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PCPR/0210-4/GW/21 
Sprawozdanie za 2020 rok 

 
I. ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE 
1. Zatrudnienie  

Zadania z zakresu pomocy społecznej, pieczy zastępczej, rehabilitacji społecznej 
osób niepełnosprawnych przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowało 6 osób               
( 6 etatów)  + psycholog  na umowę-zlecenie 
W 2020 roku pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                             
w Międzychodzie uczestniczyli w 6 edukacyjnych  formach podnoszenia kwalifikacji. 
Należy tu wymienić: 
1. Szkolenie nt. „ Przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – 1 osoba 
2. Szkolenie „ Zatrudnienie  w samorządzie” – 1 osoba 
3.Szkolenie „Interwencja kryzysowa w stanach nadzwyczajnych. Służby   i spektrum 
działania”  - 3 osoby 
4.  Konferencja połączona z warsztatami „Polska szczęśliwych rodzin” – 2 osoby 
5. Szkolenie „Kadra zarządzająca w sytuacji zagrożenia – 1 osoba 
6. Szkolenie   „Przemoc jest w nas. Historyczne, anatomiczne i socjologiczne ujęcie 
problemu agresji i przemocy” – 1 osoba 
 
2. WYKONANIE BUDŻETU W 2020 ROKU 
Zadania własne 

Tabela nr 1 
Nazwa Plan Wykonanie 

Placówki opiekuńczo wychowawcze   
Świadczenia społeczne dla osób 
opuszczających placówki  

57 400,00 27 588,27 

RAZEM 57 400,00 27 588,27 
Rodziny zastępcze   
Świadczenia dla rodzin zastępczych/w tym 
kontynuowanie nauki/ 

842 800,00 836 211,62 

Wynagrodzenie brutto  wraz z pochodnymi 
koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej  

131 173,00 121 316,95 

W tym DWR z pochodnymi 6 968,00 6 967,42 
Wynagrodzenie brutto  wraz z pochodnymi 
rodziny  zastępczej zawodowej 

109 918,00 109 302,56 

Zakup usług przez JST od innych JST 0,00 0,00 
Pozostałe wydatki bieżące 28 576,00 27 266,65 

RAZEM 1 112 467,00 1 094 097,78 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie    
Wynagrodzenia pracowników wraz z 
pochodnymi 

286 803,96 271 325,22 

W tym DWR z pochodnymi 13 197,98 13 197,98 
Pozostałe wydatki bieżące 101 827,62 90 071,40 

RAZEM 388 631,58 361 396,62 
Ogółem zadania własne powiatu 1 558 498,58   1 483 082,67 

Udział procentowy wykonania do planu :             95,16 % 
Źródło: dane  z Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Międzychodzie 
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Zadania zlecone                                                                                                          
           Tabela nr 2 

Nazwa Plan Wykonanie 
Rodziny zastępcze 301 618,85 301 586,26 
Dodatek wychowawczy 298 602,54 298 570,40 
Koszty obsługi programu 3 016,31 3 015,86 
Placówki 58 211,10 58 211,08 
Dodatek wychowawczy 57 628,99 57 628,97 
Koszty obsługi programu 582,11 582,11 
Program „Dobry Start” 20 460,00 20 460,00 
Rodziny zastępcze 15 900,00 15 900,00 
Placówka opiekuńczo - wychowawcza 3 900,00 3 900,00 
Koszty obsługi programu 660,00 660,00 

Razem: 380 289,95 380 257, 34 
Udział procentowy wykonania do planu: 99,99% 

Źródło: dane  z Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Międzychodzie 

 
3. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku 

Tabela nr 3 
LP Nazwa zadania Plan Wykonanie 

1 Zobowiązania dotyczące 
dofinansowania kosztów działania 
Warsztatów Terapii Zajęciowej 

512.400,00 512.400,00 

2 Dofinansowanie na likwidacje barier 
architektonicznych, technicznych i w 
komunikowaniu się 

68.391,00 68.391,00 

3 Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt 
rehabilitacyjny, przedmioty 
ortopedyczne i środki pomocnicze 

305.802,00 305.802,00 

Razem: 886.593,00 886.593,00 
 

Udział procentowy wykonania do planu 

 

100% 
Źródło: opracowanie własne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Międzychodzie 

Informacja dotycząca udzielonej pomocy ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   

Tabela nr 4 
L.p. Udzielona pomoc Liczba osób, 

które otrzymały 
pomoc 

Kwota udzielonej 

Pomocy w zł. 

1. Zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny i 
środki pomocnicze 

178 281.097,00 

2. Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny 8 24.705,00 

3. Likwidacja barier architektonicznych 4 30.000,00 
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4. Likwidacja barier technicznych 8 34.791,00 

5. Likwidacja barier w komunikowaniu się 1 3.600,00 

razem 199 374.193,00 

Źródło: dane własne z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Międzychodzie 
 
Największy udział środków PFRON w 2020 roku odnotowano w realizacji zadania: 
zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny i środki pomocnicze. Na to zadanie złożono 185 
wniosków z czego 7 wniosków rozpatrzono negatywnie   (3 wnioski z uwagi na brak 
środków finansowych, 1 z uwagi na przekroczenie kryterium dochodowego, 2                         
z uwagi na nie uzupełnione braki formalne we wniosku, 1 z uwagi na wyłączenie                 
z dofinansowania wkładki usznej).  
178 wniosków rozpatrzono pozytywnie, z czego na: 
 aparaty słuchowe + system wspomagający słyszenie 99 wniosków 
 środki pomocnicze 38 wniosków; 
 pozostałe przedmioty ortopedyczne (wózki inwalidzkie obuwie ortopedyczne, 

balkoniki, chodziki, podpórki, ortezy, kule itp.) – 41 wniosków. 
W ramach realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Międzychodzie w roku 2020 r. w sferze 
dotyczącej działań na rzecz osób niepełnosprawnych kontynuowało współpracę ze 
Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Tęcza” z Kwilcza w zakresie 
prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kwilczu. 

W 2020 roku pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
 w Międzychodzie przeprowadzili kontrole w Warsztatach Terapii Zajęciowej                      
w Kwilczu. 
W warsztatach terapii zajęciowej w Kwilczu w 2020 roku z powiatu 
międzychodzkiego przebywało 25 osób. Koszt utrzymania 1 uczestnika miesięcznie 
wynosił: 1.708,00-zł. 
Razem na utrzymanie uczestników z terenu powiatu Międzychód w 2020 roku 
przekazano kwotę    584.867,00 zł, w tym ze środków PFRON 512.400,00-zł. 
 
Ogółem ze środków PFRON naliczonych i przekazanych wg algorytmu   w 2020 roku 
pomoc otrzymało224 osób na kwotę: 886.593,00 złotych 

Na obsługę realizowanych zadań PFRON  wg algorytmu powiat międzychodzki 
otrzymał środki w wysokości:  22.166,00 zł 

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” finansowany ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

 
na realizację programu w roku 2020 powiat otrzymał środki w łącznej wysokości 
Modułu I:                              77.445,00 zł 
Modułu II:                             59.955,00 zł 
 
Obsługę  realizacji programu:       6.870,00zł 
Promocję programu:                     1.374,00 zł 
Ewaluację programu:                       687,00 zł 
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WYKONANIE 

Tabela nr 5 
LP Udzielona pomoc Liczba 

osób, które 
otrzymały 
pomoc 

 
Kwota udzielonej pomocy 

 

MODUŁ I 
1. A1 – pomoc w zakupie i 

montażu oprzyrządowania 
do posiadanego 
samochodu 

 
1 

 
6.000,00 zł 

2. B1 - pomoc w zakupie 
sprzętu elektronicznego dla 
osób ze znacznym 
stopniem 
niepełnosprawności 

 
1 

 
4.386,60 zł 

3. C1 – zakup wózka 
elektrycznego 

4 52.500,00 zł 

4.  C2 - pomoc w naprawie 
wózka inwalidzkiego o 
napędzie elektrycznym 

2 7.000,00 zł 

RAZEM 8 69.886,60 zł 
MODUŁ II 

4 Pomoc w uzyskaniu 
wykształcenia na poziomie 
wyższym 

 
9 

 
59.851,70 zł 

 
OGÓŁEM 17 129.738,30 zł. 
Udział procentowy wykonania do planu 94,42 % 

Źródło: dane własne z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Międzychodzie 
 
