuacja wypłaty świadczenia przyznanego przez Starostę 

Dzierżoniowskiego w 2020 r.  

W 2021 r. PCPRiOZ w Dzierżoniowie wypłacił też świadczenia przyznane przez Wojewodę 

Dolnośląskiego dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego. 

Wypłacono świadczenia pieniężne przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania 

i bieżącego utrzymania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w łącznej kwocie 25 740,00 zł (2 osoby). 
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WSPARCIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  

Realizacja zadań finansowych z środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w 2021 roku realizowało zadania finansowane 

z środków PFRON z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej. W dniu 23.02.2021 r. Powiat otrzymał 

środki zgodnie z algorytmem na realizację zadań w wysokości 3 904 499,00 zł, które zostały rozdzielone na 

poszczególne zadania zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Nr XXXVIII/209/21 z dnia 30.03.2021 r.  

Ostateczny plan finansowy na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2021 roku 

został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Nr XXXVII/259/21 z dnia 21.12.2021 r. 

Tabela 6. Podział środków finansowych na poszczególne zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej 

i społecznej 

L.p. Rodzaj zadania Kwota  Kwota 

wydatkowana 

1. Zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów 

działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej (art.10a 

ustawy) 

 

2 061 120 zł 

 

2 051 685 zł 

2. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt 

rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki 

pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym 

na podstawie odrębnych przepisów (art.35a ust.1 pkt7 

lit. c ustawy) 

 

1 515 337 zł 

 

1 515 313 zł 

3. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki 

osób niepełnosprawnych (art.35a ust.1 pkt7 lit. b 

ustawy) 

 

11 831 zł 

 

11 831 zł 

4. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, 

w komunikowaniu się i technicznych, w związku 

z indywidualnymi potrzebami osób 

niepełnosprawnych (art.35a ust.1 pkt7 lit. d ustawy) 

 

316 211 zł 

 

316 211 zł 

OGÓŁEM 3 904 499 zł 3 895 040 zł 

  

Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w imieniu Starosty realizuje zadania z zakresu 

rehabilitacji społecznej w zakresie: 

1. Dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych. 

W 2021 r. na turnusy rehabilitacyjne złożono 9 wniosków, w tym 4 wnioski stanowiły wnioski dla dzieci. 

Utrzymująca się sytuacja epidemiczna uniemożliwiła uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych. 

Ośrodki zostały zamknięte i trudno było przewidzieć kiedy sytuacja miałaby ulec zmianie dlatego też 
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w 2021 r. nie przeznaczono środków na uczestnictwo osób niepełnosprawnych w turnusach 

rehabilitacyjnych. 

2. Dofinansowania likwidacji barier architektonicznych. 

Bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, 

które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub 

utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym. 

Przez cały okres 2021 roku w ramach likwidacji barier architektonicznych wpłynęło 

37 wniosków (w tym 2 wnioski dotyczące dzieci) na łączną kwotę 546 414,00 zł (w tym 38 500 zł dla 

dzieci).  

Podpisano 24 umowy na kwotę 158 092,00 zł, natomiast zrealizowano 22 umowy. W czasie realizacji 

umów dwie osoby zmarły. Dlatego też wypłacona kwota była niższa od przyznanej i łącznie wyniosła 

122 956,00 zł. Złożone wnioski dotyczyły przede wszystkim przystosowania łazienki do potrzeb osób 

mających trudności w poruszaniu się. 

3. Dofinansowania likwidacji barier technicznych. 

Bariery techniczne to przeszkody wynikające z braku dostosowania lub niedostosowania, odpowiednich 

do rodzaju niepełnosprawności, przedmiotów lub urządzeń. Likwidacja tej bariery powinna powodować 

większą sprawność osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie i umożliwić wydajniejsze jej 

funkcjonowanie.  

W 2021 r. złożono 53 wnioski  (3 dotyczyły dzieci) na łączną kwotę 274 354,00 zł (w tym 21 439,00 zł 

dla dzieci). Wnioski te dotyczyły przede wszystkim dofinansowania do zakupu rowerów trójkołowych, 

przyrządów ułatwiających korzystanie z toalety i łazienki, łóżek rehabilitacyjnych, urządzenia 

wspomagającego chodzenie  i wymiany ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe.  

Podpisano 49 umów na kwotę 136 347,00 zł (w tym 3 umowy dotyczyły dzieci – 8 140,00 zł).  

W związku z niższymi kwotami rozliczeniowymi i rezygnacją dwóch osób z realizacji umowy wypłacona 

kwota dofinansowania była niższa od przyznanej i wyniosła 115 812,00 zł.  

4. Dofinansowania likwidacji barier w komunikowaniu się. 

Bariery w komunikowaniu się to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej 

swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji. 

W 2021 r. złożono 31 wniosków na kwotę 146 430,00 zł (w tym 19 wniosków dotyczyło dzieci na kwotę 

96143,00 zł). Dotyczyły one głównie dofinansowania zakupu sprzętu komputerowego z osprzętem 

i laptopów, systemów „MÓWIK” wraz z tabletem, komunikatorów wzrokowych.  
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Podpisano 30 umów na kwotę 82 619,00 zł (w tym 19 umów  dotyczących dzieci – 53 438,00 zł). 

Tak jak w przypadku likwidacji barier technicznych kwoty rozliczeniowe były niższe niż w umowie. 

Natomiast dwie osoby zrezygnowały z realizacji podpisanych umów dlatego też wypłacona kwota to 77 

443,00 zł.  

5. Zaopatrzenia osób niepełnosprawnych przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. 

Przedmioty ortopedyczne to sprzęty niezbędne osobie niepełnosprawnej w przypadku trwałej 

niepełnosprawności, w okresie choroby lub usprawnienia leczniczego. Są nimi np.: kule, protezy kończyn 

dolnych i górnych, wózki inwalidzkie, obuwie ortopedyczne i inne. 

Środki pomocnicze to takie środki, które ułatwiają w znacznym stopniu, bądź umożliwiają 

funkcjonowanie osoby niepełnosprawnej w środowisku społecznym. Są nimi np.: pomoce optyczne dla 

niedowidzących, aparaty słuchowe, cewniki, pieluchomajtki, materace i poduszki przeciwodleżynowe 

i itp. 

Jest to program realizowany przy współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia, tzn. w części 

finansowany z środków NFZ. Cieszy się on bardzo dużym zainteresowaniem wśród osób 

niepełnosprawnych, o czym świadczy liczba korzystających z tej formy pomocy.  

W 2021 r. z dofinansowania skorzystało 1 177 osób dorosłych i 67 dzieci. Wypłacono kwotę 

1 513 794,00 zł, w tym 157 533,00 zł dla dzieci. W przypadku osób dorosłych dofinansowanie dotyczyło 

m.in. zakupu aparatów słuchowych, obuwia ortopedycznego, protez piersi, protez ud i podudzi. Pozostałe 

przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze objęte dofinansowaniem to pieluchomajtki, worki do 

zbiórki moczu, cewniki, materace przeciwodleżynowe. W przypadku dzieci dofinansowanie dotyczyło 

m.in.: aparatów słuchowych, obuwia ortopedycznego, wózków inwalidzkich, pionizatorów, a także 

pieluchomajtek i cewników. 

6. Zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny. 

W ramach tego zadania osoby niepełnosprawne mogły składać wnioski o dofinansowanie zakupu sprzętu 

rehabilitacyjnego. Wnioski dotyczyły zakupu m.in. roweru stacjonarnego, rotora do ćwiczenia rąk i nóg. 

W okresie sprawozdawczym złożono 3 wnioski na kwotę 2 624,00 zł.  

Podpisano 3 umowy na kwotę 2 144,00 zł. Jedna osoba zrezygnowała z realizacji podpisanej umowy i 

dlatego też wypłacona kwota była niższa i wyniosła 1 520,00 zł. 

