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HARMONOGRAM  DZIAŁAŃ POWIATOWEGO PROGRAMU DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB  
NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZA ROK 2019 

 
 

Cel strategiczny 1: Wspieranie włączenia społecznego osób niepełnosprawnych, seniorów i ich otoczenia 
 

Lp Cel 
operacyjny 

Działanie Źródło 
finansowania 

Realizacja Termin Wskaźniki 

1. 
 
 
 

Poprawa 
jakości               
życia osób 
niepełnospra
wnych 
i seniorów 

świadczenie 
usług 
opiekuńczych 
 

budżet  gminy 
 
 
 
budżet 
wojewody 

Miejsko -
Gminny 
Ośrodek 
Pomocy 
Społecznej                              
w Drawsku 
Pomorskim 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2019 - świadczenie usług opiekuńczych – ilość osób 60 na kwotę  211 094 zł, 
- zasiłki pielęgnacyjne –ilość osób 417, na kwotę 880 698,62 zł,  
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – ilość osób 71 na   
   kwotę 69 187,49 zł, 
- świadczenia pielęgnacyjne - ilość osób 82 na kwotę  1 346 894,10 zł, 
- specjalny zasiłek opiekuńczy – ilość osób 23 na kwotę 130 731,50 zł, 
- zasiłek dla opiekuna osoby niepełnosprawnej - ilość osób 9 na kwotę 43 160,00 zł, 
- jednorazowe świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano  
  ciężkie i nieodwracalne upośledzenie lub w czasie porodu – Program „Za Życiem” - 1  
  dziecko na kwotę 4 000,00 zł, 
- zasiłek okresowy - ilość osób 81 na kwotę  94 437,00 zł, 
- zasiłek celowy - ilość osób 95 na kwotę  90 105,00 zł, 
- specjalny zasiłek celowy- ilość osób 21 na kwotę 12 968,00 zł, 
- zasiłki stałe - ilość osób 62 na kwotę  285 023,00 zł, 
- ubezpieczenie zdrowotne przy zasiłku stałym - ilość osób 53 na kwotę 23 791,00 zł,  
- Program „Rodzina 500+”- ilość osób 1675 na  kwotę 12 584 390,72 zł, 
- Program „Dobry Start” - ilość osób 1372 na kwotę 574 400,00 zł, 
- Karta seniora - 50 osób, 
- zasiłki rodzinne - ilość osób 672 na kwotę 1 431 060,47 zł, 
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem - ilość osób 30 na  kwotę 100 199,63 zł, 
- dodatek z tytułu samotnego wychowania - ilość osób 60 na kwotę 128 280,40 zł, 
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego - ilość osób 445  na kwotę  67 468,33 zł, 
- dodatek z tytułu zamieszkania w internacie - ilość osób 73 na  kwotę  62 714,00 zł, 
 - dodatek z tytułu dojazdów - ilość osób 71 na  kwotę  28 990,19 zł,  
- dodatek z tytułu wielodzietności - ilość osób137 na kwotę 183 630,69 zł,  
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka - ilość osób 61 na  kwotę  59 549,90 zł, 
- świadczenie rodzicielskie - ilość osób 78 na kwotę 454 442,90 zł, 

świadczenie 
specjalistycznych 
usług 
opiekuńczych              
w miejscu 
zamieszkania 
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Miejsko -
Gminny 
Ośrodek 
Pomocy 
Społecznej                              
w Czaplinku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Umieszczenia w DPS - 34 osoby 
- odpłatność za pobyt – 1 011 087,00 zł, 
- ilość osób niepełnosprawnych uczęszczających do PDDSOR-K - 30 osób 
  oraz zasiłki i inne świadczenia z pomocy - liczba osób 218,  liczba osób w rodzinie - 482   
  kwota 307 009,00 zł. 
 

