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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ORAZ EFEKTÓW PRACY  POWIATOWEGO 

CENTRUM POMOCY RODZINIE W KRAPKOWICACH 
 ZA 2017 ROK 

 
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wykonuje zadania Powiatu z zakresu pomocy 

społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy 

domowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.  

Podstawowe zadania PCPR w zakresie pomocy społecznej oraz wspierania rodziny 

i systemu pieczy zastępczej skoncentrowane są na zapewnieniu wsparcia instytucjonalnego 

(domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo–wychowawcze), organizowaniu 

i finansowaniu rodzinnej pieczy zastępczej, przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, 

organizowaniu specjalistycznego poradnictwa, prowadzeniu ośrodka interwencji kryzysowej, 

prowadzeniu mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy, udzielaniu 

pomocy w usamodzielnianiu i w integracji ze środowiskiem osób opuszczających rodziny 

zastępcze, placówki opiekuńczo – wychowawcze, specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze 

oraz młodzieżowe ośrodki wychowawcze, ustalaniu odpłatności rodzicom naturalnym  

za pobyt ich dzieci w rodzinach zastępczych oraz w placówkach opiekuńczo – 

wychowawczych a także finansowaniu ze środków PFRON zadań z zakresu rehabilitacji 

społecznej osób niepełnosprawnych (m. in. dofinansowanie do kosztów uczestnictwa  

w turnusach rehabilitacyjnych, likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się  

i technicznych, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki 

pomocnicze oraz warsztatu terapii zajęciowej). 

Zatrudnionych w naszej jednostce było 10 osób, w tym 1 osoba przebywająca na 

urlopie macierzyńskim.  

Zatrudnieni w Centrum pracownicy posiadają wykształcenie i kwalifikacje zgodne  

z wymogami.  

 

I. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH 

Plan finansowy na realizację zadań na 31.12.2017 r. wynosił – 4 366 514,00 zł  

w tym: 

� 3 460 506,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej oraz 

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym: 71 726,00 zł ze środków MPRiPS  
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na realizację resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. 

„Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”, 

� 627 421,00 zł na realizację dodatku wychowawczego dla rodzin zastępczych i rodzinnych 

domów dziecka zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2016 roku o pomocy państwa 

w wychowywaniu dzieci oraz ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej, 

� 3 395,00 zł na realizację Programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy  

w rodzinie, 

� 11 716,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004 roku 

o pomocy społecznej związanych z pomocą dla cudzoziemców, 

� 263 476,00 zł na realizację Projektu „W rodzinie lepiej” współfinansowanego ze środków 

EFS w ramach RPO WO na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej VIII - Integracja 

społeczna (w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej), Działania 8.1 Dostęp do 

wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych 

 

 

1. INSTYTUCJONALNA PIECZA ZASTĘPCZA 

Rozdział 85510 

 

Placówki opiekuńczo-wychowawcze 

Dzieci częściowo bądź całkowicie pozbawione opieki rodzicielskiej umieszczane są  

w rodzinach zastępczych bądź w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. W pierwszej 

kolejności czynione są starania, aby dziecko umieścić w rodzinie zastępczej, a dopiero 

wówczas, gdy nie ma kandydatów na rodziców zastępczych dla danego dziecka, umieszczane 

jest ono w placówce opiekuńczo – wychowawczej. 

W 2017 r. tylko jedno dziecko (tymczasowo) zostało umieszczone w placówce 

opiekuńczo – wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego. W 2017 r. w 4 różnych 

placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywało 6 „naszych” dzieci. Na dzień 

31.12.2017 r. liczba wychowanków w placówkach wynosiła 5, a najmłodszy z nich miał 

ukończony 16 rok życia. 

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (wcześniej na 

podstawie ustawy o pomocy społecznej) powiat, z którego dziecko pochodzi pokrywa koszty 
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utrzymania dziecka w placówce. Z tego tytułu w 2017 r. powiat poniósł wydatki w łącznej 

wysokości 289 917,60 zł. 

Plan Rozdział 85510 § 4430 – 313 014,00 zł 

 

Wykres nr 1. Liczba dzieci z powiatu krapkowickiego przebywających w placówkach 

opiekuńczo – wychowawczych w latach 2009 – 2017 (stan na ostatni dzień roku) 

 
Źródło: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach 

 

Tabela nr 1. Koszty utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych 

Rok Łączne roczne wydatki powiatu krapkowickiego 

na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-

wychowawczych 

Średni koszt utrzymania 

dziecka 

2009 1 059 124,81 zł 2 802,20 zł 

2010 861 541,60 zł 3 066,37 zł 

2011 835 777,52 zł 3 315,68 zł 

2012 730 345,11 zł 3 425,19 zł 

2013 668 880,93 zł 3 497,02 zł 

2014 573 543,15 zł 3 719,99 zł 

2015 440 824,06 zł 3 061,28 zł 

2016 313 409,00 zł 3 731,06 zł 

2017 289 917,60 zł 4 831,96 zł  

Źródło: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach 
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Wykres nr 2. Liczba dzieci z powiatu krapkowickiego w roku 2017 przebywających  

w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w poszczególnych przedziałach wiekowych 

(stan na 31.12.2017 r.) 
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Źródło: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach 

 

Wykres nr 3. Zwrot wydatków na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-

wychowawczych z poszczególnych gmin 

50 328,00 zł
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ZWROT WYDATKÓW NA UTRZYMANIE DZIECI W 
PLACÓWKACH OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH Z 

POSZCZEGÓLNYCH GMIN

Źródło: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach 
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Świadczenia na usamodzielnienie dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-

wychowawczych 

Pełnoletnim wychowankom opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze, 

młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapeutyczne, specjalne 

ośrodki szkolno-wychowawcze, zakłady poprawcze oraz rodziny zastępcze, przysługuje 

pomoc pieniężna na kontynuacje nauki (dla osób znajdujących się w przedziale wiekowym  

18 – 25 lat, które kontynuują naukę w różnych typach szkół) oraz pomoc pieniężna na 

usamodzielnienie i na zagospodarowanie. 

W powiecie krapkowickim w 2017 r. pomoc w procesie usamodzielnienia udzielana 

była 12 pełnoletnim wychowankom opuszczającym placówki opiekuńczo – wychowawcze  

(8 z placówek opiekuńczo - wychowawczych, 3 z młodzieżowego ośrodka wychowawczego, 

 1 ze specjalnego ośrodka wychowawczego). Udzielona pomoc dla wychowanków 

opuszczających ww. placówki miała przede wszystkim charakter finansowy i dotyczyła: 

� wypłacania miesięcznej pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki dla 12 

wychowanków w łącznej wysokości 67 630,80 zł;  

� pomocy na zagospodarowanie (w formie rzeczowej) dla 1 wychowanka w wysokości 

1 500,00 zł; 

W 2017 r. łączne wydatki na te cele wyniosły 69 130,80 zł. 