7. Dofinansowania sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych. 

O dofinansowanie do sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych mogą ubiegać się 

jednostki organizacyjne działające na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej dwóch lat 
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przed dniem złożenia wniosku. Wnioski te składane są do dnia 30 listopada roku poprzedzającego 

realizację zadania.  Na realizację zadania wpłynęło 15 wniosków. W związku z występującą pandemią 

jedna organizacja zrezygnowała z dofinansowania jeszcze przed podpisaniem umowy. Podpisano 14 

umów na kwotę 12 280,00 zł. Wypłacona kwota to 11 831,00 zł i jest niższa od przyznanej, co jest 

wynikiem rozliczeń organizacji (wykorzystano dofinansowanie w niższej kwocie lub dany zakup nie 

został uznany w ramach dofinansowania). 

8. Dofinansowania działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej. 

Na terenie naszego powiatu działają dwa Warsztaty Terapii Zajęciowej. Jeden w Dzierżoniowie przy 

Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną dla 50 osób, drugi w 

Piławie Górnej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla 45 osób.   

Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

maksymalne dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej ze środków Funduszu 

wynosi 90% tych kosztów. Pozostałe koszty działalności warsztatów finansowane są z budżetu powiatu.  

W 2021r. kwota przeznaczona na działalność obu warsztatów wyniosła 2 290 134,00 zł, z czego 2 061 

120,00 zł stanowiły środki PFRON a 229 014,00 zł stanowiły środki własne Powiatu Dzierżoniowskiego.  

Zgodnie z art. 10b ust. 6a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych PCPRiOZ przeprowadza, co najmniej raz w roku kontrole warsztatu terapii 

zajęciowej. Kontrola działalności warsztatów za 2020 r. odbyła się na przełomie czerwca i lipca 2021 r. 

Kontrolą zostały objęte dokumenty działalności merytorycznej warsztatów, dokumenty prowadzone przez 

terapeutów w pracowniach jak również dokumenty finansowe. 

W ramach kontroli w szczególności zwrócono uwagę na: 

• zgodność organizacji pracy i zajęć w warsztacie z postanowieniami rozporządzenia, regulaminu 

organizacyjnego warsztatu i umową, 

• prawidłowość kwalifikowania kandydatów na uczestników warsztatu, ważność posiadanych przez 

uczestników orzeczeń oraz treść zawartych w nich wskazań, 

• prawidłowość prowadzonej przez terapeutów dokumentacji dotyczącej: uczestników – indywidualne 

programy rehabilitacji, działalność rady programowej, ocen okresowych, realizacja treningu 

ekonomicznego, współpracy z rodzinami bądź opiekunami uczestników, listy obecności uczestników, 

• prawidłowość w zakresie zatrudniania i kwalifikacji kadry warsztatu, 

• zgodności postanowień umowy ze stanem faktycznym, 

• prawidłowość wykorzystania środków PFRON. 
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Wyniki przeprowadzonej kontroli zostały przedstawione w protokole pokontrolnym dla każdego 

warsztatu. 

 

Opieka wytchnieniowa 

W 2021 roku członkowie rodzin i opiekunowie osób niepełnosprawnych korzystali ze specjalistycznego 

poradnictwa w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 realizowanego przez Ministerstwo 

Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego. 

Głównym celem Programu było wsparcie członków rodzin bądź opiekunów sprawujących bezpośrednią 

opiekę nad: 

• dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia, 

• osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi. 

Program skierowany był do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, 

czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, 

a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz podniesienia swoich umiejętności 

i wiedzy w tym zakresie. 

Program był realizowany w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie 

członkom rodziny lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem 

o niepełnosprawności lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem 

równoważnym, możliwość skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa psychologicznego oraz wsparcia 

w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki. Program pozwolił opiekunom osób niepełnosprawnych 

przez wsparcie psychologiczne na wzmocnienie osobistego potencjału oraz ograniczenie wpływu obciążeń 

psychofizycznych związanych z ciągłym sprawowaniem opieki. Udział w programie przyczynił się do 

podniesienia kompetencji dotyczących wsparcia osoby niepełnosprawnej poprzez naukę technik 

wspomagania, pielęgnacji, prowadzenia działań rehabilitacyjnych w warunkach domowych oraz objęcie 

specjalistycznym poradnictwem w zakresie psychologicznych i społecznych aspektów wsparcia osób 

niepełnosprawnych, zagadnienia profilaktyki zdrowotnej i zdrowego stylu życia. 

Zgodnie z założeniami programu ze wsparcia skorzystało 10 członków rodzin bądź opiekunów dorosłych 

osób niepełnosprawnych oraz 10 osób będących członkami rodzin bądź opiekunami dzieci. Każdy opiekun 

dorosłej osoby niepełnosprawnej skorzystał z 20 godzin wsparcia. Łącznie skorzystano z 200 godzin 

wsparcia, w tym z: 174 godzin zajęć z instruktażu fizjoterapeutycznego, 25 godzin zajęć z psychologiem oraz 

1 godzina zajęć z dietetykiem.  Każdy opiekun  dziecka niepełnosprawnego skorzystał z 19 godzin wsparcia. 
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Łącznie wykorzystano zgodnie z założeniami programu 190 godzin wsparcia, w tym z: 162 godziny zajęć z 

instruktażu fizjoterapeutycznego, 18 godzin zajęć z psychologiem oraz 10 godzin zajęć z dietetykiem. 

 

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej 

W 2021 r. PCPR i OZ realizowało Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2021. 

Celem programu było wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia  przy 

wykonywaniu  czynności dnia codziennego, pomoc uczestnikom w funkcjonowaniu w życiu społecznym, 

ograniczanie skutków niepełnosprawności, stymulacja do podejmowania aktywności na różnych szczeblach 

życia codziennego. Program miał również na celu przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu 

społecznemu osób niepełnosprawnych. 

Z usług asystenta mogły skorzystać: 

• dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łączenie ze wskazaniami: konieczności stałej 

lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością 

samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie 

jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, 

• osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym bądź umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu 

codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.  

 Usługi asystenta obejmowały pomoc w: 

• wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, 

placówki oświatowe i szkoleniowe, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie 

i terapeutyczne, urzędy, świątynie, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, 

rozrywkowe, społeczne i sportowe), 

• zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji, 

• załatwianiu spraw urzędowych, 

• nawiązywaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami, 

• korzystanie z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy), 

• wykonywanie czynności życia dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem 

o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej 

(pod warunkiem, że szkoła nie zapewnia takich usług). 
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Program był finansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Funduszu 

Solidarnościowego.  

W programie udział wzięło 70 osób niepełnosprawnych (w tym 43 osoby dorosłe ze znacznym stopniem 

niepełnosprawności, 15 osób dorosłych z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i 12 dzieci 

posiadających orzeczenie o niepełnosprawności). 

Na realizację programu wydatkowano łącznie 619 428,47 zł, z czego: 

1) na usługi asystenta – 604 599,19 zł; 

2) na zakup środków ochrony osobistej – 2 052,27 zł; 

3) na koszty dojazdu własnym transportem – 11 947,93 zł; 

4) na zakup biletów wstępu na wydarzenia kulturalne, sportowe – 829,08 zł. 

 

Aktywny samorząd 

Program „Aktywny samorząd” ma na celu likwidację barier ograniczających społeczne 

i zawodowe funkcjonowanie osób niepełnosprawnych. Program podzielony jest na dwa moduły. Moduł I – 

likwidacja barier utrudniających aktywizację zawodową i społeczną.  

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. 

