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                                DRUK Nr 1070 
 

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
i Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej 

za rok 2019 
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wykonuje zadania publiczne z zakresu pomocy 
społecznej i pieczy zastępczej określone przepisami prawa, własne Powiatu, zlecone z zakresu 
administracji rządowej, wynikające z uchwał Rady Powiatu lub Zarządu Powiatu, wynikające 
z odrębnych aktów prawnych. 

W celu realizacji zadań PCPR między innymi opracowuje strategię rozwiązywania 
problemów społecznych i program na rzecz osób niepełnosprawnych, sporządza 
sprawozdania, przygotowuje wykaz potrzeb z zakresu pieczy zastępczej i pomocy społecznej, 
realizuje wnioski o dofinansowanie do rehabilitacji społecznej ze środków PFRON, 
organizuje i zapewnia opiekę i wychowanie dzieciom w przypadku niemożności zapewnienia 
opieki i wychowania przez rodziców w rodzinach zastępczych lub placówkach opiekuńczo – 
wychowawczych, wspiera proces usamodzielnienia  osób usamodzielnianych  opuszczających 
placówki i rodziny zastępcze, udziela informacji o prawach i uprawnieniach, sporządza ocenę 
w zakresie pomocy społecznej. 
 

I. Piecza zastępcza realizowana jest w formie rodzinnej i instytucjonalnej na podstawie ustawy 
z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 z późn. zm.), zwanej dalej ,,ustawą”. 

 
1. Rodzinna piecza zastępcza realizowana jest w powiecie w formie rodzin zastępczych: 

spokrewnionych, niezawodowych, zawodowych i rodzinnych domów dziecka. 
Na dzień 31 grudnia 2019 roku w Powiecie Drawskim funkcjonowało 
112 rodzin zastępczych dla 205 dzieci, w tym: 
 9 rodzin zastępczych zawodowych dla 32 dzieci 
 37 rodzin zastępczych  niezawodowych dla 68 dzieci 
 63 rodziny zastępcze spokrewnione dla 83 dzieci 
 3 rodzinne domy dziecka dla 22 dzieci 
 

    W 2019 roku umieszczono w rodzinach zastępczych po raz pierwszy 38 dzieci.                           
         W 2019 roku dzieci opuściły rodziny zastępcze z powodu: 

 powrotu do rodziny biologicznej – 25 dzieci 
 przeprowadzenia adopcji  –  4 dzieci 
 umieszczenia w innej rodzinie zastępczej – 7 dzieci 
 przerwania nauki  przez pełnoletnich wychowanków –  1 osoba 
 pełnoletni wychowankowie opuścili rodzinę zastępczą – 9 osób (1 osoba założenie 

własnego gospodarstwa, 6 osób przejście na kontynuowanie nauki, 2 osoby 
usamodzielnienie)  

 umieszczenie w placówce opiekuńczo - wychowawczej lub regionalnej placówce 
opiekuńczo – wychowawczej – 4 dzieci 

 śmierć pełnoletniego wychowanka – 1 osoba 
 
W rodzinach zastępczych w ciągu roku przebywało 33 pełnoletnich wychowanków, a na 

dzień 31 grudnia 2019 roku 22 pełnoletnich wychowanków.           
W  Powiecie Drawskim w rodzinach zastępczych w ciągu roku przebywało 12 dzieci 

z innych powiatów, a na dzień 31 grudnia 2019 roku 11 dzieci.  
Na terenie innych powiatów w rodzinach zastępczych w ciągu roku przebywalo 20 dzieci 

z terenu powiatu drawskiego.  
Instytucjonalną pieczę zastępczą w Powiecie Drawskim zapewnia Placówka 

Opiekuńczo - Wychowawcz w Drawsku Pomorskim (POW), który realizuje zadania 
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przewidziane dla placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego 
i interwencyjnego dla 14 dzieci. 

PCPR w roku 2019 na podstawie postanowień sądowych wydał 6 skierowań do placówki 
w Drawsku Pomorskim. Na koniec roku 2019 w placówce POW przebywało 16 dzieci.  

W ciągu roku 2019 w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych 
powiatów przebywało 21 dzieci z Powiatu Drawskiego, a na koniec roku 15 dzieci.  

 
Najczęstszą przyczyną umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach 

opiekuńczo wychowawczych jest niewydolność opiekuńczo – wychowawcza rodziców 
biologicznych powstała w wyniku niezaradności życiowej, alkoholizmu, bezrobocia, 
przemocy  i innych. 