- świadczenie usług opiekuńczych – ilość osób 28 na kwotę 153 593 zł, 
- zasiłki pielęgnacyjne – ilość osób 280 na kwotę 577 462 zł, 
- dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – ilość osób 51  
  na kwotę 53 351 zł, 
- świadczenia pielęgnacyjne – ilość osób 69 na kwotę 1 067 754 zł, 
- specjalny zasiłek opiekuńczy – ilość osób 14 na kwotę 67 580 zł,  
- zasiłek dla opiekuna osoby niepełnosprawnej – ilość osób 7 na kwotę 34 720 zł, 
- zasiłek okresowy – ilość osób 222 w tym niepełnosprawnych 57 na kwotę     
  471 805 zł w tym dla niepełnosprawnych 60 491 zł, 
- zasiłek celowy – ilość osób 344 w tym niepełnosprawnych 199 na kwotę 590 900 zł    
  w tym dla niepełnosprawnych 141 683 zł, 
- specjalny zasiłek celowy – ilość osób 58 na kwotę 23 850 zł,  
- zasiłki stałe – ilość osób 80 na kwotę 400 620 zł, 
- ubezpieczenie zdrowotne przy zasiłku stałym – ilość osób 67 na kwotę 33 070 zł, 
- Program „Rodzina 500+” – ilość osób 1 932 na kwotę 9 012 216 zł, 
- Program „Dobry Start” – ilość osób 1 302 na kwotę 390 600 zł, 
- zasiłki rodzinne – ilość osób 968 na kwotę 1 130 212 zł, 
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem – ilość osób 34 na kwotę 84 971 zł, 
- dodatek z tytułu samotnego wychowania – ilość osób 54 na kwotę 95 315 zł, 
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – ilość osób 578 na kwotę 55 708 zł, 
- dodatek z tytułu zamieszkania w internacie – ilość osób 51 na kwotę 29 670 zł, 
- dodatek z tytułu dojazdów – ilość osób 86 na kwotę 32 661 zł, 
- dodatek z tytułu wielodzietności – ilość osób 164 na kwotę 159 054 zł, 
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka – ilość osób 47 na kwotę 44 495 zł, 
- świadczenie rodzicielskie – ilość osób 53 na kwotę 310 371 zł. 
Umieszczenia w DPS – ilość osób 8 odpłatność za pobyt – na kwotę 176 755 zł, 
Zasiłki i inne świadczenia z pomocy: 
- pomoc rzeczowa w formie paczek 70 na kwotę 8 573 zł, 
- dożywianie ilość osób 209 w tym niepełnosprawnych 27 na kwotę 103 373 zł  
w tym osób niepełnosprawnych na kwotę  2 713 zł. 
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89 osoby skorzystały z usług opiekuńczych na kwotę 443 028,00 zł. 
Zgodnie w Uchwałą Rady Miejskiej w Złocieńcu osoby korzystające z usług opiekuńczych 
ponoszą odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze w zależności od wysokości dochodu. 
Osoby znajdujące się  w szczególnie trudnej sytuacji mogą być zwolnione częściowo lub 
całkowicie z odpłatności za wyżej wymienione usługi. W szczególnie uzasadnionych 
przypadkach koszty świadczonych usług mogą być umarzane. 
Świadczenia rodzinne opiekuńcze i dodatki: 
- zasiłki rodzinne - ilość   na kwotę 1 408 456,64 zł, 
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu  
  wychowawczego - ilość osób36 na kwotę 75 178,85 zł, 
- dodatek z tytułu samotnego wychowania – ilość osób 50 na kwotę 117 575,88 zł, 
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - ilość osób    
   niepełnosprawnych 61 na kwotę 63 874,60 zł, 
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – ilość osób 454 na kwotę 68  926,12 zł, 
- dodatek z tytułu  zamieszkania w internacie ilość osób 87 na kwotę 52 386,44 zł, 
- dodatek z tytułu dojazdów-  ilość osób 53 na kwotę 22 261,02 zł, 
- dodatek z tytułu wielodzietności - ilość osób 127 na kwotę 179 258,58 zł, 
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka - ilość osób 58 na kwotę 55 606,71 zł, 
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - ilość osób 110 na kwotę 112 000,00 zł, 
- świadczenie rodzicielskie - ilość osób 94 na kwotę 536 080,57 zł, 
- jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka, o którym mowa w art. 10   
  ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – ilość osób 3 na kwotę  
  20 000,00 zł, 
- zasiłek pielęgnacyjny - ilość osób niepełnosprawnych 423 na kwotę 913 682,44 zł, dla 4  
  osób powyżej 75 roku życia na kwotę 7 012,06 zł, 
- świadczenie pielęgnacyjne - ilość osób niepełnosprawnych 101 na kwotę 1 725 292,70 zł, 
- specjalny zasiłek opiekuńczy – ilość osób niepełnosprawnych 26 na kwotę 65 864,80 zł, 
- zasiłek dla opiekuna - ilość osób niepełnosprawnych 10 na kwotę 710 540,00 zł, 
- świadczenie wychowawcze: 
777 osób  bez świadczenia na pierwsze dziecko na  kwotę  4 298 669,40 zł, 
641 osób ze świadczeniem na pierwsze dziecko na kwotę 2 674 568,80zł, 
27 osób na pierwsze dziecko z powodu niepełnosprawności na kwotę 105 279,90 zł, 
1521 osób po nowelizacji ustawy na kwotę  4 985 751,60zł, 
- świadczenie z funduszu alimentacyjnego - ilość osób 129na kwotę 881 634,25 zł, 
- świadczenie „Dobry start” – ilość osób 1 707 na kwotę 510  900,00zł, 
- Karta seniora  - wydano 107 kart, 
- zasiłki stałe - ilość osób 102 na kwotę  487 150,00 zł, 
- zasiłki okresowe - ilość osób 320 na kwotę 684 350,00 zł, 
- zasiłki celowe (opał, leczenie, żywność) - ilość osób 117 na kwotę 27 081,10 zł, 
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- zasiłki celowe specjalne - ilość osób 96 osób na kwotę 36 020,00 zł, 
- ubezpieczenie zdrowotne przy zasiłku stałym - ilość osób 86 na kwotę 40 777,00 zł, 
- umieszczenie w DPS - ilość osób 26 na kwotę 695 348,00 zł, 
- zasiłki i inne świadczenia z pomocy - ilość osób 412na kwotę 316 216,00 zł. 
 