Obszary, zadania, formy i zakres pomocy oraz adresatów w ramach programu przedstawia poniższa tabela.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabela 7. Moduły, obszary, zadania, formy, zakres pomocy i adresaci programu „Aktywny samorząd” 

 MODUŁY OBSZARY I 

ZADANIA 

FORMY i ZAKRES POMOCY ADRESACI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODUŁ I 

Obszar A  

 

 − znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub 

orzeczenie o niepełnosprawności (do 16 roku życia), 

− wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub 

zatrudnienie, 

− dysfunkcja narządu ruchu 

 Zadanie 1 

 

Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do 

posiadanego samochodu 

Zadanie 2 Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy − znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, 

− wiek aktywności zawodowej, 

− dysfunkcja narządu ruchu, 

 Zadanie 3 Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy − znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, 

− wiek aktywności zawodowej, 

− dysfunkcja narządu słuchu, w stopniu wymagającym 

korzystanie z usług tłumacza języka migowego,  

 Zadanie 4 Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do 

posiadanego samochodu 

− znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, 

− wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, 

− dysfunkcja narządu słuchu, 

Obszar B  

 

 − znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie  

o niepełnosprawności (do 16 roku życia), 

− wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub 

zatrudnienie, 

− dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku, 

 Zadanie 1 Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub 

jego elementów oraz oprogramowania 

Zadanie 2 Dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi 

nabytego w ramach programu sprzętu 

elektronicznego i oprogramowania  

− Beneficjenci pomocy w Obszarze B  

 Zadanie 3 Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub 

jego elementów oraz oprogramowania 

− umiarkowany stopień niepełnosprawności,  

− wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, 

− dysfunkcja narządu wzroku 

 Zadanie 4 Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub 

jego elementów oraz oprogramowania 

− znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub 

orzeczenie o niepełnosprawności (do 16 roku życia), 

− wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub 

zatrudnienie, 

− dysfunkcja narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się 

za pomocą mowy,  

 Zadanie 5 Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej 

posiadanego sprzęty elektronicznego, 

zakupionego w ramach programu 

− znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o 

niepełnosprawności (do 16 roku życia) 

− pomoc udzielona w Zadaniach 1,3 i 4 

Obszar C   

 

− znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie  

o niepełnosprawności (do 16 roku życia), 
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 Zadanie 1 Pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o 

napędzie elektrycznym 

− wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub 

zatrudnienie, 

− zatrudnienie lub nauka lub potwierdzone opinia eksperta 

PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy albo podjęcia 

nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie,  

− dysfunkcja uniemożliwiająca samodzielne poruszanie się za 

pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,  

 Zadanie 2 Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej 

posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie 

elektrycznym 

− znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o 

niepełnosprawności (do 16 roku życia) 

 Zadanie 3 Pomoc w zakupie protezy kończyny, w której 

zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, 

tj. protezy, co najmniej na III poziomie jakości 

− stopień niepełnosprawności, 

− wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, 

− potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu 

chorobowego, 

− potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania 

zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego  

w programie, 

 Zadanie 4 Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej 

posiadanej protezy kończyny, w której 

zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, 

(co najmniej na III poziomie jakości) 

 Zadanie 5 Pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o 

napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania 

elektrycznego do wózka ręcznego 

− znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o 

niepełnosprawności (do 16 roku życia), 
− wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub 

zatrudnienie,  

− dysfunkcja narządu ruchu powodująca problemy w 

samodzielnym przemieszczaniu się, 

− zgoda lekarza specjalisty na użytkowanie skutera elektrycznego 

lub wózka ręcznego z oprzyrządowaniem elektrycznym, 
Obszar D Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej 

poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej 

− znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, 

− aktywność zawodowa, 

− pełnienie roli opiekuna prawnego dziecka. 

MODUŁ II   − znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, 

− nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub 

przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi. 

 



28 

 

W ramach programu w 2021 r. do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie złożono: 

− 6 wniosków dotyczących Modułu I Obszar A Zadanie 1 (zakup specjalistycznego fotelika 

samochodowego dla dziecka i przystosowanie posiadanego samochodu do potrzeb osoby 

poruszającej się na wózku inwalidzkim) – podpisano 6 umów; zrealizowano wszystkie umowy 

i wypłacono kwotę 37 727,00 zł; 

− 3 wnioski dotyczące Modułu I Obszar A Zadanie 2 (dofinansowanie do kursu prawa jazdy) – 

podpisano 3 umowy; umowy zostały zrealizowane i wypłacono kwotę 4 275,00 zł; 

− 5 wniosków dotyczących Modułu I Obszar B Zadanie 1 (zakup sprzętu komputerowego) – 

podpisano 5 umów (w tym 1 umowa dotycząca dziecka; zrealizowano wszystkie umowy a 

wydatkowana kwota to 30 377,00 zł (w tym 7 000,00 zł dla dziecka);  

− 5 wniosków dotyczących Modułu I Obszar B Zadanie 3 (zakup sprzętu komputerowego) – 

podpisano 5 umów, które zostały zrealizowane i wypłacono kwotę 22 096,00 zł;  

− 2 wnioski dotyczące Modułu I Obszar B Zadanie 4 (zakup sprzętu komputerowego) – 

podpisano 2 umowy; umowy zostały zrealizowane i wydatkowano kwotę 6 699,00 zł; 

− 3 wnioski dotyczące Modułu I Obszar C Zadanie 1 (zakup wózka inwalidzkiego o napędzie 

elektrycznym) – podpisano 2 umowy (w tym 1 dla dziecka); umowy zostały zrealizowane, 

a wydatkowana kwota to 25 760,00 zł. Jeden wniosek został rozpatrzony negatywnie, gdyż 

Wnioskodawca otrzymał negatywną opinię Eksperta PFRON. 

− 1 wniosek dotyczący Modułu I Obszar C Zadanie 2 (utrzymanie sprawności technicznej 

wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym) – podpisano 1 umowę, która została 

zrealizowana i wypłacono kwotę 990,00 zł;  

− 3 wnioski dotyczące Modułu I Obszar C Zadanie 3 (zakup protezy kończyny, w której 

zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne) – podpisano 2 umowy. Do 31.12.2021 r. 

zrealizowano 1 umowę; wydatkowana kwota to 25 000,00 zł. Druga umowa zostanie 

zrealizowana w 2022 r. Jeden wniosek pozostał bez rozpatrzenia z powodu zgonu 

Wnioskodawcy;  

− 4 wnioski dotyczące Modułu I Obszar C Zadanie 5 (zakup skuterów inwalidzkich 

elektrycznych lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego) – podpisano 4 umowy. 

Zrealizowano wszystkie umowy i wydatkowano kwotę 26 625,00 zł; 

− 3 wnioski dotyczące Modułu I Obszar D (dofinasowanie do przedszkola dla dziecka osoby 

niepełnosprawnej) – podpisano i zrealizowano 3 umowy; wydatkowana kwota  to 12 038,00 

zł; 
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− 45 wniosków dotyczących Modułu II – podpisano 45 umów. Do dnia 31.12.2021 r. 

zrealizowano 40 umów; wydatkowana kwota to 144 176,00 zł. 5 umów będzie zrealizowanych 

w 2022 r. 

Termin realizacji pozostałych umów i wypłaty dofinansowania upływa 30 marca 2022 r.  
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POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA  

O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 

 Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Dzierżoniowie został 

powołany przez Starostę Dzierżoniowskiego jako komórka organizacyjna działająca przy 

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie i funkcjonuje od 1 

stycznia 2000 r. Zespół realizuje zadania z zakresu administracji rządowej.  

Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Dzierżoniowskim a Powiatem 

Ząbkowickim, Zespół swoim zasięgiem działania obejmuje mieszkańców Powiatów 

Ząbkowickiego i Dzierżoniowskiego. 

 Wydatki na działalność Zespołu pokrywane są z środków finansowych budżetu państwa, 

mogą być również pokrywane ze środków finansowych samorządu terytorialnego. 

    Zespołem kieruje powołany przez Starostę Dzierżoniowskiego Przewodniczący Zespołu 

do Spaw Orzekania o Niepełnosprawności. Członków Zespołu powołuje i odwołuje Starosta na 

wniosek Przewodniczącego Zespołu. 