 
2. Postępowanie alimentacyjne – na podstawie art. 38 ust. 2 ww. ustawy kierownik 

powiatowego centrum pomocy rodzinie powiatu obowiązanego do finansowania pobytu 
dziecka w pieczy zastępczej jest obowiązany dochodzić świadczeń alimentacyjnych, 
w przypadku gdy od umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej upłynął rok.  
 
Liczbę przeprowadzonych postępowań alimentacyjnych przedstawia poniższa tabela. 

 
 

Typ pieczy zastepczej 
Liczba złożonych 

przez PCPR pozwów 
Liczba zakończonych 

postępowań 
alimentacyjnych 

Liczba 
niezakończonych 

postepowań 
alimentacyjnych 

Rodziny zastępcze 14 6 8 

Placówki opiekuńczo-
wychowawcze 

0 0 0 

 
3. Dochody powiatu z  tytułu zwrotu wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w rodzinach 

zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych przez gminy zgodnie z  art. 191 ust. 9  
i 10 ustawy w  2019  roku w zestawieniu od 2016 roku do 2019 roku  

 

Gmina Drawsko 
Pomorskie 

Złocieniec Kalisz 
Pomorski 

Czaplinek Wierzchowo Ostrowice 

Liczba 
dzieci 

2016 r. 43 20 21 45 7 8 

2017 r. 52 32 25 54 10 18 

2018 r. 57 38 25 48 14 17 

2019 r. 70 38 34 38 14 - 

Kwota 

2016 r. 116  776,76 zł 92 784,24 zł 71 855,32 zł 408 827,88 zł 12 891,79 zł 20 578,37 zł 

2017 r. 174  681,32 zł 145 919,77 zł 79 045,95 zł 422 597,37zł 19 873,64 zł 31 678,51 zł 

2018 r. 267 302,82 zł 185  922,97 zł 94  213,61 zł 502 995,38 zł 38  834,61 zł 39  061,63 zł 

2019 r. 384 354,54 249 898,85 89 457,72 467 514,34 87 416,17 - 

 
 

W  roku sprawozdawczym 2019 umieszczono w pieczy zastępczej 44 dzieci z następujących 
gmin Powiatu Drawskiego: 
 
-  Drawsko Pomorskie – 18 
-  Złocieniec – 7 
-  Kalisz Pomorski – 16 
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-  Czaplinek – 3 
- Wierzchowo – 0 

 
4. Opłaty rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - 
         wychowawczych i rodzinach zastępczych  
 

 Zgodnie z art. 193 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 z późn. zm.), za pobyt dziecka w pieczy 
zastępczej rodzice ponoszą miesięczną opłatę w wysokości: 
1. przyznanych świadczeń oraz dodatków w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie 

zastępczej spokrewnionej, zawodowej, niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka, 
2. średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce 

opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno 
– terapeutycznego, regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej oraz 
interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym. 

 
Rada Powiatu Drawskiego określiła w drodze uchwały szczegółowe warunki umorzenia 

w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty 
lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. 
 
W roku 2019 wydano: 
 89 decyzje w  sprawie opłat za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, w tym 1 ustalająca 

opłatę  
 13 decyzji w sprawie opłaty rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – 

wychowawczych. 
W roku 2019 wystawiono 2 tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego w  celu 

windykacji. 
W rejestrze dłużników figuruje  8  rodziców biologicznych. 

 
II. Usamodzielnienia 

                               
Pełnoletnim wychowankom opuszczającym rodziny zastępcze i placówki przysługuje 

pomoc finansowa na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie w formie 
rzeczowej. 

Z pomocy na kontynuowanie nauki skorzystało 40 pełnoletnich wychowanków na kwotę 
167 805,64 zł,  w tym 30  osób z rodzinnej pieczy zastępczej na kwotę 134 244,91 zł, 4 osób 
z instytucjonalnej pieczy zastępczej na kwotę 10 520,00 zł i 6 osób z placówek pomocy 
społecznej  na kwotę 23 040,73 zł.  