 
 

Moduł III – Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku 
żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnym  

 
Tabela nr 6 

Środki otrzymane 
ogółem 

Środki otrzymane 
na pomoc dla 
beneficjentów 

Wykorzystane 
środki na pomoc 
dla beneficjentów 

Środki otrzymane 
na obsługę 
programu 

348.500,00 zł. 340.000,00 zł 322.500,00 zł.  8.500,00zł. 
Źródło: dane własne z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Międzychodzie 
 
Rozliczono: 257 wniosków w ramach Modułu III 
Ogólna kwota środków na dofinansowanie potrzeb osób niepełnosprawnych             
w  powiecie międzychodzkim wyniosła    1.419.798,30  zł. 
Pomoc ogółem otrzymało 498  osób. 
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II. REALIZACJA ZADAŃ POWIATU Z ZAKRESU PIECZY ZASTĘPCZEJ  
 
PIECZA ZASTĘPCZA 
 
1. Rodzinna i instytucjonalna opieka zastępcza 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Międzychodzie realizowało                    
w 2020 roku zadania powiatu i organizatora rodzinnej pieczy zastępczej zawarte w 
obowiązującej ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny                        i 
systemie pieczy zastępczej. Ustawa ta nakłada na powiat obowiązek zapewnienia 
dzieciom pieczy zastępczej w przypadku niemożności sprawowania opieki i 
wychowania przez rodziców. 
Na dzień 31 grudnia 2020 funkcjonowały w Powiecie Międzychodzkim 
42 rodziny zastępcze, które opiekowały się  z 70 dziećmi, w tym:  
2 rodziny zawodowe wielodzietne z liczbą dzieci 14,  
15 rodzin zastępczych niezawodowych z liczbą dzieci 23  
25 rodzin spokrewnionych mających pod swoja opieką 33 dzieci.  

W naszych rodzinach zastępczych  przebywa 11 dzieci pochodzących spoza 
powiatu międzychodzkiego. Wychowują się one w 11 rodzinach zastępczych. 
1 w zawodowej rodzinie zastępczej 
7 w niezawodowych rodzinach zastępczych 
3 w spokrewnionych rodzinach zastępczych 
Utworzono w powiecie  w 2020 roku  6 rodzin zastępczych  
Rozwiązano w 2020 roku  4 rodziny zastępcze 
 
Na dzień 31 grudnia 2020  w pieczy zastępczej przebywa ogółem 103 dzieci             
z powiatu międzychodzkiego   

 
Tabela nr 7 

Liczba dzieci z powiatu międzychodzkiego  przebywających w pieczy zastępczej w 
powiecie międzychodzkim  z podziałem na gminy według stanu na 31.12.2020 roku 

LP Gmina Rodzinna piecza 
zastępcza 

Instytucjonalna 
piecza zastępcza 

1. Międzychód 31 
 

7 

2.  Sieraków 13 2 
3. Kwilcz 12 3 
4. Chrzypsko Wielkie  3 1 
RAZEM 59 13 
Źródło: opracowanie własne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Międzychodzie 

 
 
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Międzychodzie  prowadziło również sprawy 
związane z umieszczaniem dzieci pochodzących z terenu powiatu 
międzychodzkiego,  w pieczy zastępczej na terenie innego powiatu.  
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Tabela nr 8 
Liczba dzieci z powiatu międzychodzkiego  przebywających w pieczy zastępczej 

poza  powiatem międzychodzkim  z podziałem na gminy według stanu na 31.12.2020 
roku 

LP Gmina Rodzinna piecza 
zastępcza 

Instytucjonalna 
piecza zastępcza 

1. Międzychód 14 
 

2 

2.  Sieraków 4 0 
3. Kwilcz 7 1 
4. Chrzypsko Wielkie  1 2 
RAZEM 26 5 
 
Źródło: opracowanie własne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Międzychodzie 
 
W 2020 roku pieczę zastępczą opuściło 11 dzieci pochodzących z powiatu 
międzychodzkiego oraz 3 dzieci pochodzących spoza powiatu,                                           
a przebywających w powiecie międzychodzkim, z czego: 
 
3 powróciło do rodziny biologicznej 
1 zostało adoptowane 
5 pełnoletnich wychowanków opuściło placówki opiekuńczo – wychowawcze 
5 pełnoletnich wychowanków opuściło rodziny zastępcze.  
 