Członkowie Zespołu, aby wypełniać funkcje, do których zostali powołani  

muszą uzyskać zaświadczenie uprawniające do orzekania o niepełnosprawności lub stopnia 

niepełnosprawności wydane przez Wojewodę, po odbyciu szkolenia organizowanego przez 

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. 

W skład Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 

w Dzierżoniowie wchodzą: 

1. członkowie Zespołu – (ogółem 26 osób):   

a) przewodniczący Zespołu – 1 osoba, 

b) sekretarz – 1 osoba, 

c) specjaliści działający w ramach składów orzekających: 

− przewodniczący składów orzekających – lekarze różnych specjalności takich jak: 

interniści, pediatrzy, neurolodzy, psychiatrzy, ortopedzi, okuliści, laryngolodzy – 14 

osób, 

− psycholodzy – 3 osoby, 

− pedagodzy – 2 osoby, 

− doradcy zawodowi – 2 osoby, 

− pracownicy socjalni – 3 osoby, 

2. obsługa administracyjno-biurowa – 3 osoby. 
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Zadaniem Zespołu jest ustalenie statusu osób zainteresowanych, jako osób 

niepełnosprawnych. Ustalenie statusu osoby niepełnosprawnej służy w pierwszej kolejności do 

realizacji celów określonych ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych, stanowi także podstawę do przyznania ulg i uprawnień na podstawie 

odrębnych przepisów. 

Ponadto do zadań zespołu należy: 

− wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności dla osób, które nie ukończyły 16 roku życia, 

− wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla osób, które ukończyły 

16 rok życia, 

− wydawanie orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień dla osób posiadających orzeczenia  

o inwalidztwie lub niezdolności do pracy wskazane w przedmiotowej ustawie, 

− wystawianie osobie posiadającej prawomocne orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu 

niepełnosprawności legitymacji dokumentującej niepełnosprawność, 

− wydawanie kart parkingowych dla uprawnionych osób fizycznych i placówek zajmujących się 

opieką, rehabilitacją, edukacją osób niepełnosprawnych. 

W 2021 roku do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności  

w Dzierżoniowie wpłynęło 3 781 wniosków o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia 

niepełnosprawności. Zespół wydał 3 953 orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu 

niepełnosprawności, 506 legitymacji dokumentujących niepełnosprawność oraz 497 kart 

parkingowych. 

Szczegółowe informacje o przyjętych wnioskach i wydanych orzeczeniach z uwzględnieniem 

podziału na powiaty zawarte zostały w poniższych tabelach.  

 

Tabela 8. Wnioski w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności  

i niepełnosprawności z podziałem na cel złożonego wniosku 

Lp. Cel złożenia wniosku  

Liczba 

POWIAT 

DZIERŻONIOWSKI 

POWIAT 

ZĄBKOWICKI 

RAZEM 

I. Wnioski w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności- osoby po 16-tym 

roku życia 

1. Odpowiednie zatrudnienie 466 271 737 

2. Szkolenie 0 2 2 

3. Uczestnictwo w terapii zajęciowej 15 9 24 

4. Konieczność zaopatrzenia w 

przedmioty ortopedyczne i środki 

pomocnicze 

375 169 544 

5. Korzystanie z systemu 

środowiskowego wsparcia  

w samodzielnej egzystencji 

174 125 299 
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6. Zasiłek stały 0 0 0 

7. Zasiłek pielęgnacyjny 564 471 1 035 

8. Korzystanie z karty parkingowej 231 162 393 

9. Inne (ulgi i uprawnienia) 169 127 296 

RAZEM I 1 994 1 336 3 330 

II. Wnioski w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności- osoby przed 16-tym 

rokiem życia 

1. Zasiłek pielęgnacyjny 210 199 409 

2. Zasiłek stały 15 7 22 

3. Inne  12 8 20 

RAZEM II 237 214 451 

 

RAZEM I+II 

 

2 231 

 

1 550 
3 781 

 

Tabela 9. Ilość wydanych orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności 

I. Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności- osoby powyżej 16-tego roku życia 

  Liczba 

Lp. Wyszczególnienie POWIAT 

DZIERŻONIOWSKI 

POWIAT 

ZĄBKOWICKI 

RAZEM 

1. Wydane orzeczenia z określeniem 

stopnia niepełnosprawności  
1 602 1 034 2 636 

2. Wydane orzeczenia o 

niezaliczeniu do osób 

niepełnosprawnych  

222 148 370 

3. Wydane orzeczenia o odmowie 

ustalenia stopnia 

niepełnosprawności 

81 52 133 

4 Ogółem wydane orzeczenia 

(1+2+3) 
1 905 1 234 3 139 

 

 

5. 

W tym wydane 

orzeczenia o 

zaliczeniu do 

osób 

niepełnosprawnyc

h po raz pierwszy 

znaczny 193 126 319 

umiarkowan

y 
122 93 215 

lekki 283 111 394 

RAZEM 
598 330 928 

Wydane orzeczenia na podstawie 

art. 5a 
0 0 0 

II. Orzeczenia o niepełnosprawności- osoby do 16-tego roku życia 

6. Wydane orzeczenia o odmowie 

ustalenia niepełnosprawności  
2 0 2 

7. Wydane orzeczenia o 

niezaliczeniu do osób 

niepełnosprawnych 

53 49 102 

8. Wydane orzeczenia o zaliczeniu 

do osób niepełnosprawnych 
174 156 330 

Ogółem wydane orzeczenia (6+7+8) 229 205 434 

 

RAZEM I+II 
2 134 1 439 3 573 
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Tabela 10. Ilość wydanych legitymacji dokumentujących niepełnosprawność z podziałem na 

rodzaj posiadanego przez wnioskodawcę orzeczenia 

Lp. Wyszczególnienie 

Liczba 

POWIAT 

DZIERŻONIOWSKI 

POWIAT 

ZĄBKOWICKI 
RAZEM 

1. 

Legitymacje wydane osobom 

przed 16-tym rokiem życia na 

podstawie ważnych orzeczeń o 

niepełnosprawności 

42 11 53 

2. 

Legitymacje wydane osobom 

po 16-tym roku życia na 

podstawie ważnych orzeczeń o 

stopniu niepełnosprawności 

310 143 453 

3. 

Legitymacje wydane osobom 

niepełnosprawnym po 16-tym 

roku życia na podstawie 

orzeczeń o wskazaniach do ulg 

i uprawnień 

0 0 0 

RAZEM 352 154 506 
 

 

Tabela 11. Ilość wydanych kart parkingowych 

Lp. Wyszczególnienie 

Liczba 

POWIAT 

DZIERŻONIOWSKI 

POWIAT 

ZĄBKOWICKI 
RAZEM 

1. 
Karty parkingowe dla osób 

niepełnosprawnych 
305 183 488 

2. Karty parkingowe dla placówek 8 1 9 

RAZEM 313 184 497 
 

 

Tabela 12. Zestawienie danych o przyjętych wnioskach z wyszczególnieniem sposobu ich 

załatwienia 
Lp. 
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 p
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có

w
k

i)
 

1. 

Pozostało z 2020r.(w tym 

do ponownego 

rozpatrzenia) 

259+5=274 31 305 12 12 

2. Przyjęto w 2021r. 3 330 451 3781 459+58=517 515 

3. 

Wydano w 2021r. 
506 

497 (9 dla 

placówek) 

Orzeczenia 3 139 434 3 573 - - 

Bez rozpoznania/odm. 135 6 141 13 4+13=17 

Orzeczenia o umorzeniu 

(zgon + wycofanie) 
9+10=19 0+1=1 20 - - 

Decyzje o umorzeniu 

postępowania 
20 1 21 - - 
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4. 

Przesłano do PZON 

zgodnie z właściwością 

miejscową 

3 1 4 - - 

5. Pozostało na 2022r. 288 39 327 10 13 

6. 
Odwołania od orzeczeń w 

2021r. 