- świadczenie usług opiekuńczych – ilość osób 47 na kwotę  153 060,00 zł, 
- specjalistyczne usługi opiekuńcze - ilość osób 1 na kwotę  12 555,00 zł, 
- zasiłki pielęgnacyjne - ilość osób 166 na kwotę  336  997,00zł w tym osób   
   niepełnosprawnych 165 na kwotę 334 487,42 zł, 
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - ilość osób 24   
   na kwotę 23 236,56 zł  
- świadczenia pielęgnacyjne - ilość osób 35 na kwotę  510 819,00 zł, 
- specjalny zasiłek opiekuńczy - ilość osób 12 na kwotę  57 963,00 zł, 
- zasiłek dla opiekuna osoby niepełnosprawnej - ilość osób 6 na kwotę 39 260,00  zł, 
- zasiłek okresowy -  ilość osób  44 na kwotę  62 666,90 zł, 
- zasiłek celowy- ilość osób 203na kwotę 156 753,00 zł, w tym osób   
   niepełnosprawnych 50 na kwotę 15 832,00 zł, 
- specjalny zasiłek celowy – ilość osób 30 na kwotę 22 094,42 zł,  w tym osób   
   niepełnosprawnych 14 na kwotę 14 737,10 zł, 
- zasiłki stałe – ilość osób 28 na kwotę 159 314,77 zł,  
- ubezpieczenie zdrowotne przy zasiłku stałym – ilość osób 24 na kwotę 13 720,13 zł,  
- Program „Rodzina 500+” – ilość osób 1 131 na kwotę 5 583 784,09 zł, w tym osób   
   niepełnosprawnych 19 na kwotę 76 608,70 zł, 
- Program „Dobry Start” – ilość osób 826 na kwotę 247 800,00 zł, 
- Karta seniora – wydano 41 kart, 
- zasiłki rodzinne – ilość osób 324 na kwotę  665 392,55 zł, w tym osób   
   niepełnosprawnych 24 na kwotę  49 305,59 zł, 
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego –   
  ilość osób 5 na kwotę 14 607,00 zł, 
- dodatek z tytułu samotnego wychowania – ilość osób 15 na kwotę 38 657,34 zł, 
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – ilość osób 215 na kwotę 31 040,10 zł, 
- dodatek z tytułu zamieszkania w internacie – ilość osób 36 na kwotę 24 110,46 zł, 
- dodatek z tytułu dojazdów – ilość osób 51 na kwotę 18 543,72 zł, 
- dodatek z tytułu wielodzietności – ilość osób 69 na kwotę 78 048,20 zł, 
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka – ilość osób 26 na kwotę 26 000,00 zł, 
- świadczenie rodzicielskie – ilość osób 515 na kwotę 271 932,00 zł,  
Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się  dziecka – ilość osób 52 na kwotę 52 000,00 zł. 
Umieszczenia w DPS – ilość osób umieszczonych w 2019 r. – 2 osoby (mężczyźni) – ilość 
osób za które gmina ponosi odpłatność w DPS – 24 osoby w kwocie 657 663,00 zł, 
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Gminny 
Ośrodek 
Pomocy 
Społecznej  
w 
Wierzchowie 

- ilość osób niepełnosprawnych uczęszczających do PDDSOR-K – 1 osoba, 
oraz 
zasiłki i inne świadczenia z pomocy: 
- schronienie – ilość osób 9 na kwotę 49 428,00 zł, 
- posiłki – ilość osób 243 na kwotę 126 557,00 zł, 
- zdarzenie losowe – liczba osób 1 na kwotę 6 000,00 zł. 
 
Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania na terenie gminy Wierzchowo 
Liczba osób objętych: 10 osób 
Dochody wykonane z usług opiekuńczych/wpłaty: 4 596,52 zł,    
Koszt Programu Opieka 75+: 4 696,00 zł, 
Łączna kwota wydatków na usługi opiekuńcze: 54 588,00 zł. 
Świadczenia opiekuńcze i dodatki: 
- zasiłek pielęgnacyjny - ilość osób 83 na kwotę 186 775,00 zł, 
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – ilość osób 12 na   
   kwotę  14 960,00 zł, 
- świadczenia pielęgnacyjne – ilość osób 11 na kwotę 204 207,00 zł, 
- specjalny zasiłek opiekuńczy – ilość osób 4 na kwotę 28 520,00 zł, 
- zasiłek dla opiekuna – ilość osób 1 na kwotę 5 580, 00 zł, 
- Program „Rodzina 500+” – ilość osób 6 308 na kwotę  3 146 908,00 zł w tym 10-ro  
   dzieci niepełnosprawnych, świadczeń: 90 na kwotę 45 000,00 zł na kwotę 96 000,00 zł. 
- świadczenia rodzicielskie – ilość osób 11 na kwotę 105 135,00 zł 
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka – ilość osób 11 na kwotę 11 000,00 zł, 
- dodatek do zasiłku rodzinnego – ilość osób 11 na kwotę 11 000,00 zł, 
- Program „Dobry Start” – ilość osób 477 na kwotę 143 100,00 zł, 
- zasiłki rodzinne – ilość osób 3 570 na kwotę 415 755,00 zł, 
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem – ilość osób 80 na kwotę 30 650,00 zł, 
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania – ilość osób 102 na kwotę 20 796,00 zł, 
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – ilość osób 193 na kwotę 19 292,0 zł, 
- dodatek z tytułu zamieszkania w internacie – ilość osób 183 na kwotę 20 679,00 zł, 
- dodatek z tytułu nauki poza miejscem zamieszkania – ilość osób 159 na kwotę                      
  10 971,00 zł, 
- dodatek z tytułu wielodzietności – ilość osób 878 na kwotę 83 410,00 zł, 
- zasiłek stały – ilość osób 23 na kwotę 110 574,38 zł, 
- zasiłek okresowy – ilość osób 7 na kwotę 6 555,00 zł, 
- zasiłek celowy – ilość osób 39 na kwotę 3 080,00 zł, 
- posiłki dla dzieci niepełnosprawnych (w ramach Rządowego programu „Pomoc Państwa            
  w  zakresie dożywiania”)- ilość uczniów 8 na kwotę 5 357,00 zł, 
- Zachodniopomorska Karta Seniora – ilość złożonych wniosków 17 z tego   
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  wydanych kart dla 12 osób. 
 

funkcjonowanie 
podmiotów 
prowadzących 
rehabilitację 
społeczną 
 
 

 

budżety gmin, 
powiatu, 
województwa, 
organizacji 
pozarządowych 
 

Przedszkole 
im. Zajączka 
Złocieniaszka 
w Złocieńcu 
 

 

 

 

 

 

 
Przedszkole 
Miejskie 
„Bajkolandia” 
w Kaliszu 
Pomorskim 

 

 

 

 

 

 

2019 

 

 

 

 

Przedszkole im. Zajączka Złocieniaszka w Złocieńcu w 2019 roku zrealizowało następujące 
działania: 
- „Dzień osób ze spektrum autyzmu”, 
- „Dzień kolorowej skarpetki, 
- „Lekcje tolerancji”, 
 Programy profilaktyczne:  
- „Zdrowe ząbki mamy marchewkę zajadamy” ,  
- „Czyste powietrze wokół nas”,  
- „U Zajączka Złocieniaszka czuje się bezpiecznie”,  
- Świąteczne zajęcia warsztatowe,  
- Wycieczki do Centrum Integracji Społecznej, liczba uczniów uczestniczących 326, w tym   
  uczniów niepełnosprawnych 7, organizowane i prowadzone przez Przedszkole im.  
  Zajączka Złocieniaszka  w Złocieńcu itp.  
 