W 2020 roku do pieczy zastępczej przyjęto  10 dzieci pochodzących z powiatu 
międzychodzkiego z czego: 
 
9 dzieci umieszczono w rodzinnej pieczy zastępczej 
1 dziecko umieszczono w instytucjonalnej pieczy zastępczej 
 
 
Pracownicy Centrum przeprowadzili w 2020 roku  103 oceny sytuacji  dziecka 
przebywającego w rodzinnej pieczy zastępczej.   
 
W celu rozwoju rodzicielstwa zastępczego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie               
w Międzychodzie prowadziło w 2020 roku kampanię informacyjno – promocyjną na 
face booku. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 
 

Świadczenia piecza zastępcza w 2020 roku 
 

DECYZJE 
 
Świadczenia dla rodzin zastępczych  
- przyznanie świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania, - 14 
- uchylenie świadczenia - 7 
- uznanie świadczenia za nienależnie pobrane - 5 
- żądanie zwrotu świadczenia - 1 
- zmiana decyzji przyznającej świadczenie - 7 
- przyznanie świadczenia jednorazowego - 5 
- przyznanie świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania lokalu - 4 
- przyznanie świadczenia związanego z wystąpieniem zdarzeń losowych - 2 
- przyznanie dodatku wychowawczego - 58 
- uchylenie dodatku wychowawczego - 4 
- uznanie dodatku wychowawczego za nienależnie pobrane świadczenie -2 
- żądanie zwrotu dodatku wychowawczego - 0 
- przyznanie dodatku wychowawczego dla POW - 11 
- uchylenie dodatku wychowawczego dla POW - 1 
- uznanie dodatku wych. za nienależnie pobrane świadczenie dla POW - 1 
- żądanie zwrotu dodatku wychowawczego dla POW -1 
- odpłatności dla rodziców biologicznych - 2 
- przyznanie pomocy na kont. Nauki - 6 
- odmowa przyznania pomocy na kont. Nauki – 0 
- uchylenie pomocy  na kont nauki - 3 
- uznanie świadczenia za nienależnie pobrane – 3 
- żądanie zwrotu świadczenia - 3 
- przyznanie pomocy na zagospodarowanie - 2 
- odmowa pomocy na zagospodarowanie - 1 
- przyznanie pomocy na usamodzielnienie – 5 
- odmowa / pomocy na usamodzielnienie - 2  
  
 
Ogółem wydano 150 decyzji administracyjnych oraz prowadzono 66 postępowania w 
sprawie przyznania świadczenia dobry start. Sporządzono 137 list płac oraz 48 
rozliczeń dot. not księgowych obciążających gminy za pobyt dzieci w pieczy 
zastępczej. 
Sporządzono także 59 sprawozdań w systemach CAS, GUS, SI KDR. 
W 2020 r. zostały zawarte 3 porozumienia pomiędzy powiatami w sprawie 
ponoszenia odpłatności za pobyt dzieci z powiatu w pieczy zastępczej na terenie 
innych powiatów. 
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2. Usamodzielnienia 
Świadczenia pieniężne dla wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej w 2020 r.  

Tabela nr 9 

Rodzaj pomocy Liczba świadczeń kwota 

Pomoc pieniężna na 
usamodzielnienie 

3 10 410 

Pomoc pieniężna na 
kontynuowanie nauki 

16 8416 

Pomoc na 
zagospodarowanie 

2 2828 

RAZEM 21 21 654 

Źródło: dane własne z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Międzychodzie 
 
Świadczenia pieniężne dla wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej             
w 2020r.  