518 (w tym 

samokontrola) 

108 (w tym 1 

samokontrola 
626 - - 
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DZIAŁANIA W RAMACH PRZECIWDZIAŁANIA  

PRZEMOCY W RODZINIE 

Ośrodek interwencji kryzysowej  

Rada Powiatu Dzierżoniowskiego w dniu 26 lutym 2019 r. podjęła Uchwałę nr IV/33/19 

dotycząca utworzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy 

Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie. Celem działalności Ośrodka jest świadczenie 

specjalistycznego poradnictwa, podejmowanie działań z zakresu interwencji kryzysowej oraz 

zapewnienie schronienia mieszkańcom Powiatu Dzierżoniowskiego, znajdującym się w sytuacji 

kryzysowej i mającym trudności w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych. 

Do zadań OIK należy: 

1. Podejmowanie działań na rzecz osób i rodzin znajdujących się w sytuacji kryzysowej, w tym 

dotkniętych przemocą. 

2. Inicjowanie i podejmowanie interwencji oraz koordynacja działań związanych z podjętą 

interwencją. 

3. Udzielanie natychmiastowej specjalistycznej pomocy psychologicznej, a także poradnictwa 

socjalnego i prawnego. 

4. Organizowanie systemu wsparcia i samopomocy dla osób i rodzin dotkniętych sytuacją 

kryzysową. 

5. Zapewnienie doraźnego schronienia dla osób dotkniętych przemocą. 

6. Realizacja programów służących działaniom profilaktycznym, mającym na celu udzielenie 

specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod 

wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą domową. 

7. Realizacja programów skierowanych do osób stosujących przemoc, w tym programów 

korekcyjno – edukacyjnych. 

Specjaliści pracujący w OIK oferują pomoc w zakresie: 

• przeżywania silnego stresu, 

• obniżonego nastoju, depresji, 

• kłopotów w związku oraz relacjach z ludźmi, 

• trudności wychowawczych, 

• problemów w życiu zawodowym, 

• nieradzenia sobie z trudnymi sytuacjami, traumą, 

• uzależnienia, 
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• doświadczania przemocy fizycznej i psychicznej, 

• wsparcia dla osób doświadczonych stratą i samotnością, 

• wsparcia terapeutycznego dla par i małżeństw. 

Siedzibą Ośrodka Interwencji Kryzysowej jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony 

Zdrowia w Dzierżoniowie, ul. Piastowska 1. Klienci OIK mogą skorzystać z porad specjalistów 

m.in: 

• interwenta kryzysowego, 

• psychologa, 

• psychoterapeuty, 

• pedagoga, 

• pracownika socjalnego, 

• terapeuty uzależnień, 

• adwokata. 

Pomoc świadczona przez pracowników OIK udzielana jest zgodnie z miesięcznym 

harmonogramem, w którym jest zawarta informacja o rozkładzie czasu pracy każdego ze 

specjalistów i zależna od ilości zgłoszeń oraz zapotrzebowania ze strony klientów OIK. 

Zaznaczyć należy również, że w ramach Ośrodka Interwencji Kryzysowej w 2021 roku osoby 

znajdujące się w sytuacji kryzysowej miały możliwości skorzystania z mieszkania 

interwencyjnego działającego przy OIK, które znajduje się w Dzierżoniowie przy ul. Pocztowej 

14a/1. Lokal przeznaczony jest dla osób pochodzących z terenu powiatu dzierżoniowskiego, 

którzy znaleźli się w sytuacji kryzysowej, osób samotnych i osób z dziećmi, które były zagrożone 

przemocą domową lub zostali ofiarami przemocy domowej.  

W ramach działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej z pomocy skorzystało 171 osób, żadna z 

osób nie skorzystała ze schronienia w formie pobytu w mieszkaniu interwencyjnym.   

W związku z ogłoszonym stanem epidemii rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 w 

celu przestrzegania procedur i zaleceń wydanych przez organy państwa działalność Ośrodka 

Interwencji Kryzysowej ograniczyła się do świadczenia swoich usług z wykorzystaniem 

dostępnych zdalnych środków komunikacji umożliwiających posługiwanie się kanałami 

komunikacji głosowej, tekstowej i wideo np. rozmowy telefoniczne, e- maile i połączenia wideo. 

W sytuacjach wymagających pilnej pomocy gdy kontakt osobisty nie mógł być zastąpiony 

rozmową telefoniczną kontakt odbywał się w sposób indywidualny z zachowaniem 

i stosowaniem podstawowych zasad reżimu sanitarnego i zasad dotyczących zapobiegania 

rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19.  



37 

 

Specjalistyczne poradnictwo psychologiczne/terapia psychologiczna 

Specjalistyczne poradnictwo psychologiczne dla osób z Powiatu Dzierżoniowskiego jest 

świadczone przez psychologów PCPRiOZ i skierowane do osób i rodzin, które mają trudności 

lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych. Poradnictwo 

psychologiczne realizuje się przez procesy diagnozowania, profilaktyki i terapii. Poradnictwo 

rodzinne obejmuje problemy funkcjonowania rodziny, w tym problemy opieki nad osobą 

niepełnosprawną, a także terapię rodzinną. W 2021 r. z poradnictwa psychologicznego i terapii 

psychologicznej skorzystało 9 osób. 

 

Trening kompetencji rodzicielskich 

Rada Powiatu Dzierżoniowskiego uchwałą Nr XXVII/174/16 z dnia 20 grudnia 2016 roku 

przyjęła do realizacji „Powiatowy program profilaktyczny w zakresie promowania i wdrażania 

prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci zagrożonych przemocą w rodzinie na 

lata 2017 – 2021”, tj. trening kompetencji rodzicielskich. 

 Głównym celem programu jest ograniczenie problemu przemocy i skutków stosowania 

przemocy poprzez prowadzenie działań profilaktycznych mających na celu udzielenie 

specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod 

wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie. 

Adresatami programu są osoby o obniżonych kompetencjach wychowawczych i niezaradne 

życiowo. 

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji Programu stanowi załącznik do niniejszego dokumentu.  

 

Program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie   

„Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2017-2021” 

został przyjęty do realizacji uchwałą Nr XXVII/173/16 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego w dniu 

20 grudnia 2016 roku. W roku 2021 miała mieć miejsce piąta edycja Programu.  

Realizacja programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc 

w rodzinie, jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez 

powiat. Obowiązek realizacji programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób 

stosujących przemoc określa ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy  

w rodzinie. 
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Naczelnym celem programu jest redukcja zachowań przemocowych u jego uczestników, 

kształtowanie postaw partnerstwa, szacunku i odpowiedzialności wobec partnera, dzieci, osób 

starszych i niepełnosprawnych oraz odpowiedzialności za popełnione czyny. 

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji Programu stanowi załącznik do niniejszego dokumentu.  

 

Program psychologiczno-terapeutyczny dla osób stosujących przemoc w rodzinie 

„Program psychologiczno-terapeutyczny dla osób stosujących przemoc w rodzinie na rok 2021” 

został przyjęty do realizacji Zarządzeniem nr 32/2020 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 

w Rodzinie w Dzierżoniowie w dniu  14 grudnia 2020 roku.  

Naczelnym celem programu jest redukcja zachowań przemocowych u jego uczestników, a 

także nauka umiejętności społecznych zastępujących zachowania agresywne, zwiększenie 

świadomości w obszarze konsekwencji stosowania przemocy domowej, wzbudzenie wewnętrznej 

motywacji uczestników do zmiany postaw o charakterze antyspołecznym oraz promowanie 

pozytywnego systemu wartości i prawidłowych relacji interpersonalnych. 

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji Programu stanowi załącznik do niniejszego dokumentu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

PROMOCJA ZDROWIA 

W 2021 r. dla mieszkańców Powiatu Dzierżoniowskiego przeprowadzono 2 akcje dotyczące 

profilaktyki zdrowia. Pierwsza akcja odbyła się w dniach 10,11 i 12 lipca 2021 r. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie we współpracy z 

Fundacją Ronalda McDonalda oraz dzięki wsparciu finansowemu i organizacyjnemu partnerów 

akcji tj. miasta Dzierżoniów, właścicieli restauracji McDonald’s w Dzierżoniowie zorganizowało 

akcję pod nazwą „NIE nowotworom dla dzieci”, w ramach której bezpłatnie, bezpiecznie i 

bezboleśnie przeprowadzono badania USG dzieci z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego w wieku 

od 9 miesięcy do 6 lat.  