Pomoc finansową na usamodzielnienie przyznano 9 osobom z rodzin zastępczych na 
kwotę 45 106,00 zł. 9 pełnoletnich wychowanków z rodzin zastępczych otrzymało pomoc na 
zagospodarowanie w formie rzeczowej na kwotę 14 193,00 zł. 5 osób z placówek 
opiekuńczo-wychowawczych otrzymały pomoc na usamodzielnienie na kwotę 31 226,00  zł 
i 4 osoby na zagospodarowanie w kwocie 6 308,00 zł oraz 1 osoba z Młodzieżowego Ośrodka 
Wychowawczego otrzymała pomoc na usamodzielnienie w kwocie 5 289,00 zł oraz na 
zagospodarowanie w kwocie 1 000,00 zł.                     

Pracownik socjalny w ramach pracy socjalnej prowadził w Młodzieżowym Ośrodku 
Wychowawczym w Czaplinku spotkania dla wychowanek i wychowawców dotyczące  
procesu usamodzielnienia.  
 

III. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z Powiatu Drawskiego. 
  

W 2019 roku PCPR w Drawsku Pomorskim zorganizowało następujące szkolenia, 
warsztaty, spotkania dla pracowników pomocy społecznej z terenu powiatu drawskiego: 

 

- „500+ dla seniora” 
- „Rola koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w procesie adopcyjnym” 



4 
 

- „Wsparcie osób zależnych i ich opiekunów” 
 

W 2019 roku pracownicy Centrum  uczestniczyli w  14 szkoleniach, warsztatach oraz 
konferencjach w  zakresie wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, pracy socjalnej, 
spotkaniu dotyczącym „Systemu Obsługi Wsparcia” oraz poświęcone Programowi 
Społecznik. 
                                                                                                                                                                                                                   

IV. Rehabilitacja społeczna    
                                                                                                                                                                                               

Powiat Drawski w roku 2019  otrzymał środki z PFRON w wysokości  1 224 736,00 zł, 
w tym 633 360,00 zł dla Warsztatów Terapii Zajęciowej (90% środki PFRON) oraz  10% 
środki własne powiatu w wysokości 70 407,00 zł. Na rehabilitację społeczną przeznaczono 
1 106 924,08 zł. W sumie z dofinansowań skorzystało 344 osoby niepełnosprawne, w tym:                                                                  
 dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych otrzymało 8 osób – 44 200,00 zł, 
 dofinansowanie do likwidacji barier technicznych otrzymało 12 osób –    34 180,00 zł, 
 dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze, sprzęt 

rehabilitacyjny otrzymało 163 osoby – 193 980,08 zł, 
 dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych otrzymało 161 osób – 

201 204,00  zł. 

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PFRON W RAMACH REHABILITACJI  SPOŁECZNEJ                                                                            
z podziałem na gminy za 2019  rok 

 

 

ZADANIE 

GMINA 
DRAWSKO     

POMORSKIE 

GMINA 
ZŁOCIENIEC 

GMINA 
CZAPLINEK 

GMINA 
KALISZ   

POMORSKI 

GMINA 
WIERZCHOWO 

OGÓŁEM  
ŚRODKI 

zl/osób zł/osób zl/osób zł/osób zł/osób zl/osób 
Dofinansowanie 

uczestnictwa osób 
niepełnosprawnych i ich 
opiekunów w turnusach 

rehabilitacyjnych 

 
 

80 981,00 zł 
65 osób 

 
 

63 598,00 zł 
51 osób 

 
 

34 542,00 zł  
27 osób 

 
 

13 455,00 zł 
11 osób  

 
 

8 628,00 zł 
7 osób 

 
 

201 204,00 zł 
161 osób 

Dofinansowanie 
zaopatrzenia w sprzęt 

rehabilitacyjny, 
przedmioty ortopedyczne  

i środki pomocnicze 

 
 

44 917,21 zł 
47 osób 

 
 

66 165,53 zł 
45 osób 

25 338,45 zł 
17 osób   

w tym 1 osoba 
1 450,00 zł 

sprzęt 
rehabilitacyjny  

 
 

48 861,89 zł 
47 osób 

 
 

 
 

8 697,00 zł 
7 osób 

 
 