Tabela nr10 

Rodzaj pomocy Liczba świadczeń kwota 

Pomoc pieniężna na 
usamodzielnienie 

2 8 674 

Pomoc pieniężna na 
kontynuowanie nauki 

24 12 624 

Pomoc rzeczowa na 
zagospodarowanie 

0 0 

RAZEM 26 21 298 

Źródło: dane własne z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Międzychodzie 
 
 
13 dzieci z powiatu międzychodzkiego i 1 dziecko pochodzące spoza powiatu 
międzychodzkiego przebywa w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej Nasz Dom  
w Chrzypsku Wielkim, która jest prowadzona przez Stowarzyszenie „Przyszłość” na 
zlecenie powiatu międzychodzkiego.  
W roku 2020 wydatkowano na to zadanie    kwotę:  593 090, 05 zł.   
 Miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie 1 dziecka w ww. placówce               
w roku 2020 wynosiły:  4.166,67 zł. 
 
3. Resortowy program „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy 
zastępczej” w roku 2020 nie został ogłoszony dla powiatów 
 
 
4. Rządowy program  „Rodzina 500 plus” 
Ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. 
poz. 195) znowelizowano ustawę z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny                  
i systemie pieczy zastępczej. Zgodnie z nowelizacją, rodzinie zastępczej oraz 
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prowadzącemu rodzinny dom dziecka do świadczenia przysługującego na pokrycie 
kosztów utrzymania dziecka, na każde umieszczone dziecko w wieku do ukończenia 
18. roku życia przysługuje tzw. dodatek wychowawczy w wysokości świadczenia 
wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu 
dzieci, tj. w wysokości 500 zł. 
Dodatek przyznawany jest od dnia faktycznego umieszczenia dziecka odpowiednio w 
rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka do dnia faktycznego opuszczenia 
przez dziecko rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, nie wcześniej jednak 
niż od miesiąca złożenia wniosku o dodatek. 
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 je na 
okres kolejnych 12 miesięcy z urzędu. 
Dodatek wychowawczy jest udzielany na wniosek odpowiednio rodziny zastępczej, 
rodziny pomocowej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka. Rodzina pomocowa 
składa wniosek, w przypadku gdy rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom 
dziecka nie pobierali dodatku. 
Przyznanie oraz odmowa przyznania dodatku wychowawczego następuje                    
w drodze decyzji. 
 
5. Rządowy program   „Dobry start”. 

W dniu 1 czerwca 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 
maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu 
„Dobry start”. Program ten jest realizacją deklaracji Premiera RP Mateusza 
Morawieckiego, który zapowiedział wsparcie rodzin w ponoszeniu wydatków 
związanych z rozpoczęciem roku szkolnego. Jest to również kolejny komponent 
prowadzonej przez rząd kompleksowej i długofalowej polityki rodzinnej. 
Świadczenie w wysokości 300 zł jednorazowego wsparcia dla uczniów 
rozpoczynających rok szkolny jest niezależne od dochodu rodziny 
Świadczenie „Dobry start” przysługuje raz w roku, w związku z rozpoczęciem roku 
szkolnego do ukończenia: 

 przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia; 
 przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia – w przypadku 

niepełnosprawnych dzieci lub osób uczących. 
Świadczenie przysługuje dziecku lub osobie uczącej się w: 

 szkole podstawowej, dotychczasowym gimnazjum; 
 szkole ponadpodstawowej i dotychczasowej szkole ponadgimnazjalnej; 
 szkole artystycznej, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki; 
 w młodzieżowym ośrodku socjoterapii, specjalnym ośrodku szkolno-

wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym oraz ośrodku 
rewalidacyjno-wychowawczym. 

Świadczenie dobry start przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole  (a 
szkoła  w rozumieniu przepisów rozporządzenia oznacza szkołę podstawową, 
dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę 
ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkołę 
artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także 
młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno- -wychowawczy, 
specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy. 
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Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne ani                     
w przedszkolu, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole. Nie obejmuje także 
studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych 

Wniosek można składać od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową) do 30 listopada. 
 