Plan Rozdział 85510 § 3110 – 89 900,00 zł 

 

2. RODZINNA PIECZA ZASTĘPCZA 

Rozdział 85508 

 

W 2017 r. rodzinną pieczą zastępczą objętych było 134 dzieci, umieszczonych w 69 

rodzinach zastępczych i 5 rodzinnych domach dziecka zamieszkałych na terenie powiatu 

krapkowickiego. Ogółem 41 rodziny zastępcze stanowiły osoby spokrewnione z dzieckiem, 

wychowywało się w nich łącznie 49 podopiecznych. 21 rodzin, to rodziny niezawodowe, 

w których opiekę znalazło 28 dzieci. Ponadto pieczę zastępczą dla 20 dzieci stanowiło 7 

rodzin zastępczych zawodowych, natomiast w funkcjonujących 5 rodzinnych domach dziecka 

tymczasową pieczę zastępczą uzyskało 37 dzieci.  
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Wykres nr 4. Liczba rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka funkcjonujących 

w roku 2017 na terenie powiatu krapkowickiego 

 
Źródło: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach 

 

Wykres nr 5. Liczba dzieci umieszczonych  w poszczególnych formach rodzinnej pieczy 

zastępczej w roku 2017 na terenie powiatu krapkowickiego 

 
Źródło: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach 
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Rodziny zastępcze funkcjonują na terenie wszystkich gmin Powiatu Krapkowickiego. 

Najwięcej rodzin zastępczych, w tym również zawodowych oraz rodzinnych domów dziecka 

jest w najbardziej licznych gminach powiatu, tj. w gminie Krapkowice oraz Zdzieszowice.  

Tabela poniżej przedstawia dane liczbowe na temat sytuacji rodzinnej pieczy 

zastępczej w rozbiciu na poszczególne gminy Powiatu Krapkowickiego. 

 

Wykres nr 6. Liczba rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka w poszczególnych 

gminach powiatu krapkowickiego 
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Źródło: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach 

 

Wykres nr 7. Liczba dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej w podziale na 

poszczególne gminy powiatu krapkowickiego 

Źródło: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach 
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W rodzinnej pieczy zastępczej w 2017 roku umieszczonych zostało 17 dzieci, 

równocześnie powstało 7 rodzin zastępczych, w tym 1 rodzina zastępcza niezawodowa, 5 

rodzin zastępczych spokrewnionych oraz 1 rodzina zastępcza zawodowa, która przekształciła 

się z rodzinnego domu dziecka. Wiek dzieci przebywających w 2017 roku w rodzinnej pieczy 

zastępczej (wg stanu na 31.12.2017 r.) przedstawia poniższy wykres. 

 

Wykres nr 8. Dzieci przebywających w 2017 roku w rodzinnej pieczy zastępczej  

w poszczególnych przedziałach wiekowych (stan na 31.12.2017 r.)  
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     Źródło: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach 

                                                                                        

W roku 2017 rodzinną pieczę zastępczą ogółem opuściło 23 podopiecznych, w tym  

11 pełnoletnich. Główną przyczyną opuszczenia przez dzieci do 18 roku życia pieczy 

zastępczej, była zmiana formy pieczy zastępczej, która dotyczyła 8 dzieci, adopcja, która 

dotyczyła 3 dzieci, w tym 2 dzieci na koniec roku 2017 miało tylko osobistą styczność 

z przyszłymi rodzicami, oraz powrót do rodziny biologicznej, który dotyczył 1 dziecka. Jeśli 

natomiast mowa o pełnoletnich wychowankach, to 11 z nich się usamodzielniło, a w tym 10 

założyło samodzielne gospodarstwa domowe.  
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Wykres nr 9. Główne przyczyny opuszczenia rodzinnej pieczy zastępczej w roku 2017 
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Źródło: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach 

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697 z późn. zm.), koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

obejmuje opieką rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka, po wystąpieniu z wnioskiem 

rodzin o objęcie ich wsparciem. 

 

Na dzień 31.12.2017r. pod opieką 3 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej było 

łącznie 41 rodzin zastępczych, w tym rodzinnych domów dziecka, w których przebywało 

łącznie 77 wychowanków tj.: 

• 4 rodzinne domy dziecka – 24 wychowanków, w tym 7 rodzeństw, 

• 3 rodziny zawodowe – 9 wychowanków, w tym 3 rodzeństwa,   

• 10 rodzin niezawodowych – 13 wychowanków, w tym 2 rodzeństwa, 

• 24 rodziny spokrewnionych – 31 wychowanków, w tym 4 rodzeństwa. 

 

W stosunku do części rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, nieobjętych 

opieką koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, zadania koordynatora wykonywał 

specjalista pracy z rodziną. Na dzień 31.12.2017 r. pod jego opieką znajdowało się ogółem 25 

rodzin zastępczych, w tym rodzinnych domów dziecka, w których przebywało łącznie 41 

wychowanków tj.: 

• 1 rodzinny dom dziecka – 7 wychowanków, w tym 2 rodzeństwa, 

• 4 rodziny zawodowe – 10 wychowanków, w tym 2 rodzeństwa,   

• 6 rodzin niezawodowych – 8 wychowanków, w tym 1 rodzeństwo, 

• 14 rodzin spokrewnionych – 16 wychowanków, w tym 2 rodzeństwa. 
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 Ogółem w 2017 roku pod opieką koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz 

specjalisty pracy z rodziną przebywało 74 rodzin zastępczych/rodzinnych domów dziecka,  

w których przebywało łącznie 134 wychowanków. 

 

W 2017 r. 4 rodziny spokrewnione złożyły wniosek o objęcie ich  opieką koordynatora. 

Wszystkie wnioski rodzin o objęcie ich opieką koordynatora zostały rozpatrzone pozytywnie. 

Rodziny, które zgłaszają chęć współpracy z koordynatorem otrzymują odpowiednią formę 

wsparcia. Realizując swoje zadania koordynator rodzinnej pieczy zastępczej możliwie jak 

najczęściej odwiedza rodziny zastępcze, przeprowadzając rozmowy na temat sytuacji dzieci, 

m.in. dot. ewentualnych problemów opiekuńczo – wychowawczych oraz zdrowotnych dzieci. 

W trakcie spotkań z rodziną sporządza ocenę sytuacji dziecka i plan pomocy dziecku. Po 

dokonaniu oceny sytuacji dziecka, formułuje na piśmie opinię dotyczącą zasadności dalszego 

pobytu dziecka w pieczy zastępczej i przekazuje ją do właściwego sądu.  

Systematycznie kontrolowano sytuację prawną dzieci będących w pieczy zastępczej. 