Celem badań przesiewowych USG była dokładna ocena stanu narządów wewnętrznych oraz 

wykrycie ewentualnych odstępstw od normy. Badania odbywały się w ambulansie - mobilnej 

stacji medycznej, składającej się z poczekalni – rejestracji oraz dwóch gabinetów lekarskich, 

wyposażonych w nowoczesny sprzęt ultrasonograficzny. Lekarze przyjmujący to radiolodzy na 

co dzień pracujący w szpitalach pediatrycznych. W ciągu trzech dni postoju ambulansu 

przebadano 212 dzieci z naszego powiatu, w tym 117 dziewczynek i 95 chłopców. U żadnego z 

maluchów nie wykryto zmian nowotworowych, jednak dzięki badaniom profilaktycznym lekarze 

wykryli ponad 40 innych zmian i odstępstw od normy kwalifikujących się do konsultacji lub 

dalszej diagnostyki – m.in. dodatkowa śledziona (10 przypadków), zdwojenie układu zbiorczego 

nerki (6 przypadków), jądro wędrujące (5 przypadków), powiększenie węzłów chłonnych krezki 

jelitowej (6 przypadków), przerost kolumny Bertina (2 przypadki), przepuklina pępkowa (2 

przypadki), oraz pojedyncze przypadki m.in. torbiel jajnika, zwapnienie wątroby, mikrokamica 

jąder, zwapnienie w najądrzu, zmiana zapalna ściany jelita krętego. 

W trakcie akcji udzielono 30 porad lekarskich, w 30 przypadkach zalecono kontrolne badanie 

USG, 24 dzieci skierowano na dodatkowe konsultacje pediatryczne, 9 chirurgicznych i 8 

urologicznych. Akcja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem co świadczy, że jest 

zapotrzebowanie na takie badania i w przyszłości z pewnością zostaną one powtórzone.   

Druga akcja odbyła się w dniach 7,14 i 23 września 2021 r. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie we współpracy z  

„Polską Profilaktyką” zorganizowało akcję dotyczącą profilaktyki zdrowotnej dla mieszkańców 

Powiatu Dzierżoniowskiego. W ramach tej akcji w wyznaczonych dniach osoby zainteresowane 

mogły skorzystać z bezpłatnych badań w busach tj.: 

• 7 września 2021 r.– badania spirometryczne (Spirobus). 

W ramach  badania przebadano 55 osób. Nieprawidłowości stwierdzono u 28 osób, w tym: 
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- 20 osób miało wynik słabej wydolności z podejrzeniem astmy, 

- 8 osób miało słabą wydolność oskrzelowo – płucną, (nie byli w stanie wykonać badania). 

Osoby te zostały poinformowane o potrzebie konsultacji specjalistycznej. 

• 14 września 2021 r.– badanie dermatologiczne (Dermobus). 

W ramach badania przebadano 68 osób, w tym 30 mężczyzn i 38 kobiet. 

U 30 osób wykryto nieprawidłowości i zostały one poinformowane o potrzebie konsultacji 

specjalistycznej. 

• 23 września 2021 r.– badania kardiologiczne (Kardiobus) i badania skóry (Dermobus).           

Badania kardiologiczne. 

W ramach badania przebadano 52 osoby w tym: 40 kobiet i 12 mężczyzn. 

U 26 osób stwierdzono nieprawidłowości i zostały one poinformowane o potrzebie konsultacji 

specjalistycznej. 

Badania dermatologiczne 

W ramach badania przebadano 70 osób w tym 49 kobiet i 21 mężczyzn. 

U 22 osób wykryto nieprawidłowości i zostały one poinformowane o potrzebie konsultacji 

specjalistycznej. 

Akcja również cieszyła się dużym zainteresowaniem. 
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KONTROLE ZEWNĘTRZNE 

W 2021 r. Centrum kontrolowane było jedynie przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu 

Dzierżoniowskiego. Kontrola odbyła się w dniach 16.08.2021 r. do 30.08.2021 r. Kontrola 

odbyła się w zakresie: 

1. realizacji zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w roku 2020, w tym zasad rozpatrywania wniosków 

o dofinansowanie w zakresie likwidacji: barier technicznych, barier w komunikowaniu 

się, barier architektonicznych, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki 

pomocnicze,  

2. rozpatrywania wniosków w zakresie ustalenia opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, 

w tym zastosowania ulg zgodnych z uchwałą Rady Powiatu Dzierżoniowskiego nr 

VII/125/12 z dnia 31 stycznia 2012 r. 

Zespół Kontrolujący pozytywnie ocenił sprawowanie nadzoru przez Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie nad ww. zadaniami. 
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WYKAZ POTRZEB W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ 

Ustawa o pomocy społecznej nakłada na kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie 

obowiązek przedstawiania radzie powiatu wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej. W celu 

realizowania zadań ustawowych i statutowych, bądź zwiększenia zakresu realizacji tychże zadań 

zasadne jest: 

1. zwiększanie środków finansowych na szkolenia i doskonalenie zawodowe kadr pomocy 

społecznej z terenu powiatu oraz doradztwo metodyczne dla kierowników 

i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu; 

2. zapewnienie superwizji pracownikom socjalnym, 

3. poszerzenie a także zwiększenie ilości godzin pracy kadry specjalistycznej w Ośrodku 

Interwencji Kryzysowej; 

4. zapewnienie odpowiedniego do wykonywanych zadań wynagrodzenia pracowników 

PCPRiOZ; 

5. poszerzenie kadry specjalistycznej w ramach prowadzonego przez PCPRiOZ 

specjalistycznego poradnictwa. 
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WYKAZ POTRZEB W ZAKRESIE SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ 

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nakłada na kierownika powiatowego 

centrum pomocy rodzinie obowiązek przedstawiania zarządowi powiatu zestawienia potrzeb w 

zakresie systemu pieczy zastępczej. W celu realizowania zadań ustawowych i statutowych a 

także  zwiększenia zakresu realizacji tychże zadań zasadne jest: 

1. zapewnienie odpowiedniego wynagrodzenia rodzinom zastępczym zawodowym, 

prowadzącym rodzinne domy dziecka oraz osobom zatrudnionym do pomocy przy 

sprawowaniu opieki i pracach gospodarskich; 

2. zwiększenie liczby szkoleń dla rodzin zastępczych ze specjalistami; 

3. zapewnienie superwizji dla rodzin zawodowych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka; 

4. zapewnienie superwizji pracownikom organizatora rodzinnej pieczy zastępczej; 

5. organizowanie zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej; 

6. pogłębienie współpracy z gminami z terenu powiatu w celu zapewnienia przez gminy lokali 

mieszkalnych, do których mogą powracać osoby opuszczające pieczę zastępczą; brak 

odpowiedniej ilości mieszkań socjalnych dla usamodzielnianych opuszczających pieczę 

zastępczą, bądź też opieszałość gmin powoduje, że usamodzielniani pozostają w pieczy 

zastępczej, co nierzadko powoduje brak możliwości umieszczania kolejnych małoletnich 

pozbawionych opieki rodziców;   

7. zapewnienie odpowiedniego do wykonywanych zadań wynagrodzenia pracowników 

organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. 
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POWIATOWY OŚRODEK WSPARCIA W DZIERŻONIOWIE 

Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Dzierżoniowie jako jednostka organizacyjna Powiatu 

Dzierżoniowskiego swoją działalność rozpoczął z dniem 1 sierpnia 2020 roku, zgodnie  

z  Uchwałą nr XIX/151/20 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 30 czerwca 2020 roku. 