6. Projekt „ Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie 
epidemii COVID – 19”  
 
Projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii 
COVID – 19” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój na lata 2014 – 2020r. o wartości 164.374,74 złotych, z czego 138.535,03 
złotych to środki europejskie  pozwolił na zakup  i wyposażenie w 2020 roku  42 
rodzin zastępczych  oraz wychowanków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej 
„Nasz Dom” w Chrzypsku Wielkim w laptopy sprzęt komputerowy  i audiowizualny 
oraz w środki ochrony osobistej ( rękawiczki,  maseczki i płyny dezynfekcyjne. 
 
7. Projekt „ Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce”  
 
Projekt grantowy „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce” 
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego pozwolił Domom Pomocy Społecznej w Łężeczkach i Piłce – 
Zamyślinie na wypłaty dodatków dla pracowników, zakup testów wraz z usługą ich 
wykonania, środków ochrony indywidualnej dla kadry DPS oraz zakup wyposażenia 
usprawniającego zapobieganie skutkom epidemii poprzez wczesne wykrywanie 
potencjalnie zakażonych osób.  Na realizację tych  zadań Powiat Międzychodzki 
otrzymał otrzymała kwotę 1.266.092,99 złotych, z czego:  
Dom Pomocy Społecznej Piłka – Zamyślin otrzymał kwotę: 657 680,00 złotych, Dom 
Pomocy Społecznej w Łężeczkach otrzymała kwotę: 608 412,99 złotych   
 
8. Projekt „STOP COVID – 19. Bezpieczne systemy społeczne                                  
w Wielkopolsce”  
 
W ramach projektu „STOP COVID – 19. Bezpieczne systemy społeczne                                  
w Wielkopolsce” Powiat Międzychodzki otrzymał grant w wysokości 123 480,00 
złotych. Kwota ta została przekazana na dodatki do wynagrodzeń pracowników, 
zakup testów i usług związanych z przeprowadzeniem testów, doposażenie 
stanowisk pracy w środki ochrony indywidualnej zakup sprzętu niezbędnego do 
zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 oraz poradnictwo 
specjalistyczne dla pracowników związane z praca w warunkach epidemii. Ze 
środków skorzystało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Międzychodzie, 
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „TĘCZA” w Kwilczu oraz 
Stowarzyszenie „PRZYSZŁOŚĆ” Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Nasz 
Dom”  w Chrzypsku Wielkim.  
 
9. Poradnictwo specjalistyczne  
 
Psycholog dokonał badania psychologicznego i wydał opinię o posiadaniu 
predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej 13 osobom   
pełniącym rolę rodziny zastępczej. Porady specjalistyczne świadczył psycholog 
zatrudniony w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Międzychodzie. 
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Przeprowadzono 30 rozmów z rodzinami zastępczymi, 17 rozmów z dziećmi                  
z rodzin zastępczych oraz sporządzono 30 diagnoz psychofizycznych dzieci 
umieszczonych w rodzinach zastępczych 

 Ponadto psycholog uczestniczył  w  ocenach rodzin zastępczych oraz 
posiedzeniach zespołu pieczy zastępczej. 
 
10. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 
 

Pracownik PCPR uczestniczy w spotkaniach zespołu interdyscyplinarnego ds. 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Międzychodzie.  Nie ma chętnych do 
wzięcia udziału w programie korekcyjno – edukacyjnym dla sprawców przemocy.  

PCPR jest w  kontakcie z Komendą Powiatową Policji, zespołami 
interdyscyplinarnymi, szkołami, ośrodkami pomocy społecznej w zakresie 
informowania o sytuacji podopiecznych w środowisku, jak i zapobiegania sytuacjom, 
w których występuje przemoc.  

 
II. REALIZACJA ZADAŃ ORGANIZATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ 

 
 Do zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej należy w szczególności: 
 
1) prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej 
zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu 
dziecka 
 
Pozyskano 1 osobę do pełnienia roli rodziny zastępczej niezawodowej, obecnie 
oczekuje na szkolenie. 
 
2) kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub 
prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wydawanie zaświadczeń 
kwalifikacyjnych zawierających potwierdzenie ukończenia szkolenia, opinię o 
spełnianiu warunków i ocenę predyspozycji do sprawowania pieczy zastępczej; 
 
 Przeprowadzono 13 testów dotyczących sprawdzenia predyspozycji i 
motywacji do pełnienia roli rodziny zastępczej.  
 
3) organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub 
prowadzenia rodzinnego domu dziecka; 
Zorganizowano szkolenie dla jednej rodziny zastępczej niezawodowej, jednak ze 
względu na pandemię nie odbyło się ono w 2020 roku. 
 
3a) zapewnienie badań psychologicznych kandydatom do pełnienia funkcji rodziny 
zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz rodzinom zastępczym                 
i osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka; 
Przeprowadzono badania psychologiczne dla kandydatów do pełnienia roli rodziny 
zastępczej.  
 
4) organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora placówki 
opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, wydawanie świadectw ukończenia tych 
szkoleń oraz opinii dotyczącej predyspozycji do pełnienia funkcji dyrektora                            
i wychowawcy  w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego 
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Dyrektor placówki opiekuńczo – wychowawczej posiada kwalifikacje do pełnienia 
obowiązków na zajmowanym stanowisku. 
 
5) zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka 
szkoleń mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji, biorąc pod uwagę ich 
potrzeby; 
 
6) zapewnianie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą,                       
w szczególności w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych 
Na bieżąco świadczona jest pomoc rodzinom zastępczym przez koordynatorów 
rodzinnej pieczy zastępczej oraz organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. 
 
7) organizowanie dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka 
pomocy wolontariuszy 
Ze względu na pandemię nie organizowano pomocy wolontariuszy w rodzinnej 
pieczy zastępczej. 
 
8) współpraca ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z powiatowym centrum 
pomocy rodzinie, ośrodkiem pomocy społecznej, centrum usług społecznych, sądami 
i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi,              
a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz z organizacjami społecznymi 
 
Na bieżąco jest prowadzona współpraca ze środowiskiem lokalnym. Jest to 
podstawa prawidłowej komunikacji . Właściwość prowadzonej współpracy 
potwierdziła kontrola przedstawicieli Wojewody Wielkopolskiego przeprowadzona w 
roku 2020. 
 
9) prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę 
zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej 
 
Na bieżąco w miarę potrzeb i możliwości prowadzone jest poradnictwo i terapia osób 
sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci. 
 
10) zapewnianie pomocy prawnej osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą,                         
w szczególności w zakresie prawa rodzinnego 
 
Jeżeli zaistnieje taka potrzeba, to organizator rodzinnej pieczy zastępczej udziela 
pomocy prawnej poprzez radców prawnych zatrudnionych w Starostwie Powiatowym 
w Międzychodzie. 
 
11) dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy 
zastępczej 
 
W roku 2020 przeprowadzono 103 oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej 
pieczy zastępczej. 
 
12) prowadzenie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej, której celem jest 
pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość do pełnienia 
funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej oraz 
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prowadzenia rodzinnego domu dziecka, a także szkolenie i wspieranie 
psychologiczno-pedagogiczne osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz 
rodziców dzieci objętych tą pieczą 
 
Ze względu na ograniczenia spowodowane pandemią COVID-19 nie była 
prowadzona działalność diagnostyczna. Konsultacje odbywały się drogą telefoniczną 
i e- malową. 
 
13) przeprowadzanie badań pedagogicznych i psychologicznych oraz analizy, o 
której mowa w art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 9 czerwca  2011r. o wspieraniu rodziny i 
systemie pieczy zastępczej, dotyczących kandydatów do pełnienia funkcji rodziny 
zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka; 
 
Sukcesywnie kandydaci na rodziny zastępcze byli poddawani badaniom 
psychologicznym, pedagogicznym oraz analizy ich możliwości  zapewnienia dzieciom 
odpowiednich warunków bytowych i mieszkaniowych umożliwiających i zaspokajanie  
indywidualnych potrzeb, w tym: 

a) rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, 
b) właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, 
c) wypoczynku i organizacji czasu wolnego. 
 
14) zapewnianie rodzinom zastępczym zawodowym i niezawodowym oraz 
prowadzącym rodzinne domy dziecka poradnictwa, które ma na celu zachowanie i 
wzmocnienie ich kompetencji oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego 
 
Na bieżąco udzielane jest rodzinom poradnictwo mające na celu zachowanie i 
wzmocnienie ich kompetencji oraz przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu. 
 