Zgłaszano dzieci z uregulowaną sytuacją prawną do Ośrodków Adopcyjnych funkcjonujących 

na terenie miasta Opola. Do wstępnej kwalifikacji dziecka, w celu rozpoczęcia procedury 

adopcyjnej zgłoszonych zostało 17 dzieci. Pomyślnie zakończono proces adopcyjny 1 dziecka, 

2 dzieci ma ustaloną osobistą styczność z kandydatami na rodziców adopcyjnych, 5 dzieci 

pozostaje w trakcie otwartego procesu adopcyjnego, natomiast względem 11 dzieci Komisja 

ds. Adopcji, kierując się dobrem dziecka postanowiła o nie poszukiwaniu rodziny adopcyjnej.  
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Wykres nr 10. Liczba rodzin zastępczych/rodzinnych domów dziecka, dzieci w nich 

przebywających oraz dzieci nowo przyjętych w latach od 2013 do 2017 
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Źródło: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach 

 

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącym rodzinny dom dziecka na każde umieszczone 

dziecko przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania. Wysokość miesięcznej 

pomocy pieniężnej uzależniona jest miedzy innymi od stanu zdrowia dziecka oraz od stopnia 

pokrewieństwa. W związku z powyższym rodzinie zastępczej spokrewnionej na każde 

umieszczone dziecko przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania, nie 

niższe niż kwota 660,00 zł miesięcznie, natomiast na każde dziecko umieszczone w rodzinie 

zastępczej niezawodowej, zawodowej oraz w rodzinnym domu dziecka w wysokości nie 

niższej niż 1 000,00 zł miesięcznie. Dodatek na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania 

dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym 

lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przysługuje w kwocie nie niższej niż 200,00 

zł miesięcznie.  

Starosta może przyznać jednorazowo rodzinie zastępczej oraz prowadzącym rodzinny 

dom dziecka świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami 

przyjmowanego dziecka, oraz na pokrycie wydatków związanych z wystąpieniem zdarzeń 

losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki. Ponadto raz  

w roku Starosta może przyznać rodzinie zastępczej i prowadzącym rodzinny dom dziecka 

dofinansowanie do wypoczynku dziecka poza miejscem jego zamieszkania.  
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Zawodowe rodziny zastępcze oraz prowadzący rodzinne domy dziecka otrzymują 

dodatkowo miesięczne wynagrodzenie. Na terenie naszego powiatu w roku 2017 

funkcjonowało 6 rodzinnych domów dziecka (w trakcie roku 1 z rodzinnych domów dziecka 

przekształcił się w rodzinę zastępczą zawodową), otrzymujących w ww. okresie 

wynagrodzenie w wysokości  2 636,00 zł miesięcznie oraz 6 rodzin zastępczych zawodowych 

otrzymujących wynagrodzenie w kwocie 2 000,00 zł miesięcznie. Ponadto prowadzący 

rodzinny dom dziecka oraz rodziny zastępcze zawodowe otrzymują środki finansowe 

przeznaczone na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu 

jednorodzinnego, w wysokości odpowiadającej wydatkom ponoszonym przez rodzinę. 

Zgodnie z zawieraną umową na prowadzenie rodzinnego domu dziecka, czy pełnienie funkcji 

zawodowej rodziny zastępczej, jednorazowo w trakcie wypełniania swoich obowiązków, 

prowadzący mają prawo do starania się o pokrycie kosztów związanych z remontem lub ze 

zmianą lokalu w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym, w którym prowadzony 

jest rodzinny dom dziecka, czy rodzina zastępcza zawodowa, w wysokości ustalonej 

w umowie. 

  

Poniżej przedstawiam jak w roku 2017 kształtowały się wydatki poniesione w ramach 

rozdziału 85508 w rozbiciu na poszczególne rodzaje kosztów.  

Plan w rozdz. 85508 Rodziny zastępcze wynosił 2 514 432,00 zł 

Ogółem wydatki wyniosły 2 340 444,93 zł, z tego w szczególności: 

1) świadczenie miesięczne na pokrycie kosztów utrzymania dziecka – 1 296 651,18 zł;  

2) jednorazowe dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka  

w wieku od 6 do 18 roku życia – 9 000,00 zł; 

3) jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami 

przyjmowanego do rodziny dziecka – 7 000,00 zł; 

4) jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych  

z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość 

sprawowanej opieki –  0,00 zł; 

5) środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego i domu jednorodzinnego, w którym 

prowadzony jest rodzinny dom dziecka – 108 039,20 zł; 

6) środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego i domu jednorodzinnego dla 

pełniących funkcję rodziny zastępczej zawodowej – 24 015,85 zł; 
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7) środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z remontem lub ze zmianą lokalu  

w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym prowadzony jest 

rodzinny dom dziecka – 0,00 zł; 

8) wynagrodzenie wraz ze składkami ZUS dla osób pełniących funkcję rodziny zastępczej 

zawodowej – 183 115,80 zł; 

9) wynagrodzenie wraz ze składkami ZUS dla osób prowadzących rodzinny dom dziecka  

– 210 576,54 zł; 

10) wynagrodzenie wraz ze składkami ZUS dla osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad 

dziećmi i przy pracach gospodarskich – 44 483,53 zł; 

11) pomoc na usamodzielnienie dla pełnoletnich wychowanków opuszczających rodziny 

zastępcze –  130 335,60 zł, w tym: 

� pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 27 wychowanków w wysokości  

111 435,60 zł; 

� pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 2 wychowanków w wysokości 9 900,00 zł; 

� pomoc na zagospodarowanie dla 5 wychowanków w wysokości  

9 000,00 zł; 

12) wynagrodzenie dla koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej wraz z pochodnymi  

w wysokości 181 562,52 zł (w tym: 71 726,00 zł ze środków MPiPS  na realizację 

resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „Asystent 

rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017”); 

13) ponadto 9 dzieci pochodzących z powiatu krapkowickiego przebywało w rodzinach 

zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów, w tym 1 dziecko, które zostało 

w 2017 r. umieszczone w pieczy zastępczej. Łączna kwota wydatków poniesionych 

w 2017 r. na utrzymanie dzieci pochodzących z powiatu krapkowickiego wyniosła 

145 535,68 zł. 
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Tabela nr 2. Koszty utrzymania rodzinnej pieczy zastępczej oraz usamodzielniających się 

wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej ponoszone przez powiat krapkowicki  

w latach 2013 – 2017 

KOSZT FUNKCJONOWANIA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ ORAZ USAMODZIELNIAJĄCYCH SIĘ 

WYCHOWANKÓW OPUSZCZAJĄCYCH RODZINNĄ PIECZĘ ZASTĘPCZĄ W ZŁ 

ROK 2013 2014 2015 2016 2017 
Łączne roczne wydatki powiatu 

krapkowickiego przeznaczone na 

rodzinną pieczę zastępczą oraz 

usamodzielniających się 

wychowanków rodzin 

zastępczych i rodzinnych domów 

dziecka, w tym: 

2 208 765,55 2 334 953,66 2 742 936,77 2 420 404,80 2 340 444,93 

Wydatki przeznaczone na 

utrzymanie  

i funkcjonowanie rodzin 

zastępczych i rodzinnych domów 

dziecka 

2 038 478,98 2 150 444,04 2 515 928,51 2 140 350,73 2 013 217,70 

Wydatki przeznaczone na 

utrzymanie dzieci pochodzących 

z terenu powiatu 

krapkowickiego,  

a umieszczonych  

w rodzinach zastępczych na 

terenie innych powiatów 

169 959,00 146 685,34 129 931,50 116 630,15 145 535 ,68 

Źródło: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach 

 