Celem jego działalności  jest świadczenie specjalistycznego poradnictwa oraz zapewnienie 

schronienia mieszkańcom Powiatu Dzierżoniowskiego, wymagającym kontynuowania 

oddziaływań pozwalających na efektywne wyjście z trudnej sytuacji życiowej oraz utrwalenie 

dotychczas wprowadzonych zmian.  

Do zadań Ośrodka należy:  

1. Podejmowanie działań  na rzecz osób i rodzin znajdujących się w  trudnej sytuacji życiowej, 

w tym dotkniętych przemocą.  

2. Udzielanie pomocy psychologicznej, terapeutycznej, a także poradnictwa specjalistycznego. 

3. Organizowanie systemu wsparcia i samopomocy dla osób i rodzin wychodzących z  trudnej 

 sytuacji  życiowej. 

4. Zapewnienie całodobowego schronienia. 

Ośrodek zapewnia dzienne wsparcie i pomoc specjalistyczną oraz całodobowe schronienie.  

Jako jednostka działająca w obszarze pomocy społecznej, Powiatowy Ośrodek Wsparcia 

stał się ważnym punktem na mapie instytucji pomocowych Powiatu Dzierżoniowskiego już w 

pierwszym pełnym roku jego działalności. 

Usługi świadczone przez Ośrodek są realną odpowiedzią na sygnalizowane potrzeby 

mieszkańców Powiatu w zakresie wsparcia oraz poradnictwa specjalistycznego. 

POW w 2021 roku świadczył pomoc w formie: 

- poradnictwa psychologicznego (konsultacje indywidualne), 

- terapii uzależnień (konsultacja indywidualne), 

- grupy wsparcia dla osób współuzależnionych i rodziców dzieci uzależnionych, 

- psychoterapii (konsultacje indywidualne), 

- grupowych zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci w przedziale wiekowym 7-10 lat 

- schronienia. 

W roku 2021 z pomocy Ośrodka skorzystało łącznie 102 klientów, z czego 33 stanowiły 

dzieci. Żadna z osób zgłaszających się do Ośrodka nie korzystała z całodobowego schronienia 

znajdującego się w Dzierżoniowie na ul. Pocztowej 14a.  

Wśród klientów Ośrodka zidentyfikować można: 
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- osoby zmagające się z szeroko pojętym uzależnieniem, 

- osoby współuzależnione, w tym rodziców dzieci uzależnionych, 

- osoby doświadczające przemocy psychicznej, fizycznej oraz materialnej, 

- osoby  zmagające się z nawracającymi stanami depresyjnymi lub lękowymi, 

- osoby uwikłane w trudności relacyjne, 

- osoby z zaburzeniami odżywiania powstałymi w wyniku doświadczania zachowań 

przemocowych, 

-  osoby  wymagające wsparcia natury wychowawczej, w celu zapobiegania zachowaniom 

przemocowym wobec małoletnich. 

Z uwagi na ogłoszony w kraju stan epidemii i obostrzenia związane z ograniczeniem 

rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Dzierżoniowie w 

ciągu całego roku działał w systemie hybrydowym.  W okresach niskiego wskaźnika zakażeń 

usługi oferowane przez Ośrodek odbywały się w postaci bezpośrednich kontaktów  

z zachowaniem odpowiedniego reżimu sanitarnego. W okresach wzmożonej ilości zakażeń 

natomiast możliwym było korzystanie z usług indywidualnych i grupowych w formie zdalnej. 
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INSTYTUCJONALNA PIECZA ZASTĘPCZA 

POWIATOWE CENTRUM OPIEKI I WYCHOWANIA 

Na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego funkcjonuje Powiatowe Centrum Opieki 

i Wychowania w Pieszycach. W strukturze Centrum działały cztery placówki opiekuńczo-

wychowawcze typu socjalizacyjnego i jedna typu interwencyjnego. Jednostka dysponowała 

66 miejscami, w tym:  

➢ Dom Dziecka Nr 1 w Pieszycach – placówka socjalizacyjna dla 14 wychowanków,  

➢ Dom Dziecka Nr 2 w Piławie Górnej – placówka socjalizacyjna dla 14 wychowanków,  

➢ Dom Dziecka Nr 3 w Piławie Górnej – placówka socjalizacyjna dla 14 wychowanków,  

➢ Dom Dziecka Nr 4 w Piławie Górnej – placówka interwencyjna dla 10 wychowanków, 

➢ Dom Dziecka Nr 5 w Pieszycach – placówka socjalizacyjna dla 14 wychowanków. 

W Powiatowym Centrum Opieki i Wychowania w Pieszycach w dniu 31 grudnia 2021 r. było 

zatrudnionych 47 osób, w tym 29 zajmujących się opieką i wychowaniem.  

Na dzień 31 grudnia 2021 r. w Powiatowym Centrum Opieki i Wychowania przebywało łącznie 

62 wychowanków, w tym: 

➢ w Domu Dziecka Nr 1 – 11 wychowanków, 

➢ w Domu Dziecka Nr 2 – 14 wychowanków, 

➢ w Domu Dziecka Nr 3 – 14 wychowanków, 

➢ w Domu Dziecka Nr 4 – 10 wychowanków 

➢ w Domu Dziecka Nr 5 – 13 wychowanków. 

Łączna liczba wychowanków, którzy skorzystali z opieki placówki w trakcie całego 2021 r. to 76 

dzieci, w tym z placówki socjalizacyjnej 57 dzieci i z placówki interwencyjnej 

19 wychowanków. 

Przeciętna liczba wychowanków przebywających w domu dziecka, uwzględniając wszystkie dni 

roku kalendarzowego, wyniosła dla placówki socjalizacyjnej 50 dzieci, a dla placówki 

interwencyjnej 6 dzieci.  

W 2021 r. placówkę opuściło 15 wychowanków, w tym:   

− powróciło do domu rodzinnego – 6 dzieci, 

− umieszczenie w rodzinie zastępczej – 1 dziecko, 

− usamodzielniło się – 8 wychowanków.  

Starosta ustala średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka  

w placówce opiekuńczo-wychowawczej i przekazuje do właściwego wojewody w celu 

ogłoszenia w dzienniku urzędowym. W 2021 r. średnie miesięczne wydatki przeznaczone na 
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utrzymanie dziecka w Powiatowym Centrum Opieki i Wychowania w Pieszycach wyniosły 

w styczniu i lutym 2021 r. – 5 507,85 zł a od marca 2021 r. - 5 171,87 zł. 

W placówkach opiekuńczo-wychowawczych naszego powiatu zostały wykonane następujące 

prace modernizacyjne, remontowe i naprawcze:  

DOM DZIECKA NR 1 W PIESZYCACH  

− remont pokoju wychowanków – 2 237,96 zł; 

− wykonano prace remontowe łazienki i izolatorium dla wychowanków – 17 204,48 zł. 

DOM DZIECKA NR 2 W PILAWIE GÓRNEJ  

− malowanie dwóch pokoi dla wychowanków wraz z wymianą paneli podłogowych i karniszy – 

751,92 zł; 

− ocieplenie ściany zewnętrznej budynku – 16 800,00 zł. 

DOM DZIECKA NR 3 W PIŁAWIE GÓRNEJ  

−  malowanie dwóch pokoi dla wychowanków wraz z wymianą paneli podłogowych – 728,49 

zł. 

DOM DZIECKA NR 5 W PIESZYCACH 

− remont pokoju dla wychowanków – 2 066,44 zł. 

Ponadto w Domu Dziecka nr 2 i nr 3 w Piławie Górnej przeprowadzono czyszczenie instalacji 

grzewczej i wymieniono adekwatnie do potrzeb część grzejników – 17 326,44 zł. 

Zdecydowana większość powyższych prac remontowych, modernizacyjnych i naprawczych oraz 

tych związanych z poprawą walorów estetycznych i użytkowych pomieszczeń, a także terenów 

przyległych do domów dziecka została dofinansowana ze środków pozyskanych od sponsorów.  

Kwota pozyskanych środków finansowych wyniosła w 2021 r. 53 685,71 zł. 