793 980,08 zł 
163 osoby 

Dofinansowanie likwidacji 
barier architektonicznych 

 
 30 700,00 zł 

1 osoba 

 
3 500,00 zł 

1 osoba 

  
- 

 
5 000,00 zł 

1 osoba 

 
5 000.00 zł 

1 osoba 

 
44 200,00 zł 

8 osób 

Dofinansowanie likwidacji 
barier technicznych 

 
3 600,00 zł 

1 osoba 

 
4 200,00 zł 

3 osoby 

 
8 000,00 zł 

3 osoby 

 
18 380,00 zł 

5 osób 

 
- 

 
34 180,00 zł 

12 osób 

OGÓŁEM 160 198,21 zł 
118 osób 

137 463,53 zł 
100 osób 

67 880,45 zł 
50 osób 

85 696,89 zł 
64 osoby 

22 325,00 zł 
15 osób 

473 564,08 zł  
344 osoby 

 
3. Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych (PSRdsON) - na 

posiedzeniach omawiane były sprawy osób niepełnosprawnych dotyczące zadań z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i społecznej, zaopiniowano pozytywnie 5 projektów uchwał 
w sprawie podziału środków PFRON. 
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V. Realizacja projektów i programów 

 
PCPR wzięło udział w projektach: 

 
1. „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 

2019” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim otrzymało środki 
w wysokości 64 359,00 zł. 

2. „Akademia Rodzica Zastępczego” projekt realizowany od 01.01.2018 r. do 
31.12.2019 r. Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług  wsparcia rodziny 
dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastepczą z terenu województwa 
zachodniopomorskiego poprzez realizację kompleksowego programu wsparcia oraz 
pozyskanie kandydatów na rodziny zastępcze. 

3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie od 01.10.2017 r.  do 30.09.2019 r. realizowało 
projekt „Szansa na przyszłość 2”  dofinansowany przez UE w ramach EFS, Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, oś 
priorytetowa VII Włączenie Społeczne, Działanie 7.1. Programy na rzecz integracji osób 
i  rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na 
aktywizację społeczno – zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, 
społecznej i zawodowej. W 2019 roku w  projekcie wzięło udział: 15 osób 
niepełnosprawnych, 27 dzieci z pieczy zastępczej oraz 4 osób usamodzielnianych. Łączna 
wartość projektu w 2019 rok wyniosła 357 179,76 zł w tym  wkład własny 38 760,00zł. 

4. Pilotażowy program „Aktywny Samorząd” finansowany ze środków PFRON - 
Powiat Drawski  w 2019 roku  otrzymał środki w wysokości 109 548,50 zł.  
     Do końca 2019 roku dofinansowanie przyznano 27 osobom i udzielono łącznie 
dofinansowania na kwotę 103 206,39 zł, w tym: 
 6 osobom do zakupu sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowaniana 

(1 komputer, 5 laptopów) na kwotę 23 939,99 zł, 
 5 osobom w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego 

o napędzie elektrycznym (akumulatory, zakup części zamiennych, przegląd, konserwacja) 
na kwotę  11 675,00 zł. 

 1 osobie  na utrzymanie aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby 
zależnej na kwotę 951,16 zł, 

 9 osobom pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym na kwotę 
22695,00 zł, w tym 8 250,00 zł dodatek na pokrycie kosztów kształcenia, który zostanie 
wypłacony do 31.03.2020 r. 

 2 osobom pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu 
(ręczny, gaz, hamulec, specjalne siedzenie, dodatkowe pasy, uchwyty ułatwiające 
wsiadanie i wysiadanie) na kwotę 15 198,00 zł, 

 1 osobie pomoc w zakupie protezy kończyny w której zastosowano nowoczesne 
rozwiązania (zakup protezy kończyny dolnej) na kwotę 14 197,24 zł (w tym 197.24 zł 
kwota dojazdu na spotkanie z ekspertem PFRON). 

Projekt skierowany do osób niepełnosprawnych pozwala zmniejszyć bariery ograniczające 
życie społeczne, zawodowe oraz umożliwił dostęp do edukacji na poziomie wyższym. 
W programie uczestniczyły 6 osób aktywnych zawodowo oraz 3 osoby do lat 18. 
     5. PCPR w 2019 roku był współorganizatorem projektów konkursowych, takich jak 
„Dzień Rodzicielstwa Zastępczego” oraz „Magiczne Mikołajki” ze Stowarzyszeniem 
„Familia”.  
 