14a) zapewnianie koordynatorom rodzinnej pieczy zastępczej szkoleń mających na 
celu podnoszenie ich kwalifikacji 
Zapewniono koordynatorom rodzinnej pieczy zastępczej udział w 4  szkoleniach 
mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji.  
 
15) przedstawianie staroście i radzie powiatu corocznego sprawozdania z efektów 
pracy; 
Niniejsze sprawozdanie zostało jest odzwierciedleniem efektów pracy Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Międzychodzie. 
 
16) zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną 
sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających 
Na bieżąco są zgłaszane do ośrodka adopcyjnego w Poznaniu dzieci z pieczy 
zastępczej z uregulowana sytuacją prawną. 
 
17) organizowanie opieki nad dzieckiem, w przypadku gdy rodzina zastępcza albo 
prowadzący rodzinny dom dziecka okresowo nie może sprawować opieki, w 
szczególności  z powodów zdrowotnych lub losowych albo zaplanowanego 
wypoczynku.  
w 2020 roku  organizowane było zabezpieczenie dzieci w rodzinach pomocowych. 
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III. REALIZACJA ZADAŃ POWIATU Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ    
 

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ: 
 

DPS Łężeczki: 
- 20 decyzji umieszczających 
- 5 decyzji uchylających pobyt w DPS 
- 14 decyzji uchylających odpłatność za pobyt w DPS 
- 14 decyzji ustalających odpłatność za pobyt w DPS 
- 1 postanowienie z tytułu błędu w decyzji 
 
DPS Piłka: 
- 5 decyzji umieszczających w DPS 
- 2 decyzje uchylające pobyt w DPS 
- 70 decyzji uchylających odpłatność za pobyt w DPS 
- 1 umorzenie postępowania z powodu zgonu 
- 71 decyzji ustalających odpłatność za pobyt w DPS 
 
DPS Zamyślin: 
- 13 decyzji umieszczających w DPS 

Koszt utrzymania mieszkańca w roku 2020 w poszczególnych Domach Powiatu 
wynosił:  

DPS Łężeczki – 4.153,00 zł 

DPS Piłka - Zamyślin – 4.020,00 zl. 
  
Sporządzamy i przekazujemy sprawozdania w formie elektronicznej oraz jeżeli jest to 
wymagane również papierowej w Centralnej Aplikacji Statystycznej  (sprawozdania 
ministerialne i resortowe) i przez Główny Urząd Statystyczny (sprawozdania 
statystyczne). 
 
 
IV.   KONTROLE PCPR 
 
Została w roku 2020 przeprowadzona z upoważnienia  Wojewody Wielkopolskiego 
kontrola przez zespół Inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w zakresie organizacji                                       i 
funkcjonowania Jednostki w zakresie zgodności z ustawą o wspieraniu rodziny i 
systemie pieczy zastępczej.  
PCPR oceniono pozytywnie. Wydano 5 zaleceń pokontrolnych.  
W roku 2020 został przeprowadzony audyt wewnętrzny z realizacji zadania: 
wydawanie decyzji administracyjnych – kpa w praktyce.  
PCPR oceniono pozytywnie. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.  
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WYKAZ POTRZEB 

  

1. Dalsze Promowanie idei rodzicielstwa zastępczego i stworzenie miejsc 

interwencyjnych. 

2. Ustawiczne szkolenie kadr pomocy społecznej z terenu powiatu 

międzychodzkiego. 

3. Pomoc organizacjom działającym na rzecz osób niepełnosprawnych w celu 

umożliwienia osobom niepełnosprawnym pełnienia społecznie aktywnej roli  

i integracji ze środowiskiem.  

3. Wspieranie osób w uzyskaniu niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego, 

ortopedycznego i innego sprzętu pomocniczego a także umożliwienie uczestnictwa    

w rehabilitacji. 

4. Podniesienie jakości usług świadczonych przez kadrę PCPR przez uczestnictwo  

w szkoleniach.  

 

 

 

 

 

Sporządziła: Grażyna Wyrembska 
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