Oprócz wyżej wymienionych środków finansowych, PCOiW w Pieszycach pozyskało również 

pomoc dla swoich wychowanków w formie darowizn rzeczowych, były to m.in.: 

− bony na obuwie od firmy „Deichmann”, 

− laptopy dla wychowanków od firmy „Hemmersbach”, 

− paczki świąteczne dla wychowanków od firmy „Deichmann”, „Amazon”, „PCE Polska”, 

Przedszkola nr 4 w Bielawie, Szkoły Podstawowej nr 5 w Dzierżoniowie oraz od osób 

prywatnych, 

− sprzęt AGD, RTV oraz przedmioty gospodarstwa domowego, codziennego użytku od 

Stowarzyszenia „Lepsze Jutro” w Pieszycach, 

− lampy oświetleniowe od Stowarzyszenia „Bezpieczna Gmina – Bezpieczny Powiat” w 

Dzierżoniowie, 
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− środki czystości od darczyńców z Łagiewnik, 

− paczki Mikołajkowe od Starosty Dzierżoniowskiego, 

− paczki dla wychowanków z okazji Dnia Dziecka oraz Św. Mikołaja od Radnych Powiatu 

Dzierżoniowskiego.   

Wartość pozyskanych darowizn w formie rzeczowej wyniosła 20 711,38 zł. 

Z pozyskanych środków pieniężnych zorganizowano różne formy wypoczynku: 

− 40 wychowanków wyjechało na kolonie letnie do Grzybowa, 

− 43 wychowanków pojechało na wycieczkę do „Energylandii” w Zatorze. 

Ponadto podopieczni PCOiW w Pieszycach brali udział w: 

− przygotowanie wychowanków do uczestnictwa w ogólnopolskim konkursie domów dziecka 

pt. „WITAJ WIOSNO”. Dzieci i młodzież PCOiW w Pieszycach przygotowali autorską 

reklamę i zajęli I miejsce w ogólnopolskiej rywalizacji, 

− uczestnictwo w warsztatach internetowej platformy edukacyjnej „Skillplanet.io” prowadzonej 

przez Fundacją „Hammersnbach Kids Family”, 

− Uczestnictwo w konkursie pt. „Możesz być kim chcesz” zorganizowanym przez Fundację 

„Omenaa” z Warszawy oraz konkursie pt. „Olimpiada przyszłości” realizowanym przez 

Ogólnopolski Portal Domów Dziecka, 

− Uczestnictwo w warsztatach wykonywania profesjonalnego makijażu i stylizacji fryzur, 

przeprowadzonych przez Stowarzyszenie „Adventure Realms” z Wrocławia, 

− kontynuacja kursu nauki programowania komputerów dla wychowanków zorganizowanego 

przez firmę „Hemmersbach.” 

Pomimo utrudnień spowodowanych trwającą pandemią PCOiW 

w Pieszycach podtrzymywał współpracę z holenderskimi fundacjami, firmami sponsorującymi 

oraz osobami prywatnymi, które deklarowały kontynuację działań pomocowych na rzecz 

Centrum. 
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DOM POMOCY SPOŁECZNEJ 

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, 

niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić 

niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, przysługuje prawo do 

umieszczenia w domu pomocy społecznej.  

Dom Pomocy Społecznej w Bielawie oraz filia w Niemczy przeznaczone są dla osób przewlekle 

somatycznie chorych. Do 31 grudnia 2021 r. w PCPRiOZ zostały wydane 

32 decyzje o umieszczeniu w Domu Pomocy Społecznej w Bielawie oraz filii w Niemczy, z tego 

29 osób zostało umieszczonych. 

DPS dysponuje 125 miejscami. Na dzień 31 grudnia 2021 r. przebywało w nim 116 

pensjonariuszy.  Przyjętych do DPS zostało 29 osób. Odeszło również 29 osób (27 zmarło, 2 

osoby zrezygnowały).  

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej ustala  

i ogłasza w dzienniku urzędowym do 31 marca każdego roku Starosta. W styczniu 2021 r. średni 

miesięczny koszt utrzymania mieszkańca wynosił 3 699,00 zł., natomiast od lutego 2021 r. 

wynosił 4 079,00 zł.  

W ramach posiadanych środków placówka świadczy usługi w zakresie:  

1) potrzeb bytowych zapewniając: 

− miejsca w pokojach 1,2,3 i 4 osobowych, 

− wyżywienie – nie mniej niż 3 posiłki dziennie i dieta zgodna z zaleceniami lekarza, 

− odzież i obuwie, zgodnie z potrzebami i porą roku, 

− środki higieny osobistej, utrzymanie czystości i pomoc w jej utrzymaniu. 

2) usług opiekuńczych, polegających na: 

− udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, 

− pielęgnacji, 

− niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych. 

3) usług medycznych, polegających na: 

− dostępie do lekarzy pierwszego kontaktu i lekarzy specjalistów, zgodnie z potrzebami, 

− otrzymywaniu leków i środków pomocniczych, zgodnie z posiadanymi uprawnieniami.  

4) usług wspomagających, polegających na: 

− umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej,  

− podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców, 
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− umożliwieniu zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych, w placówce odbywają się 

imprezy świąteczne i okazjonalne (Dzień Kobiet, Dzień Matki, Dzień Babci, Dzień 

Seniora, Wigilia, „Walentynki na wesoło”, „Wielkanocne warsztaty integracyjne”, 

„Przywitanie lata”, „Tango przy grillu”), na które zapraszane są rodziny, przychodzą 

dzieci z okolicznych szkół, 

− utrzymywaniu i rozwijaniu kontaktów z rodziną i środowiskiem, pensjonariusze mogą 

przyjmować wizyty osób bliskich i znajomych, a także wychodzić z placówki, przy czym 

często korzystają z pomocy opiekunów zatrudnionych w domu pomocy, 

− zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców domu, 

− zapewnieniu bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów 

wartościowych, 

− zapewnieniu przestrzegania praw mieszkańców domu oraz zapewnieniu mieszkańcom 

dostępności do informacji o tych prawach, 

− sprawnym wnoszeniu i załatwianiu skarg i wniosków mieszkańców domu. 

Z uwagi na COVID-19 większość imprez wymienionych powyżej w minionym roku nie 

odbyła się w ogóle lub była organizowana tylko w grupie mieszkańców, bez udziału osób spoza 

DPS. Również odwiedziny mieszkańców zostały ograniczone lub odbywały się zgodnie 

z wytycznymi Ministerstwa. 

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej Starosta przy pomocy powiatowego centrum pomocy 

rodzinie sprawuje nadzór nad działalnością domów pomocy społecznej. Pracownicy Centrum są 

w stałym kontakcie z Dyrektorem DPS. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów 

w DPS są one zgłaszane przez Dyrektora Domu.  

Raz w roku upoważnieni pracownicy Centrum przeprowadzają kontrolę problemową  

w DPS. W roku sprawozdawczym kontrola odbyła się w grudniu 2021 r. W trosce  

o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników Domu Pomocy Społecznej  

w Bielawie (z Filią w Niemczy) w związku z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania  

i zwalczania COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych kontrola została przeprowadzona na 

podstawie rozmowy oraz oświadczeń Dyrektora. Kontrola nie wykazała żadnych 

nieprawidłowości.  
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Załączniki do Sprawozdania: 

1. Załącznik 1 Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej; 

2. Załącznik 2 Sprawozdanie z realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych; 

3. Załącznik 3 Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie;  

4. Załącznik 4 Sprawozdanie z realizacji Programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób 

stosujących przemoc w rodzinie;  

5. Załącznik 5 Sprawozdanie z realizacji Powiatowego programu profilaktycznego w zakresie 

promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci  

zagrożonych przemocą w rodzinie; 

6. Załącznik 6 Sprawozdanie z realizacji Programu psychologiczno - terapeutycznego dla osób 

stosujących przemoc w rodzinie.    

 

 