Przedszkole Miejskie w Kaliszu Pomorskim w 2019 roku realizowało następujące działania o 
charakterze profilaktycznym: 
1. „Jasełka” - organizator przedszkole, liczba dzieci biorących udział 50, w tym 1 dziecko   
niepełnosprawne, 
2. Bal Karnawałowy” - organizator przedszkole, liczba dzieci biorących udział w 175, w tym 
2 dzieci niepełnosprawnych, 
3.„Dzień Babci i Dziadka” - organizator przedszkole, liczba dzieci biorących udział w 175,  
w tym  2 dzieci niepełnosprawnych, 
4. „Powitanie Wiosny” - organizator przedszkole, liczba dzieci biorących udział 175, w tym   2 
dzieci niepełnosprawnych, 
5. „Dzień Drzewa” - organizator przedszkole, liczba dzieci biorących udział 24. 
6. „XXV Sportowy Turniej Miast i Gmin 2019” - organizator Gmina Kalisz Pomorski,  
liczba dzieci biorących udział w 175, w tym  2 dzieci niepełnosprawnych, 
7. „II Piknik Rodzinny” -  organizator rada rodziców, liczba dzieci biorących udział w 175,  
w tym  2 niepełnosprawnych, 
8. „Dzień Dziecka”  dmuchane zamki - organizator przedszkole, rada rodziców, liczba dzieci 
biorących udział 175 w tym 2 dzieci niepełnosprawnych. 
9. „Dzień Marchewki” - organizator przedszkole, liczba dzieci biorących udział w 162,                
w tym  3 dzieci niepełnosprawnych, 
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10. „Kalafior i papryka - warzywa których nie lubimy” - organizator przedszkole, liczba  
dzieci biorących udział 16, w tym  1 dziecko niepełnosprawne. 
11. „Szkoła pamięta” - organizator MEN,  liczba dzieci biorących udział w 138, w tym  3  
dzieci niepełnosprawnych, 
12. „Szkoła do Hymnu” - organizator MEN,  liczba dzieci biorących udział 162,  w tym  3 
dzieci niepełnosprawnych, 
13. „Dzień Pluszowego Misia” - organizator przedszkole, liczba dzieci biorących udział                
w 162, w tym 3 dzieci niepełnosprawnych, 
14. „Jasełka Bożonarodzeniowe” - organizator przedszkole, liczba dzieci biorących udział            
w 59, w tym  3 dzieci niepełnosprawnych, 
15. „Zabawa Andrzejkowa” - organizator przedszkole, liczba dzieci biorących udział 162,       
w tym  3 dzieci niepełnosprawnych, 
Akcje charytatywne, przyrodniczo - ekologiczne: 
- „Zakręcona Akcja” - zbieranie plastikowych nakrętek, zużytych baterii (przez cały rok),   
  organizator przedszkole, liczba dzieci biorących udział 175, w tym 4 dzieci  
  niepełnosprawnych, 
- „Nasz wspólny Miś ratunkowy” - organizator jednostka OSP Złocieniec, liczba dzieci  
  biorących udział 175, w tym 2 dzieci niepełnosprawnych, 
- „Kto dwa złote da, ten ucieszy psa” - kiermasz zabawek, organizator przedszkole, liczba   
  dzieci biorących udział 175, w tym 2 dzieci niepełnosprawnych, 
- „Kiermasz ciasta” - zbiórka środków pieniężnych na leczenie chorej Gabrysi, organizator   
  przedszkole, liczba dzieci biorących udział w 175, w tym 2 dzieci niepełnosprawnych, 
- „Ratujemy Kasztany” - organizator przedszkole, liczba dzieci biorących udział 162,               
  w 3 dzieci niepełnosprawnych, 
- „Słodki kiermasz charytatywny dla Krzysia” - organizator przedszkole, liczba dzieci  
  biorących udział 162, w tym 3 dzieci niepełnosprawnych. 
Profilaktyka i bezpieczeństwo: 
- „Zdrowe zęby mamy i marchewkę zjadamy” - cały rok 2019, organizator PSSE Drawsko    
  Pomorskie, liczba dzieci biorących udział 175, w tym 3 dzieci niepełnosprawnych 
- „Czyste powietrze wokół nas” - cały rok 2019,  organizator PSSE w Drawsku Pomorskim,    
  liczba dzieci biorących udział w 175, w tym 3 dzieci niepełnosprawnych 
- „Kubusiowi Przyjaciele natury” - cały rok 2019, organizator przedszkole, liczba dzieci  
  biorących udział  175, w tym 4 dzieci niepełnosprawnych, 
- „Akademia Aquafresh” - cały rok 2019, organizator przedszkole, liczba dzieci biorących  
  udział 175, w tym 4 dzieci niepełnosprawnych, 
- „Jestem opiekunem zabawek” V-VI  2019 - Ogólnopolski program edukacyjny,  liczba  
  dzieci biorących udział w 175, w tym 2 dzieci niepełnosprawnych, 
- „Szczepienia ochronne”  prelekcja -  organizator PSSE  Drawsko Pomorskie, liczba dzieci    
  biorących udział  162, w tym 3 dzieci niepełnosprawnych. 
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 Konkursy wewnątrzprzedszkolne i poza przedszkolem: 
1. „Życie bez papierosa” - organizator PSSE Drawsko Pomorskie, liczba dzieci biorących  
udział 17, 
2. „Zdrowe zęby mamy Marchewkę zjadamy” - organizator PSSE Drawsko Pomorskie,  
liczba dzieci biorących udział 175, w tym 2 dzieci niepełnosprawnych 
3. „Jakie znasz zawody”- organizator Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu,  liczba  
dzieci biorących udział 15 
4. „VI Jubileuszowy Powiatowy Festiwal Piosenki Przedszkolnej” - organizator Złocieniecki  
Dom Kultury, liczba dzieci biorących udział 21 
5. „Szopka Betlejemska” - organizator Szkoła Podstawowa w  Pomierzynie,  liczba dzieci  
biorących udział 20. 
Udział dzieci w wystawach: 
1. “W poszukiwaniu nowego domu”  wystawa fotograficzna - organizator MGOK w Kaliszu 
Pomorskim liczba dzieci biorących udział w 175, w tym 2 dzieci niepełnosprawnych, 
2. „Cała Ja”  wystawa malarska - organizator MGOK w Kaliszu Pomorskim, liczba dzieci  
biorących udział 175, w tym 2 dzieci niepełnosprawnych, 
3. „Ekogaleria - sercem malowane” -  organizator MGOK w Kaliszu Pomorskim, liczba  
dzieci biorących udział 175, w tym 2 dzieci niepełnosprawnych, 
4. „Paryż Luwr - Madryt Prado” - organizator MGOK Kalisz Pomorski, liczba dzieci  
biorących udział 138, w tym 3 dzieci niepełnosprawnych 
Spektakle teatralne: 
1. „Pokaz Iluzji”, „Czerwony Kapturek”, „Ecie pecie, tyle zwierząt jest na świecie”,   
„Marysia okropnisia” -  organizator przedszkole, liczba dzieci biorących udział 175, w tym 4 
dzieci niepełnosprawnych, 
2. „Bajka o smoku z jednym skrzydłem”- organizator  Zespół Placówek Edukacyjno- 
Terapeutycznych w Bobrowie, liczba dzieci biorących udział 120,  z tym 3 dzieci 
niepełnosprawne. 
Spotkania z zaproszonymi gośćmi: 
1. Spotkanie z ratownikiem medycznym -  organizator przedszkole, liczba dzieci biorących  
udział w 175, w tym 2 dzieci niepełnosprawnych, 
2. Spotkanie z bibliotekarką - organizator przedszkole, liczba dzieci biorących udział 175,             
w tym  4 dzieci niepełnosprawnych, 
3. Spotkanie edukacyjne „Eksperymenty chemiczne” - organizator przedszkole, liczba dzieci 
biorących udział 175, w tym 2 dzieci niepełnosprawnych 
4. Spotkanie z pszczelarzem -  organizator przedszkole, liczba dzieci biorących udział 175,  
w tym 2 dzieci niepełnosprawnych 
5. Spotkanie z policjantem z ruchu drogowego - organizator przedszkole, liczba dzieci  
biorących udział 162, w tym 3 dzieci niepełnosprawnych. 
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Szkoła Podstawowa w Kaliszu Pomorskim w 2019 roku realizowała następujące działania                  
o charakterze profilaktycznym: 
Spektakle profilaktyczne: 
1. „Zaczarowany prezent” i  „Jestem Królem Zamku” -  udział wzięło 2 uczniów  
niepełnosprawnych, 
2. „Ciamajda” i „Wyzwanie” - udział wzięło 31 uczniów niepełnosprawnych. 
 Kino 3D:  
1. „Vaiana Skarb Oceanu” i „Thor: Ragnaroh” -  udział wzięło 33 uczniów  
niepełnosprawnych, 
2. Kino w Domu Kultury: „Chłopiec z Burzy” -  udział wzięło 33 uczniów  
niepełnosprawnych. 
Konkursy: 
 - na hasło promujące życie bez agresji i przemocy - wzięło 33 uczniów niepełnosprawnych, 
- „Klasa na medal” - udział wzięło 22 uczniów niepełnosprawnych, 
- plastyczny:  „Agresji i przemocy - Stop” - udział wzięło 29 uczniów niepełnosprawnych, 
- plastyczny: „Nie rób drugiemu co Tobie niemiłe” -  udział wzięło 2 uczniów  
  niepełnosprawnych, 
-  z okazji Dnia Wiosny - udział wzięło 30 uczniów niepełnosprawnych, 
- Ogólnopolski Konkurs „O zanieczyszczeniu powietrza - Smog” - udział wziął 1 uczeń  
  niepełnosprawny, 
- plastyczny: „Nie daj się wciągnąć w sieć” - udział wziął jeden uczeń niepełnosprawny. 
Ww. przedsięwzięcia organizowane były przez pedagogów, wychowawców, teatr Kurtyna       
z Krakowa. 
 
