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REKOMENDACJE 
DO OCENY ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ NA ROK 2014 

DLA POWIATU KRAPKOWICKIEGO  
 
 

Ocena Zasobów Pomocy Społecznej – zgodnie z art. 16a ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2015, poz. 163 z późn. zm.) – stanowi podstawę 
do planowania budżetu na rok następny. Obowiązek jej sporządzenia spoczywa na powiecie, 
który wywiązuje się z niego za pośrednictwem powiatowego centrum pomocy rodzinie. 
Formularz oceny ma postać aplikacji internetowej opartej na Centralnej Aplikacji 
Statystycznej (CAS), która obsługuje sprawozdania z obszaru pomocy społecznej 
oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. 

Niniejsza Ocena Zasobów Pomocy Społecznej ma na celu podsumowanie działalności 
podmiotów wykonujących zadania z zakresu polityki społecznej – Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Krapkowicach oraz jednostek z nim współpracujących. 
Przy sporządzaniu niniejszego opracowania wykorzystano następujące bazy danych: 
Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej – pieniężnych, 
w naturze i usługach MPiPS-03 za 2014 rok, Sprawozdanie półroczne rzeczowo-finansowe 
z wykonywania przez powiat zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, 
a także formularz Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2013 rok, uzyskano również 
informacje od pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach, 
ze Starostwa Powiatowego w Krapkowicach (z Wydziału Finansowego, Wydziału Polityki 
Społecznej oraz Wydziału Rozwoju i Współpracy), jak również z samodzielnych jednostek 
organizacyjnych – Powiatowego Urzędu Pracy w Krapkowicach oraz Domu Pomocy 
Społecznej „ANNA” w Krapkowicach. 

Zebrane dane statystyczne składają się na obraz lokalnego systemu polityki 
społecznej, którego elementami są: sytuacja społeczna i demograficzna powiatu, korzystający 
(osoby i grupy) z pomocy i wsparcia, zasoby instytucjonalne, kadra jednostek 
organizacyjnych oraz zasób środków finansowych. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
wykonuje zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej, pieczy zastępczej, przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych. Podejmowane 
działania skoncentrowane są na zapewnieniu wsparcia instytucjonalnego (domy pomocy 
społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze), organizowaniu i finansowaniu rodzinnej 
opieki zastępczej, organizowaniu specjalistycznego poradnictwa, prowadzenia ośrodka 
interwencji kryzysowej, prowadzeniu mieszkań chronionych, udzielaniu pomocy 
w usamodzielnianiu i w integracji ze środowiskiem osób opuszczających pieczę zastępczą, 
ustalanie odpłatności rodzicom naturalnym za pobyt ich dzieci w pieczy zastępczej, a także 
finansowaniu ze środków PFRON zadań z zakresu rehabilitacji społecznej – tj. 
dofinansowanie do kosztów turnusów rehabilitacyjnych, likwidacji barier architektonicznych 
i w komunikowaniu się, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne 
i środki pomocnicze oraz warsztatu terapii zajęciowej. 



Przedstawiona analiza ukazała także obszary wymagające szczególnej troski: 
− Ośrodek Interwencji Kryzysowej – konieczna jest jego reorganizacja w taki 

sposób, aby stał się miejscem kompleksowej pomocy dla osób doświadczających 
przemocy, poprzez zatrudnienie pracownika socjalnego, prawnika 
oraz psychologa, co uwzględnione zostało w planie budżetowym na rok 2016.  
W marcu 2015 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach 
podpisało porozumienie o współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Poradnictwa 
Obywatelskiego „Dogma” z siedzibą w Mikołowie dot. realizacji Projektu pt. 
„Razem przeciwko przestępstwom”, w ramach którego mieszkańcy Powiatu 
Krapkowickiego, w tym osoby doświadczające przemocy, będą mieli możliwość 
skorzystania z bezpłatnych porad prawnych i psychologicznych. Projekt będzie 
realizowany od maja do grudnia br.  

− Mieszkania chronione – zachodzi potrzeba utworzenia kolejnych tego typu 
mieszkań dla osób usamodzielnianych, które nie posiadają własnego zaplecza 
mieszkaniowego lub zagrożone są powrotem do środowiska patologicznego. 

− Piecza zastępcza – warto promować i rozwijać rodzicielstwo zastępcze, którego 
korzyści społeczne są nieporównywalnie większe od tych osiąganych w pieczy 
instytucjonalnej, działając zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2015, poz. 332). 

Przeprowadzona Ocena Zasobów Pomocy Społecznej pokazała, iż powiatowy system 
polityki społecznej funkcjonuje prawidłowo – w maksymalnym stopniu wykorzystując 
posiadane zasoby. Efektywność systemu jest tu proporcjonalna do wielkości środków 
finansowych przeznaczanych z budżetu centralnego na realizację nałożonych ustawowo 
na powiat zadań. Skala potrzeb w zakresie pomocy społecznej wymaga sukcesywnego 
zwiększenia nakładów w tym obszarze. Jeśli tak się stanie, można być pewnym, że Powiat 
Krapkowicki wykorzysta je efektywnie. 
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