Finansowanie zadań z zakresu opieki zastępczej, zarówno rodzinnej jak 

i instytucjonalnej należy do zadań powiatu oraz gminy. Od 01.01.2012 r. gmina właściwa ze 

względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy 

zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości: 

1) 10% wydatków na opiekę i wychowania dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka 

w pieczy zastępczej; 

2) 30% wydatków na opiekę i wychowania dziecka – w drugim roku pobytu dziecka 

w pieczy zastępczej; 

3) 50% wydatków na opiekę i wychowania dziecka – w trzecim roku i następnych latach  

pobytu dziecka w pieczy zastępczej; 

 

Zgodnie z powyższym w wyniku zwrotów uzyskanych z gmin, przeznaczonych na rodzinną 

pieczę zastępczą, Powiat Krapkowicki otrzymał w roku 2017 kwotę 360 097,15 zł, co stanowi 

15,39% w stosunku do ogólnie poniesionych kosztów na rodzinną pieczę zastępczą, 

natomiast na pieczę zastępczą instytucjonalną kwotę 50 328,00 zł, co z kolei stanowi 14,02% 

w stosunku do ogólnie poniesionych kosztów na instytucjonalną pieczę zastępczą.  
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Szczegółowy podział otrzymanych procentowych wydatków z podziałem na poszczególne 

gminy i liczbę dzieci, których powyższy zwrot dotyczy, przedstawiają wykres nr 11 i wykres nr 

12. 

 

Wykres nr 11. Zwroty otrzymywane z gmin w roku 2017 na pokrycie kosztów utrzymania 

dzieci, które przed umieszczeniem w pieczy zastępczej mieszkały na terenie danej gminy 

50 328,00    

60 690,74    

2 050,00    

113 994,34    

Gmina GOGOLIN

Gmina KRAPKOWICE

Gmina WALCE

Gmina ZDZIESZOWICE

 
Źródło: Powiatowe Centrum Pomocy Rodziny w Krapkowicach 

 

Wykres nr 12. Liczba dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, za których koszty 

utrzymania w odpowiednich procentach pokrywa gmina  

 

2

16

3

0

8

GMINA ZDZIESZOWICE

GMINA WALCE

GMINA STRZELECZKI

GMINA KRAPKOWICE

GMINA GOGOLIN

LICZBA DZIECI, ZA KTÓRE GMINY WŁAŚCIWE PONOSZĄ KOSZTY

Źródło: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach 
 

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej powiat, z którego 

dziecko pochodzi zobowiązany jest do ponoszenia kosztów jego utrzymania w pieczy 
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zastępczej. W 2017 r. w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka z terenu 

Powiatu Krapkowickiego przebywało 26 dzieci pochodzących spoza „naszego” powiatu.  

Z tego tytułu Powiat Krapkowicki otrzymał zwrot wydatków w łącznej wysokości  

407 272,96 zł. Szczegółowy obraz dają wykresy nr 14 i 15. 

 

Wykres nr 14. Wysokość otrzymywanych zwrotów wydatków w 2017 r. na pokrycie 

kosztów utrzymania dzieci umieszczonych na terenie Powiatu Krapkowickiego, które przed 

umieszczeniem w pieczy zastępczej mieszkały na terenie innego powiatu. 

12 000,00 zł 

22 458,10 zł 

43 147,20 zł 

43 523,00 zł 

16 000,00 zł 

12 000,00 zł 

12 000,00 zł 

POWIAT PIASECZYŃSKI

POWIAT PRUDNICKI

MIASTO OPOLE

POWIAT OLESKI

POWIAT OLEŚNICKI

POWIAT NYSKI

POWIAT KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKI

POWIAT KAMIENNOGÓRSKI

POWIAT CHEŁMIŃSKI

ZWROTY POKRYWANE PRZEZ WŁAŚCIWE POWIATY

Źródło: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach 

 

Wykres nr 15. Liczba dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, za które koszty utrzymania 

pokrywa powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania przed umieszczeniem  

w pieczy zastępczej. 

2

1

2

2

2

5

1

1

POWIAT PRUDNICKI

POWIAT PIASECZYŃSKI

MIASTO OPOLE

POWIAT OLESKI

POWIAT OLEŚNICKI

POWIAT NYSKI

POWIAT KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKI

POWIAT KAMIENNOGÓRSKI

POWIAT CHEŁMIŃSKI

LICZBA DZIECI, ZA KTÓRE POWIATY WŁAŚCIWE PONOSZĄ KOSZTY

 
Źródło: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach 
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Rodzinie zastępczej oraz prowadzącym rodzinny dom dziecka na każde umieszczone 

dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia przysługuje dodatek w wysokości świadczenia 

wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, zwany 

dalej „dodatkiem wychowawczym”. Miesięczna wysokość dodatku wychowawczego wynosi 

500,00 zł. 

W roku 2017 na realizację dodatku wychowawczego dla rodzin zastępczych i rodzinnych 

domów dziecka Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach otrzymało dotację 

celową z budżetu państwa w wysokości 627 421,00 zł. 

Wydatki na wypłaty dodatków wychowawczych wyniosły 621 029,00 zł, natomiast wydatki 

na obsługę wynoszące 1% otrzymanej dotacji na dzień 31.12.2017 r. wyniosły 6 271,00 zł. 

Na dzień 31.12.2017 r. wypłaciliśmy 1 271 świadczeń dla 99 dzieci.  

Poniżej przedstawiamy jak kształtowały się wydatki z podziałem na poszczególne formy 

pieczy zastępczej. 

Tabela nr 3. Wydatki na dodatek wychowawczy z podziałem na formy pieczy zastępczej na 
dzień 31.12.2017 r. 
 
WYDATKI OGÓŁEM 

RODZINNE FORMY PIECZY ZASTĘPCZEJ 
RODZINY ZASTĘPCZE 
SPOKREWNIONE 

RODZINY ZASTĘPCZE 
NIEZAWODOWE 

RODZINY ZASTĘPCZE 
ZAWODOWE 

RODZINNE DOMY 
DZIECKA 

 
621 029,00 

 
228 402,00 

 
110 664,00 

 
88 000,00 

 
193 963,00 

Źródło: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach 

 
Wykres nr 16. Liczba dzieci i rodzin korzystających z świadczenia w formie dodatku 
wychowawczego na dzień 31.12.2017 r.  
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5

RODZINY ZASTĘPCZE SPOKREWNIONE

RODZINY ZASTĘPCZE NIEZAWODOWE

RODZINY ZASTĘPCZE ZAWODOWE

RODZINNE DOMY DZIECKA

 
Źródło: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach 
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Faktyczne wydatki Powiatu Krapkowickiego na utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej 

 

Tabela nr 4. Wydatki na utrzymanie dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w 2017 roku, bez 

uwzględnienia dodatków wychowawczych płaconych z dotacji Państwa 

Liczba 

dzieci 

ogółem 

Wydatki na opiekę  

i wychowanie 

dziecka 

(świadczenia dla 

rodzin zastępczych, 

wynagrodzenia dla 

RDD, RZZ i osób do 

pomocy) 