Szkoła Podstawowa w Pomierzynie realizowała następujące działania o charakterze 
profilaktycznym: 
- Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia - udział wzięło 80 uczniów, 
- aktywne przerwy wśród lekcyjne - zajęcia ruchowe, zajęcia w bibliotece szkolnej, zabawy  
  integracyjne na świeżym powietrzu -  udział wzięło 80 uczniów, 
- zbiórki harcerskie - udział wzięło 17  uczniów, 
- Rajdy zadaniowe, zimowiska i biwaki harcerskie na terenie szkoły oraz poza nią - udział   
  wzięło 50 uczniów, 
-  konkurs międzyszkolny piosenki świątecznej w języku angielskim - udział wzięło 30  
  uczniów, 
- wolontariat: Orkiestra Świątecznej Pomocy, akcja charytatywna dla Pana Tadeusza,  
  Lokomotywa uśmiechu,  zbiórka zabawek i książek dla dzieci w szpitalach, dostarczenie  
  książek z biblioteki do mieszkańców okolicznych miejscowości. 
- uroczyste apele szkolne: Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, dzień Edukacji Narodowej,  
  Ślubowanie uczniów klasy I , Święto Niepodległości, 
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- Bezpieczny Puchatek - zajęcia profilaktyczne z policją - udział wzięło 10 uczniów, 
- warsztaty z dobrej komunikacji z Markiem Pietrasikiem - udział wzięło 54 uczniów, 
- Bal karnawałowy - udział wzięło 70 uczniów, 
- udział w uroczystości 70 lecia Biblioteki Publicznej w Kaliszu Pomorskim -  udział wzięło  
  6 uczniów, 
- udział harcerzy w uroczystościach z okazji 74 rocznicy zakończenia walk o Kalisz  
  Pomorski - udział wzięło 8 uczniów, 
- Walentynki szkolne - udział wzięło 81 uczniów, 
-  Narodowy Dzień Żołnierza Wyklętego - udział wzięło 14 harcerzy, 
- konkurs recytatorski z języka polskiego „Polska to brzmi dumnie” - udział wzięło 32  
  uczniów, 
- dwutygodniowa zabawa „Co kraj to obyczaj” - udział wzięło 74 uczniów, 
- zdrowe drugie śniadanie - udział wzięło 14 osób 
- spektakle profilaktyczne, koncerty - udział wzięło 81 uczniów, 
- „Bezpieczna droga”, „Dobrze cię widzieć” zajęcia z policją - udział wzięło 10 osób, 
- spotkanie z przedstawicielką SANEPID szkodliwość palenia tytoniu i e-papierosów –  
  udział wzięło 18 osób, 
- Światowy Dzień Zespołu Downa  - udział wzięli wszyscy uczniowie szkoły podstawowej, 
- tydzień bez przemocy i agresji - udział wzięli wszyscy uczniowie szkoły podstawowej, 
- konkurs „Z savoir-vivre  na co dzień” - udział wzięło 30 osób, 
- wycieczka szkolna do Warszawy - udział wzięło 16 uczniów, 
- wycieczka  szkolna do Londynu - udział wzięło 16 uczniów, 
- sadzenie roślin na grządkach - udział wzięło 81 uczniów, 
- udział w konkursach plastycznych - udział wzięło 30 osób, 
- sprzątanie lasów Nadleśnictwo Drawsko Pomorskie - 20 osób, 
- sprzątanie lasów Nadleśnictwo Kalisz Pomorski - udział wzięło 20 osób, 
- sprzątanie zapomnianych grobów - udział wzięło 15 osób, 
- grzybobranie - udział wzięło 15 osób, 
- udział w Ogólnopolskiej Kampanii BohaterOn -  udział wzięło 80 uczniów, 
- ratujemy kasztanowce - udział wzięło 74 uczniów, 
- harcerze w Domu Seniora - udział wzięło 15 osób, 
- udział w uroczystościach Gminnych Obchodów Niepodległości - udział wzięło 20 osób, 
- udział w powiatowym konkursie “ Dziecko naszym wspólnym dobrem” - udział wzięło 15  
  uczniów, 
- ratujemy i uczymy ratować - pierwsza pomoc - udział wzięli wszyscy uczniowie szkoły  
  podstawowej, 
- Dzień Pluszowego Misia - udział wzięli wszyscy uczniowie szkoły podstawowej, 
- udział w konkursie „Kultura na Dziś” - udział wzięło 10 uczniów, 
- organizowanie konkursu bożonarodzeniowego „Szopka Betlejemska”, 
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- Andrzejki - udział wzięło 80 uczniów, 
- Mikołajki - udział wzięło 80 uczniów, 
- Jasełka - udział wzięło 80 uczniów, 
- kultywowanie tradycji wysyłania kartek świątecznych - udział wzięło 80 uczniów, 
- Betlejemskie Światło Pokoju - udział wzięli harcerze  ze szkoły podstawowej. 
 