VI. Nadzór nad działalnością jednostek pomocy społecznej i pieczy zastępczej – 
przeprowadzono 2 planowe kontrole: w Domu Pomocy Społecznej w Darskowie 
i Powiatowym Dziennym Domu Samopomocy  – Ośrodku Rehabilitacyjno – Kulturalnym.  
     Na podstawie upoważnienia Zarządu Powiatu do sprawowania kontroli nad organizatorami 
pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz 
placówkami opiekuńczo-wychowawczymi - Uchwała Nr 61/2019 Zarządu Powiatu 
Drawskiego z dnia 23.04.2019 roku przeprowadzono kontrole w 6 rodzinach zastępczych, 
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w tym 4 rodzinach zastępczych niezawodowych, 2 w rodzinach zastępczych spokrewnionych 
oraz 2 kontrole w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Drawsku Pomorskim. 

  
VII. Prowadzono terapię systemową rodzin i indywidualną –  skorzystało 17 osób i 4 pary. 

   Na bieżąco udzielane są informacje, porady oraz prowadzona jest praca socjalna, czyli 
działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu, 
odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie 
odpowiednich ról społecznych i tworzeniu warunków sprzyjających temu celowi. 
 

VIII. Organizator rodzinnej pieczy zastępczej 
 
Od 01 stycznia 2017 r. zadania organizatora wykonuje PCPR w Drawsku Pomorskim, 

w związku z powyższym w Centrum został utworzony Zespół do Spraw Rodzinnej Pieczy 
Zastępczej (zgodnie z art. 76 ust. 2 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej – Dz. U. z 2018 r. poz. 998 z późn. zm.). PCPR zatrudnia 
5 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej i pedagoga. Wszyscy koordynatorzy i pedagog 
zatrudnieni są w ramach stosunku pracy w systemie zadaniowego czasu pracy: ¾ etatu 
koordynatora i ¼ etatu pedagoga, co umożliwia elastyczne zarządzanie czasem w pracy 
z rodzinami zastępczymi. 

 
PCPR w Drawsku Pomorskim jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej w roku 2019 

realizował następujące zadania: 
1. Prowadził nabór oraz kwalifikacje kandydatów do pełnienia funkcji rodzinnej pieczy 
zastępczej, w tym: 
- przeprowadził 11 analiz sytuacji osobistej, rodzinnej i majątkowej kandydatów na rodziców 
zastępczych, 
- skierował 2  osoby na szkolenie,  
- wydał 3 zaświadczenia kwalifikacyjne,  
- wydał 76 opinii psychologicznych dotyczących predyspozycji i motywacji do pełnienia 
funkcji rodziny zastępczej, w tym: 10 dla kandydatów na rodziny zastępcze i 66 dla osób 
pełniących funkcję rodziny zastępczej.  
 
2. Zorganizował 1 szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji niezawodowej rodziny 
zastępczej, w którym uczestniczyły 3 osóby. 
 
3. W 2019 roku w ramach podnoszenia kwalifikacji i wzmocnienia kompetencji 
wychowawczych rodzin zastępczych zorganizowano 2 szkolenia: 
- “Jak przygotować dziecko do adopcji” zorganizowane przy współpracy z Publicznym 
Ośrodkiem Adopcyjnym w Szczecinie – uczestniczyło 10 osób  
- “Zaburzenia neurorozwojowe” zorganizowane przy współpracy z Poradnią 
Psychologicznio - Pedagogiczna w Drawsku Pomorskim  – uczestniczyło 16 osób  
 
4. W roku 2019 PCPR jako organizator współpracował ze środowiskiem lokalnym, 
a w szczególności: 
- Ośrodkami Pomocy Społecznej, 
- sądami,  
- Publicznym Ośrodkiem Adopcyjnym w Szczecinie, 
- Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie, 
- prokuraturą, 
- policją, 
- szkołami, 
- przedszkolami, 
- młodzieżowymi ośrodkami wychowawczymi, 
- organizacjami pozarządowymi, jak: Stowarzyszenie „Familia”, “Super Mamuśki”, 
- kościołami. 
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5. Prowadzono poradnictwo i terapię dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich 
dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej - ze wsparcia psychologicznego 
skorzystało 12 osób dorosłych i 27 dzieci, z pomocy prawnej – skorzystało 4 rodziny 
zastępczye, z terapii – 3. 
   
6. Prowadzono okresową ocenę sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej 
– przeprowadzono 392 okresowych ocen sytuacji dzieci. 
  