Pozostałe 

wydatki (m.in. 

wynagrodzenie 

dla 

koordynatorów) 

Zwroty  

z powiatów 

Zwroty  

z gmin 

Faktycznie 

poniesione 

wydatki (w tym 

pozostałe 

wydatki) – po 

uwzględnieniu 

zwrotów z gmin  

i powiatów 

Średni 

miesięczny 

koszt 

utrzymania 

dziecka 

134 2 056 057,78 181 562,52 407 272,96 360 097,15 1 470 250,19 914,33 

 

Tabela nr 5. Łączne wydatki Powiatu krapkowickiego na wsparcie pieczy zastępczej tj. rodzinnej 

i instytucjonalnej oraz na wsparcie pełnoletnich wychowanków opuszczających pieczę zastępczą 

Wydatki na 

wsparcie 

rodzinnej pieczy 

zastępczej 

Wydatki na 

wsparcie 

instytucjonalnej 

pieczy zastępczej 

Łączne wydatki 

na wsparcie 

pieczy zastępczej 

Zwroty  

z powiatów 
Zwroty z gmin 

Łączne, 

faktycznie 

poniesione 

wydatki na 

wsparcie pieczy 

zastępczej – 

uwzględniające 

zwroty z gmin  

i powiatów 

2 340 444,93 359 048,40 2 699 493,33 407 272,96 410 425,15 1 881 795,22 

 

 

Wsparcie rodzin zastępczych oraz promocja rodzicielstwa zastępczego 

 

Grupa wsparcia dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinny dom dziecka na 

terenie naszego powiatu funkcjonuje już od 2008 roku. Spotkania w ramach Grupy wsparcia 

odbywała się średnio raz w miesiącu i trwały ok. 2 godzin. Poza grupą wsparcia rodziny 

zastępcze oraz prowadzący rodzinny dom dziecka mogli liczyć również na pomoc psychologa 

oraz prawnika w ramach konsultacji indywidualnych. Z pomocy tej rodzice zastępczy wraz 

z dziećmi na bieżąco korzystały.  

Osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą mogą także ubiegać się o pomoc 

wolontariuszy. W 2017 r. potrzebę skorzystania z tej formy pomocy zgłosiła 1 zawodowa 

rodzina zastępcza i taką pomoc otrzymała. Praca 3 wolontariuszy polegała na 

systematycznej, cotygodniowej pomocy w nauce dzieciom umieszczonym w rodzinie 

zastępczej. 

 
3. ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE, ZAKŁADY PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE, 

ZAKŁADY REHABILITACJI LECZNICZEJ  
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Rozdział 85117 

 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2217) 

w przypadku dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców umieszczonego  

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

rehabilitacji leczniczej przez sąd, opłatę ponosi powiat właściwy ze względu na miejsce 

urodzenia dziecka. Jeżeli nie można ustalić powiatu właściwego ze względu na miejsce 

urodzenia dziecka, właściwy do ponoszenia opłaty jest powiat miejsca siedziby sądu, który 

orzekł o umieszczeniu dziecka w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-

opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej. Opłata ta (opłata miesięczna za 

wyżywienie i zakwaterowanie) wynosi nie mniej niż 200% najniższej emerytury. 

Uchwałą nr 398/2016 Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 09.02.2016 r. realizację 

zadania dotyczącego ponoszenia opłaty za pobyt dziecka pozbawionego opieki i wychowania 

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

opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej przez sąd, powierzono Powiatowemu 

Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach. 

Powiat krapkowicki w 2017 r. zobowiązany był pokryć wydatki za 1 dziecko 

umieszczone w zakładzie opiekuńczo-leczniczym. Z tego tytułu w omawianym okresie 

poniósł wydatki w łącznej wysokości 25 091,85 zł. 

Plan Rozdział 85117 § 4430 – 25 296,00 zł 

 

 

4. JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI 

INTERWENCJI KRYZYSOWEJ 

Rozdział 85220 

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej 

Od 1 stycznia 2004 roku na terenie naszego powiatu istnieje Ośrodek Interwencji 

Kryzysowej. Ośrodek ten o łącznej powierzchni 21 m2 składa się z pokoju mieszkalnego, 

kuchni oraz łazienki. Jest kompletnie umeblowany i wyposażony w sprzęt art. gospodarstwa 

domowego. Przeznaczony jest dla ofiar przemocy rodzinnej i molestowanych seksualnie.  
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Ma na celu czasową izolację członków rodzin od sprawcy przemocy oraz zapewnienie swoim 

klientom wsparcia socjalnego, psychologicznego i pedagogicznego. 

W 2017 roku schronienie znalazła tu 1 osoba, będąca ofiarą przemocy. Miesięczny, stały 

koszt utrzymania ww. Ośrodka wynosił 250,00 zł + VAT. Łączny koszt utrzymania ww. 

mieszkania w ubiegłym roku wyniósł 3 690,00 zł. 

 

Mieszkania chronione  

Od 2017 roku na terenie naszego powiatu funkcjonują 3 mieszkania chronione 

przeznaczone dla łącznie 7 wychowanków. Mieszkania są kompletnie umeblowane 

i wyposażone. Mają one na celu zapewnienie przyzwoitych warunków mieszkaniowych, na 

okres czasowy, dla młodych, usamodzielnianych osób, które nie posiadają własnego zaplecza 

mieszkaniowego, lub zagrożone są powrotem do środowiska patologicznego. Mają na celu 

również pomoc w integracji ze społecznością lokalną oraz zapobieganie ryzyku wykluczenia 

społecznego (bezdomność). W 2017 roku w ww. mieszkaniach przebywało łącznie 7 

wychowanków. 

Wsparcie dla osób doświadczających przemocy w rodzinie 

Mając na celu przeciwdziałanie przemocy domowej oraz wsparcie osób 

doświadczających przemocy w ramach ośrodka interwencji kryzysowej udzielamy 

bezpłatnego wsparcia psychologicznego, prawnego oraz socjalnego dla osób 

doświadczających przemocy w rodzinie oraz ich rodzin.  

W 2017 roku osobom doświadczającym przemocy domowej udzielono następującego 

wsparcia: 

� pomoc psychologiczna –z pomocy psychologa skorzystało 20 osób. Wynagrodzenie dla 

psychologa wyniosło 8 250,00 zł, za 110 godzin świadczonej usługi; 

� pomoc prawna –z pomocy skorzystało 23 osoby. Wynagrodzenie dla prawnika wyniosło 

4 290,00 zł, za 71,5 godzin świadczonej usługi. 

 

Realizacja tego zadania została uwzględniona w Powiatowym programie zapobiegania 

przestępczości oraz poprawy porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. 
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5. CUDZOZIEMCY 

Rozdział 85213/85231 

 

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej cudzoziemcowi, który uzyskał 

w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą udziela się pomocy 

mającej na celu wspieranie procesu jego integracji. Pomocy udziela się w okresie nie 

dłuższym niż 12 miesięcy i obejmuje ona świadczenie pieniężne na utrzymanie oraz naukę 

języka polskiego oraz opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne. Pomoc udzielana jest 

w ramach indywidualnego programu integracji uzgodnionego pomiędzy PCPR 

a cudzoziemcem i zaakceptowanego przez właściwego ze względu na miejsce zamieszkania 

Wojewodę. 