 
W roku 2019 w Szkole Podstawowej nr 1 w Złocieńcu uczyło się 27 uczniów 
niepełnosprawnych  (19 – niepełnosprawność umysłowa w stopniu lekkim, 1 –Asperger,  
2 – niepełnosprawność ruchowa, 2 – niepełnosprawność sprzężona, 3 – niedowidzenia). 
Wszyscy uczniowie objęci byli dodatkowymi zajęciami terapeutycznymi: 
- sensoplastyka (3 spotkania) - liczba uczniów uczestniczących 20, w tym uczniów  
  niepełnosprawnych 15: organizowane i prowadzone przez nauczycieli, 
- zabawy integracyjne - liczba uczniów uczestniczących 650, w tym uczniów  
  niepełnosprawnych 23: organizowane i prowadzone przez nauczycieli, 
- apele okolicznościowe - liczba uczniów uczestniczących 987, w tym uczniów     
  niepełnosprawnych 27: organizowane i prowadzone przez nauczycieli, 
- przedstawienia teatralne - liczba uczniów uczestniczących 820, w tym uczniów  
  niepełnosprawnych  27: organizowane przez szkołę, 
- Kino Szkoła - liczba uczniów uczestniczących 820, w tym uczniów niepełnosprawnych 27:   
  organizowane przez ZOK i szkołę, 
- zawody sportowe - liczba uczniów uczestniczących 800, w tym uczniów 
  niepełnosprawnych 5: organizowane i prowadzone przez nauczycieli, 
- wycieczki - liczba uczniów uczestniczących 960, w tym uczniów niepełnosprawnych 15:   
  organizowane i prowadzone przez nauczycieli. 
Prezentacje tematyczne zorganizowane dla uczniów: 
- techniki uczenia się – uczestniczyło 420 uczniów, w tym  18 uczniów niepełnosprawnych, 
- bezpieczeństwo dzieci w różnych sytuacjach - uczestniczyło 820 uczniów, w tym  27    
  uczniów niepełnosprawnych, 
- prawa dziecka - uczestniczyło 987 uczniów, w tym 27 uczniów niepełnosprawnych. 
 