7. Zapewniono koordynatorom rodzinnej pieczy zastępczej szkolenia mające na celu 
podnoszenie ich kwalifikacji. Koordynatorzy i pedagodzy w 2019 r. uczestniczyli 
w 7 szkoleniach: 
-  „Praca z dzieckiem z zaburzonymi więziami. Praca z dzieckiem z FAS i ze spektrum FAS”, 
- „Autyzm, zespół Aspergera, dzieci z nadpobudliwością psychoruchową, depresja 
i zaburzenia odżywiania. Praca z dzieckiem nadpobudliwym”, 
-  „Tworzenie planu pomocy dziecku jako skuteczne narzędzei pracy”, 
-  „Sposoby radzenia z zachowieniami agresywnymi wśród rodziców, dzieci i młodzieży”, 
-  „Komunikacja z dzieckiem w kolejnych fazach rozwojowych”, 
- „Wzmacnianie kompetencji rodzin zastępczych”, 
- „Rola koordynatora rodzinnej pieczy zastępczejw procesie adopcyjnym”. 

 
8. Zgłoszono do Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Szczecinie 14 dzieci z uregulowaną 
sytuacją prawną w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposobiających. 4 dzieci została 
przysposobionych.  
 

IX. Wykaz potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej 
 

           1. W zakresie programowym i zadaniowym: 
 PCPR 

           – zwiększenie liczby rodzin zastępczych niezawodowych  i zawodowych, 
                 – zwiększenie dostępu do poradnictwa specjalistycznego w zakresie psychiatrii          
                    dziecięcej,     

 POW  
 – poradnictwo psychiatryczne, ze szczególnym uwzględnieniem psychiatrii     
    dziecięcej 

 
X. Wykaz potrzeb z zakresu pomocy społecznej 

 
 DPS   

– zapewnienie całodobowej opieki medycznej dla mieszkańców 
w zakresie infrastruktury: 

  – modernizacja sygnalizacji pożarowej 
  – wykonanie instalacji oddymiającej 
  – wymiana opraw ewakuacyjnych i kierunkowych 
  – remont kapitalny łazienek i sanitariatów 
  – wymiana centrali telefonicznej i wymiana instalacji 
  – przełożenie nawierzchni alejek w parku 
  – modernizacja oświetlenia wokół pałacu 
  – wymiana dźwigów towarowych 
  – wymiana dźwigów osobowych 
  – wymiana podłóg w pokojach mieszkańców 
  – wymiana mebli w pokojach mieszkańców 

 
 PDDS - OR – K 
  – remont dachu budynku PDDS – OR – K w Drawsku Pomorskim przy  
     ul. Chrobrego 4 
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XI. Realizacja Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Drawskim na lata 2015 – 2020 
 

1. Opracowanie i realizacja programów służących działaniom profilaktycznym 
mającym na celu udzielenie specjalistycznej pomocy w zakresie promowania 
i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci 
w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie: 

 Gmina Złocieniec –  realizowano Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 
2018 – 2020 oraz Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 – 2020, 

 Gmina Wierzchowo -  realizowano Gminny Program Wspierania Rodziny na 
lata  2018 – 2020, 

 Gmina Kalisz Pomorski – zorganizowano warsztaty „Szkoła dla rodziców”. 
Odbyło się w sumie 16 spotkań w których uczestniczyło 9 osób,  

 Powiat Drawski – realizowano Powiatowy Program Rozwoju Pieczy 
Zastępczej na lata 2018 – 2020. 

2. PCPR opracował aktualny informator teleadresowy podmiotów oraz organizacji 
pozarządowych realizujących oddziaływania wobec osób stosujących przemoc 
w rodzinie i przekazano do Sądu Rejonowego, prokuratury, policji oraz gmin. 

3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim  wspólnie ze 
Stowarzyszeniem Na Rzecz Wspierania Dzieci i Rodziny "Familia" przeprowdziło 
kampanie „Razem Przeciw Przemocy” realizowaną w ramach Programu 
„Społecznik na lata 2019-2021 - Program Marszałkowski”. Kampania składała się  
trzech wydarzeń: 
- 02 paźdiernika 2019 r. przemarsz pod hasłem "RAZEM PRZECIW PRZEMOCY", 
- 27 listopada 2019 r. konferencje pod hasłem "RAZEM PRZECIW PRZEMOCY", 
- 03 grudnia 2019 r. akcja „Biała wstążka”. 

4. W Punkcie Interwencji Kryzysowej w roku 2019  z pomocy psychologa skorzystało 
57 osób, w tym 6 osób starszych. Natomiast z pomocy radcy prawnego w ciągu roku 
skorzystały 34 osoby, w tym 11 osób starszych. 
 

 
 
 