W 2017 roku ww. pomocy udzieliliśmy osobie narodowości ukraińskiej, która uzyskała 

w Rzeczypospolitej Polskiej ochronę uzupełniającą. Pomoc została przyznana począwszy od 

października 2016 r. na pokrycie kosztów utrzymania, w miesięcznej wysokości 1 330 zł przez 

pierwszych 6 m-cy oraz w wysokości 1 197 zł. miesięcznie przez kolejnych 6 m-cy oraz 

składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 54,36 zł miesięcznie. Ogółem 

wydatkowane środki na ww. cel, pochodzące z dotacji celowej w 2017 roku wynoszą 

11 715,60 zł (w tym 11 172 zł na pokrycie kosztów utrzymania i na naukę języka polskiego 

oraz 543,60 zł na pokrycie składki ubezpieczenia zdrowotnego). 

 

6. PROJEKT „W rodzinie lepiej” 

Rozdział 85508 

 

W dniu 27.04.2016 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach 

podpisało umowę z Województwem Opolskim reprezentowanym przez Zarząd 

Województwa Opolskiego o dofinansowanie projektu konkursowego pt. „W rodzinie lepiej” 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020  

w ramach Osi priorytetowej VIII - Integracja społeczna (w zakresie wsparcia rodziny i pieczy 

zastępczej), Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych. 

Łączna wartość projektu wynosi 800 000,00 zł, w tym dofinansowanie to 677 980,00 zł, a 

wkład własny 122 020,00 zł. Planowany czas trwania projektu wynosi 3 lata, tj. do 

31.12.2018 r. 
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Celem ogólnym projektu jest wzrost dostępu do usług społecznych dla osób 

pełniących funkcję rodzinnej pieczy zastępczej oraz ich rodzinom. Grupą docelową projektu 

są rodziny zastępcze, w tym dzieci i młodzież przebywająca w pieczy zastępczej. Założeniem 

projektu było, że do udziału w projekcie zaproszonych będzie minimum 10 dzieci 

wymagających wsparcia psychologicznego, reedukacyjnego lub rehabilitacyjnego, a ponadto 

do działań o charakterze środowiskowym zaproszone zostaną wszystkie rodziny zastępcze 

oraz przebywające pod ich opieką dzieci (w tym własne). W 2017 r. projektem objętych było 

90 dzieci z pieczy zastępczej. 

Zadania projektu to: 

1. Pomoc psychologiczna – w ramach której prowadzone jest: 

a) poradnictwo i terapia dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, ich dzieci 

oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. W 2017 r. wykonano 245 godzin 

pomocy psychologicznej. 

b) badania psychologiczne dla kandydatów na rodziny zastępcze, osób prowadzących 

rodzinne domy dziecka, rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy 

dziecka (w 2017 r. przebadano 44 osoby). 

c) grupa wsparcia dla rodzin zastępczych.  

2. Pomoc reedukacyjna – która skierowana jest do dzieci przebywających w rodzinnej 

pieczy zastępczej, wymagających wyrównywania braków w wiadomościach  

i umiejętnościach w takim stopniu, aby móc zapewnić dziecku optymalne 

funkcjonowanie w wymiarze szkolnym i społeczno-emocjonalnym, u których występują 

specyficzne trudności w nauce tj. dysleksja rozwojowa (dysleksja, dysgrafia, 

dysortografia, dyskalkulia) i dzieci z grupy ryzyka (m.in. tych co nie radzą sobie  

z ortografią, źle czytają, pomijają litery, przekręcają litery, nieczytelnie piszą). Rodzaje 

zajęć reedukacyjnych odpowiadają potrzebom poszczególnych dzieci, zgodnie  

z indywidualnym zaleceniem psychologa, pedagoga lub wychowawcy szkolnego. Zajęcia 

odbywają się średnio 1 raz w tygodniu przez godzinę w domu rodziny zastępczej. W 2017 

r.  wykonano 689 godzin pomocy reedukacyjnej, z pomocy skorzystało 20 dzieci. 

3. Pomoc rehabilitacyjna – skierowana jest do dzieci wymagających rehabilitacji, 

przebywających w pieczy zastępczej, u których stwierdzono opóźnienie psychoruchowe, 

FAS (płodowy zespół alkoholowy), wady rozwojowe, wady wrodzone i inne schorzenia.  

W ramach pomocy rehabilitacyjnej odbywają się zajęcia fizjoterapeutyczne oraz 
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logopedyczne i neurologopedyczne. Rodzaje wykonywanych zabiegów rehabilitacyjnych 

odpowiadają potrzebom poszczególnych dzieci, zgodnie z indywidualnym zaleceniem 

lekarza. Zabiegi odbywają się średnio 1 raz w tygodniu przez 1 godzinę (zaj. 

fizjoterapeutyczne) lub od 0,5 do 1 godziny (zaj. logopedyczne). W 2017 r. wykonano 271 

godzin pomocy fizjoterapeutycznej, z której skorzystało 11 dzieci. Wykonano 295,5 

godzin pomocy logopedycznej, z której skorzystało 11 dzieci. 

4. Pomoc prawna – skierowana do osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą. Prawnik 

pomaga rodzinom w takich zagadnieniach jak m.in.: ustalenie ojcostwa, uregulowanie 

sytuacji prawnej dziecka, sprawy spadkowe, ustalenie prawa do renty rodzinnej, pozew  

o alimenty, uregulowanie spotkań z rodzicami biologicznymi. Prawnik przyjmuje  

w siedzibie tut. Centrum. W 2017 r. wykonano 27 godzin pomocy prawnej. 

5. Warsztaty wyjazdowe – W dniach 23-25.06.2017 r. na Górze Św. Anny odbyły się 2-

dniowe warsztaty wyjazdowe, w ramach których odbyło się szkolenie dla rodziców 

zastępczych. Podczas szkoleń rodziców zastępczych zapewniono opiekę nad dziećmi.  

Głównym celem tych warsztatów było podniesienie kompetencji opiekuńczo-

wychowawczych rodziców zastępczych, wsparcie procesu integracji rodzin zastępczych 

oraz przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu rodziców zastępczych, którzy codziennie 

od kilku bądź kilkunastu lat zajmują się opieką i wychowaniem przyjętych dzieci. Pobyt na 

2-dniowych warsztatach, poza tym, że był sposobnością do zdobycia nowej wiedzy 

i umiejętności, był okazją do integracji, relaksacji, ale także okazją do odreagowania 

stresu i napięć. Był to czas odpoczynku i zabawy dla dzieci przebywających w tych 

rodzinach. Dla wszystkich uczestników była to sposobność do spędzenia czasu we 

wspólnym gronie i integracji. W warsztatach wyjazdowych wzięło udział 87 osób, w tym  

31 osób dorosłych i 56 dzieci (zarówno dzieci przyjęte pod opiekę, jak i dzieci własne). 