 
Funkcjonowanie podmiotów prowadzących rehabilitację społeczną: 
- realizacja programu profilaktycznego w klasach 7 – 8 i 3 gimnazjum „Porozmawiajmy                
  o zdrowiu i nowych zagrożeniach” – programem objęto 77 uczniów,  tym 6 uczniów   
  niepełnosprawnych, 
- konkurs profilaktyczny ”Żyjmy zdrowo!”  poświęcony promocji zdrowego stylu życia –   
  około 200 dzieci, w tym 15 dzieci niepełnosprawnych, 
- omówienie Konwencji o Prawach dziecka ze szczególnym uwzględnieniem praw dzieci  



str. 13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Szkoła 
Podstawowa 
w Nowym 
Worowie 

  niepełnosprawnych – około 150 uczniów, w tym 16 niepełnosprawnych, 
- zajęcia warsztatowe „Uzależnienia, a wczesna inicjacja seksualna” – około 80 uczniów,              
  w tym 6 uczniów niepełnosprawnych, 
- zajęcia „Jak w konstruktywny sposób radzić sobie ze stresem?”- około 80 uczniów, w tym  
  6  niepełnosprawnych, 
- zajęcia z przedstawicielem Policji na temat „Odpowiedzialność prawna nieletnich” – około   
  80 uczniów,  w tym 6 niepełnosprawnych, 
- spotkanie z kuratorem zawodowym Sądu Rejonowego z Wydziału Rodzinnego i Nieletnich  
  w Drawsku Pomorskim na temat „Edukacja prawna jako profilaktyka niewłaściwych    
  zachowań” – około 80 uczniów, w tym 6 niepełnosprawnych, 
- konkurs „Przestrzegam prawa, jestem bezpieczny i zdrowy” – około 150 dzieci, w tym 9  
  uczniów niepełnosprawnych, 
- spektakle profilaktyczne – około 200 uczniów w tym 16 niepełnosprawnych, 
- udział uczniów niepełnosprawnych w apelach okolicznościowych, zabawach np.  
  karnawałowej, walentynkowej, konkursach, zawodach sportowych – 16 uczniów. 
Poradnictwo zawodowe  
- poznajemy swoją osobowość , uzdolnienia, zainteresowania ograniczenia – wpływ  
  predyspozycji psychofizycznych na wybór zawodu – zajęcia z doradcą zawodowym                           
  z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Drawsku Pomorskim – około 80 uczniów,             
  w  tym 6  niepełnosprawnych, 
- moje plany edukacyjno – zawodowe – zajęcia z doradcą zawodowym  z Poradni  
  Psychologiczno - Pedagogicznej w  Drawsku  około 80 uczniów, w tym                                            
  6 niepełnosprawnych, 
- mobilność zawodowa jako zjawisko cywilizacyjne, drogi poszukiwania pracy -  doradca  
  zawodowy  z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Drawsku Pomorskim – około 80  
  uczniów,  w tym 6  niepełnosprawnych, 
- zajęcia z pedagogiem szkolnym na temat rekrutacji do szkół ponad gimnazjalnych –  około   
 30 uczniów, w tym 2 niepełnosprawnych. 
- indywidualne porady dotyczące kierunku dalszego kształcenia dla uczniów klas trzecich  
  udzielane  przez pedagoga szkolnego – około 30 uczniów, w tym 3 niepełnosprawnych, 
- tematy związane z orientacją zawodową poruszane podczas lekcji – około 80 uczniów,  
  w tym 15niepełnosprawnych, 
- wycieczki zawodoznawcze do okolicznych szkół – około 30 uczniów, w tym 3   
  niepełnosprawnych. 
 
W roku 2019 w Szkole Podstawowej w Nowym Worowie uczyło się 5 dzieci 
niepełnosprawnych (1 - niedowidzenie, 4 - niepełnosprawność intelektualna w stopniu 
lekkim), które otrzymały wsparcie na indywidualnych zajęciach rewalidacyjnych, poprzez 
zindywidualizowaną pracę na lekcjach. Ponadto dzieci uczestniczyły we wszystkich 
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przedsięwzięciach realizowanych przez szkołę. W oddziałach przedszkolnych nie ma uczniów 
z niepełnosprawnością.   
Uczniowie uczestniczyli w następujących działaniach: 
- przedstawienia teatralne: liczba uczniów uczestniczących 120, w tym uczniów     
  niepełnosprawnych 5;  szkolne koło teatralne, grupy teatralne spoza szkoły, 
- „Kino Szkoła”: liczba uczniów uczestniczących 120, w tym uczniów niepełnosprawnych 5,   
  we współpracy z kinem w Złocieńcu, 
- wycieczki: liczba uczniów uczestniczących 120, w tym uczniów niepełnosprawnych 5,  
  organizator –  szkoła, 
- audycje umuzykalniające: liczba uczniów uczestniczących 120, w tym uczniów  
  niepełnosprawnych  5; organizator – szkoła we współpracy z Filharmonią Koszalińską, 
- apele okolicznościowe (np. z okazji świąt religijnych i państwowych i in.): liczba uczniów  
  uczestniczących 120, w tym uczniów niepełnosprawnych 5; organizator – szkoła, 
- zabawy (dyskoteki) szkolne: liczba uczniów uczestniczących 120, w tym uczniów  
  niepełnosprawnych  5; organizator – szkoła, 
- spotkania z policjantem, strażnikiem miejskim, strażakiem (bezpieczeństwo): liczba   
  uczniów uczestniczących 120, w tym uczniów niepełnosprawnych 5; organizator – szkoła  
  we współpracy z policją, Strażą Miejską, strażą pożarną. 
 