W ramach warsztatów zorganizowano również wyjazd do EnergyLandii w Zatorze.  

6. Szkolenia stacjonarne – celem szkoleń było przygotowanie już istniejących rodzin 

zastępczych do lepszego rozumienia dziecka z zaburzeniami emocjonalnymi i deficytami 

rozwojowymi, konstruktywnego rozwiązywania tych kryzysów i problemów 

wychowawczych. W 2017 roku odbyły się dwa szkolenia: 

1) 11.03.2017 r. obyło się 4 godzinne szkolenie stacjonarne pt. Diagnoza i terapia dzieci 

po traumatycznych doświadczeniach przemocy seksualnej. Szkolenie odbyło się w 

dwóch grupach (razem 8 godzin szkoleniowych). W szkoleniu wzięło udział 27 osób 

(gr. I – 15 osób, gr. II – 12 osób). 
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2) 13.10.2017 r. odbyło się 5 godzinne szkolenie stacjonarne pt.  Kompetencje rodziców 

zastępczych. Szkolenie odbyło się w dwóch grupach (razem 10 godzin szkoleniowych). 

W szkoleniu wzięło udział 41 osób (gr. I – 24 osoby, gr. II – 17 osób). 

Szkolenia odbywały się w 2 grupach (pierwsze w godzinach rannych, drugie – 

popołudniowych), aby zapewnić równy dostęp osobom pracującym, jak i mającym na 

wychowaniu / utrzymaniu osoby zależne. W obu przypadkach zapłacono za usługę 

szkoleniową oraz zakupiony poczęstunek na powyższe szkolenie. 

7. Piknik Integracyjny Dla Rodzin Zastępczych – W dniu 02.09.2017 r. odbył się Piknik 

Integracyjny dla Rodzin Zastępczych. Piknik zorganizowano w „Stumliowym Lasku”  

w Żyrowej. Przesłaniem Pikniku było podkreślenie wagi rodzinnej pieczy zastępczej.  

W trakcie imprezy była okazja do wymiany doświadczeń i rozmów o trudnościach  

i sukcesach wychowawczych, z jakimi borykają się rodzice. Na piknik zostały zaproszone 

rodziny zastępcze, pełnoletni wychowankowie, a także władze powiatu krapkowickiego  

i  pracownicy tut. Centrum. Blisko 200 osób miało okazję do wspólnej integracji, miłego 

spędzenia czasu, zapomnienia o szarej rzeczywistości i przeniesienia się choć na chwilę  

w bajkową sferę marzeń. W programie imprezy były gry i zabawy integracyjne, konkursy 

z nagrodami, dmuchaniec, kolejka itp. Gry i zabawy poprowadził wodzirej, a uczestnicy 

zostali ugoszczeni poczęstunkiem, a wieczorem odbyło się wspólne pieczenie kiełbasek 

nad ogniskiem. 

8. Dzień Rodzicielstwa Zastępczego - wyjście do kina. W ramach obchodów Dnia 

Rodzicielstwa Zastępczego (który oficjalnie przypada 30 maja) 20.05.2017 r. 

zorganizowano wspólne wyjście do kina dla osób pełniących pieczę zastępczą, dzieci 

przyjętych pod ich opiekę i dzieci własnych. Zakupiono bilety do kina dla wszystkich 

chętnych rodzin. W spotkaniu wzięło udział 80 osób. 

9. Wsparcie dochodowe. W ramach wkładu własnego do projektu wypłacono świadczenia 

na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej: 18 świadczeń dla RDD po 1000 zł,  

7 świadczeń dla RZZ/NRZ po 1000 zł i 4 świadczenia dla SRZ po 660 zł. 

10. Pomoc specjalistyczna – skierowana jest do dzieci po traumatycznych przejściach 

(przemoc seksualna) i rodziców zastępczych, którzy obecnie zajmują się wychowywaniem 

skrzywdzonych dzieci. Pomoc realizowana jest poprzez proces diagnozowania, terapii  

i konsultacji i udzielana jest przez wykwalifikowany w tym kierunku personel (umowa 

zlecenie). W 2017 r. wykonano 70 godzin pomocy specjalistycznej, z której skorzystało  

5 dzieci (diagnoza, terapia) oraz ich rodzice zastępczy (konsultacje).  
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11. Wycieczka edukacyjno-integracyjna do Krasiejowa. W dniu  16.09.2017 r. odbyła się 

wycieczka integracyjno-edukacyjna do Krasiejowa. Wzięło w niej udział 87 osób: 85 

uczestników ( w tym 55 dzieci, z tego 40 dzieci z pieczy zastępczej i 15 dzieci własnych) 

oraz 2 opiekunów z PCPR. 

Zakupiono 80 biletów wstępu do Parku Nauki i Ewolucji Człowieka oraz  Parku Nauki  

i Rozrywki w Krasiejowie (7 biletów było gratisowych). Zakupiono  posiłek dla 87 osób 

(uczestników i opiekunów wycieczki). Wynajęto 2 autobusy na przejazd  

(do i z Krasiejowa). Wycieczka miała na celu zainspirować uczestników, zwłaszcza dzieci, 

do wzbogacania wiadomości, umiejętności i nawyków, kształcenia społeczno - 

moralnego, estetycznego i zdrowotnego, potęgowania poczucia sensu życia. Celem 

wycieczki była również integracja i budowanie pozytywnych więzi i zdrowych relacji 

społecznych oraz propagowanie wzorców życia rodzinnego poprzez tworzenie warunków 

do praktykowania wspólnego spędzania czasu  oraz nauki przez zabawę. 

W ramach powyższych zadań Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach 

poniosło wydatki w wysokości 227 845,40 zł, w tym wkład własny przeznaczony na 

świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych w wysokości 

27 640,00 zł  

Plan rozdz. 85508 – 236 476,00 zł 

 

 

7. REALIZACJA PROGRAMU KOREKCYJNO – EDUKACYJNEGO DLA SPRAWCÓW PRZEMOCY 

Rozdział 85205 

 

Na realizację tego zadania zostały nam przyznane środki z Opolskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w wysokości 3 395,00 zł. W 2017 r. do programu przystąpiło 5 mężczyzn,  

2 z nich w/w program ukończyło. Program ma na celu min. doprowadzenie do faktycznych 

zmian w postawach i zachowaniach oraz ma zwiększyć poczucie odpowiedzialności za własne 

czyny u osób stosujących przemoc w rodzinie. Wydatkowana kwota to 3 395,00 zł, w tym 

3 360,00 zł z tyt. umowy zlecenia na prowadzenie zajęć grupowych i konsultacji 

indywidualnych na realizację w/w programu i kwotę 35,00 zł na zakup materiałów 

biurowych. 
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8. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH 

 

Na dochody Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie głównie składa się: 

1) odpłatność rodziców naturalnych za pobyt ich dzieci w instytucjonalnej oraz  

w rodzinnej pieczy zastępczej.  

Łączna kwota otrzymanych dochodów z tytułu odpłatności rodziców naturalnych za 

pobyt ich dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej (należność główna) wyniosła 600,00 zł. 

2) zwrot kosztów utrzymania za pobyt 26 dzieci w rodzinach zastępczych zamieszkałych 

na terenie naszego powiatu, a pochodzących spoza naszego powiatu (zwrot ww. 

kosztów następuje po uprzednim zawarciu porozumienia). W 2017 roku z tego tyt. 

otrzymaliśmy 407 272,96 zł. 

3) zwrot wydatków przez gminy właściwe, ze względu na miejsce zamieszkania dziecka 

przed umieszczeniem w pieczy zastępczej - w wysokości 10% wydatków na opiekę 

i wychowanie w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, w wysokości 

30% wydatków w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej oraz w wysokości 

50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej (zgodnie 

z art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej - Dz. U. z 2017 r. poz. 697 z późn. zm.). Zgodnie z powyższym 

w wyniku zwrotów uzyskanych z gmin, przeznaczonych na rodzinną pieczę zastępczą, 

Powiat Krapkowicki otrzymał w 2017 kwotę 360 097,15 zł za pobyt 64 dzieci 

w rodzinach zastępczych, natomiast na pieczę zastępczą instytucjonalną kwotę 

50 328,00 zł za pobyt 2 dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, 

4) zwrot wydatków przez gminy właściwe, ze względu na miejsce urodzenia dziecka 

pozbawionego opieki i wychowania rodziców, umieszczonego w zakładzie 

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

rehabilitacji leczniczej przez sąd – w wysokości 10% w pierwszym roku i 30% 

w drugim roku pobytu dziecka w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie 

pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej oraz 50% 

w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w zakładzie opiekuńczo-

leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji 

leczniczej (zgodnie z art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2004 roku 

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych). Zgodnie 

z powyższym w wyniku zwrotów uzyskanych z gmin, przeznaczonych na zakłady 
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opiekuńczo-lecznicze, zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze lub zakłady rehabilitacji 

leczniczej, Powiat Krapkowicki otrzymał w 2017 roku kwotę 8 469,51 zł. 

W 2017 roku obowiązywała dwie decyzje ustalające odpłatność rodzicom biologicznym 

za pobyt dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej.  

 

9. ZADANIA Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

ZREALIZOWANE ZE ŚRODKÓW PFRON 

 

Wysokość środków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej w 2017 roku 

wynosiła 832.248,00 zł. Środki zostały wykorzystane w wysokości 832.234,43 zł. Podział  

i wykorzystanie środków na realizację poszczególnych zadań przedstawia się następująco: 

1) Dofinansowywanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów  

w turnusach rehabilitacyjnych – 34.123,00 zł  

Od stycznia do końca grudnia 2017 r. wpłynęły 64 wnioski od osób niepełnosprawnych, 

w 35 przypadkach ubiegano się również o dofinansowanie dla opiekuna osoby 

niepełnosprawnej. W okresie sprawozdawczym dofinansowania udzielono dla 17 

dorosłych osób niepełnosprawnych na ogólną kwotę 22.307,00 zł,  

w tym 6.075,00 zł dla opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych oraz przyznano 

dofinansowania dla 7 dzieci niepełnosprawnych na ogólną kwotę 11.816,00 zł, w tym 

kwota 4.725,00 zł stanowiła dofinansowanie dla opiekunów dzieci niepełnosprawnych. 

2) Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się  

i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych – 

45.000,00 zł w tym: 

- na likwidację barier architektonicznych – 33.900,00 zł; na 29 złożonych wniosków 

pozytywnie rozpatrzono 14 wniosków, 

- na likwidację barier w komunikowaniu się – 2.500,00 zł; na 6 złożonych wniosków 

pozytywnie rozpatrzono 2 wnioski,  

- na likwidację barier technicznych – 8.600,00 zł; na 12 złożonych wniosków pozytywnie 

rozpatrzono 7 wniosków.  

Powodem negatywnego rozpatrzenia wniosków była niewystarczająca ilość środków 

finansowych PFRON. 
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3) Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych – 

4.100,00 zł  

W ramach tego zadania wpłynęły 4 wnioski, pozytywnie rozpatrzono 3 wnioski: 

Polskiego Związku Niewidomych koło w Krapkowicach dot. organizacji imprezy 

integracyjnej pn. „Dzień Matki i Dzień Ojca ” na kwotę 600,00 zł; Polskiego Związku 

Emerytów Rencistów i Inwalidów oddział w Krapkowicach dot. organizacji imprezy 

kulturalno – integracyjnej pn. „Światowy Dzień Seniora i Inwalidy” na kwotę 2.960,00 zł; 

Opolskiego Klubu Sportowo-Turystycznego Niewidomych i Słabowidzących „CROSS” 

w Opolu dot. zorganizowania wyjazdu sportowego dla jednego niepełnosprawnego 

mieszkańca Powiatu Krapkowickiego pod nazwą „Sport bez barier – Zgrupowanie 

strzeleckie” na kwotę 540,00 zł. 

4) Dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne  

i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych 

przepisów – 269.131,43 zł 

Z 400 złożonych wniosków pozytywnie rozpatrzono 267 wnioski. Dofinansowanie dot. 

przede wszystkim łóżek rehabilitacyjnych, aparatów słuchowych, pieluchomajtek, 

wózków inwalidzkich, protez, balkoników, pionizatorów. 

5) Dofinansowanie kosztów działalności warsztatu terapii zajęciowej – 479 880,00 zł ze 

środków PFRON oraz 53.319,74 ze środków własnych Powiatu. Ponadto na działalność 

WTZ w 2017 r. Gmina Krapkowice przekazała 194.679,91 zł. 

WTZ prowadzi rehabilitację społeczną i zawodową dla 30 niepełnosprawnych 

mieszkańców Powiatu Krapkowickiego. 

 

ZADANIA Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

ZREALIZOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH POWIATU 

 

W związku z tym, że wysokość otrzymanych środków PFRON tylko w niewielkiej części 

zaspokoiła potrzeby niepełnosprawnych mieszkańców naszego powiatu, Rada Powiatu 

przekazała kwotę 50.000,00 zł tytułem dofinansowania do zaopatrzenia w przedmioty 

ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie 

odrębnych przepisów, jak również na dofinansowanie do likwidacji barier technicznych. 

Dzięki tej decyzji mogliśmy przyznać dodatkowo dofinansowania dla 46 osób 

niepełnosprawnych starających się o zakup m.in.: protez modularnych kończyn dolnych, 
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ortez, wózków inwalidzkich, aparatów słuchowych i pieluchomajtek, na ogólną kwotę 

48.993,61 zł. Natomiast kwotę 1.000,00 zł przeznaczono na zakup roweru trójkołowego dla 

jednej osoby niepełnosprawnej, która jest po udarze i ma znaczne trudności 

w przemieszczaniu się. 

 

Wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej i pieczy zastępczej 

Do najpilniejszych potrzeb w zakresie pomocy społecznej i pieczy zastępczej należy rozwój 

rodzicielstwa zastępczego, którego korzyści społeczne są nieporównywalnie większe od tych 

osiąganych w pieczy instytucjonalnej. 

 