 

Szkoła Podstawowa w Mielenku Drawskim w 2019 roku realizowała następujące programy 
zdrowotne i profilaktyczne: 
- Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych,  Impreza Integracyjno – Sportowa, liczba  
  uczniów uczestniczących w spotkaniach  - 42,  w tym uczniów niepełnosprawnych 1,  
  organizowane przez Stowarzyszenie „Radość z życia”, OREW Gudowo 
- udział uczniów w konkursach przedmiotowych, plastycznych, literackich,  
  profilaktycznych,  konkursie zawodoznawczym „Z licencją na zarabianie”, 
- uwrażliwienie na potrzeby innych: Szkolne Koło Wolontariusza, udział w akcjach na rzecz  
  potrzebujących, zbiórki odzieży, karmy, nakrętek, zabawek,  
- realizacja programu „Jestem taki, jak ty”, tolerancja, prawa dziecka, współpraca z OREW  
  Gudowo, udział Oddziału Przedszkolenego w zajęciach integracyjnych, 
- zajęcia psychoedukacyjne wzmacniające umiejętności komunikacji interpersonalnej,  
  umiejętność radzenia sobie ze stresem, umiejętność odmawiania, współpraca w zespole  
  klasowym, np.  Zajęcia   integracyjne, Zabawy z chustą animacyjną. „Współpraca zawsze  
  się opłaca”. „Czym jest demokracja”? „Samorządność uczniów”. „Prawa i obowiązki  
  ucznia”.  
- Bezpieczeństwo w czasie przerwy. Lekcje kreatywności. „Jak znaleźć przyjaciela”?   
  Emocje towarzyszące wizycie u lekarza. Bezpieczna droga do szkoły, Bezpieczne ferie  –  
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  Spotkania z Policją,  spotkanie grup przedszkolnych z funkcjonariuszami Żandarmerii  
  Wojskowej  w Olesznie - Bezpieczeństwo w ruchu drogowym. 
- przedstawienie teatralne „Strach ma wielkie oczy”,  
- Dzień Praw Dziecka z UNICEF, Moje prawa, quizy w aplikacji Kahoot, 
- udział w warsztatach "Sianoploty" w Stawnie, 
- udział uczniów w szkoleniu e-learningowym KRUS pt. ,,Bezpiecznie na wsi  mamy   
  upadkom zapobiegamy", 
- Wycieczka zawodoznawcza do firmy Amazon w Kołbaskowie, Europejski Tydzień  
  Zawodów we współpracy z ZSP w Drawsku Pomorskim, 
- udział w koncercie Reprezentacyjnego Zespołu Wojskowego, ćwiczenie umiejętności  
  zachowania w miejscach publicznych - jesteśmy w kawiarni, 
- udział nauczycieli w formach doskonalenia: Rozwijanie kreatywności i przedsiębiorczości  
  na podstawie kompetencji kluczowych w edukacji wczesnoszkolnej, „Ekonomia na co  
  dzień”, Rozwój kompetencji kluczowych w zakresie przedsiębiorczości, innowacyjności,  
  edukacji ekonomicznej i zawodoznawczej – kształtowanie postaw ucznia, 
- zajęcia z cyklu ,,Ciekawe spotkania z dziadkami", 
- wyjazd do Szczecina na zajęcia z robotyki, 
- udział  w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym Uniwersytet Dzieci, ,,Przyroda z klasą. Czy 
wiesz,  jak żyje jeż?" 
- udział ucznia w konkursie literackim “Bajkowe spotkanie” - I miejsce w powiecie, 
- Zebranie z rodzicami „Bezpieczeństwo uczniów”. Spotkanie z p. Agatą Lisaj, kuratorem  
  Sądu Rejonowego w Drawsku Pomorskim, 
- „Bezpieczeństwo uczniów” – spotkanie klas IV – VII. Spotkanie z Policją, 
- Warsztaty z pomocy przedmedycznej z pracownikami Straży Pożarnej w Drawsku  
  Pomorskim oraz Oleszna, 
- Bezpieczne wakacje, 
- udział klas w Targach Pracy i Edukacji,  spotkaniach z interesującymi ludźmi- Spotkanie                       
  z Dyrektorem Banku PKO BP, 
 - udział w obozie językowym Euroweek, zaznajamianie się z zasadami dobrego  
  wychowania, dbałość o kulturę słowa, uświadamianie piękna języka ojczystego, 
 - udział klasy w Dniu Teatru w szkole. 
 
Szkoła Podstawowa w Czaplinku w 2019 roku realizowała następujące działania                              
o charakterze profilaktycznym:   
- gimnastyka korekcyjna w wymiarze 8 godzin tygodniowo dla klas 1-3, 
- zajęcia logopedyczne dla uczniów w wymiarze 22 godzin  tygodniowo,  
- zajęcia rewalidacyjne w wymiarze 50 godzin tygodniowo, 
- zajęcia dydaktyczno wyrównawcze 60 godzin tygodniowo, 
- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 24 godziny tygodniowo, 
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- zajęcia socjoterapeutyczne 7 godzin tygodniowo. 
Ponadto w szkole prowadzona jest zindywidualizowana ścieżka kształcenia dla pięciu 
uczniów w wymiarze 36 godzin tygodniowo, nauczanie indywidualne dla 8 uczniów                     
w wymiarze 56 godzin tygodniowo. Liczba uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie 
kształcenia specjalnego – 33. 
 
Szkoła Podstawowa w Broczynie w 2019 roku wprowadziła następujące działania                         
o charakterze profilaktycznym: 
- zajęcia rewalidacyjne, indywidualne dla 4 uczniów: w wymiarze 7 godzin w tygodniu, 
- zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze:  w wymiarze 11 godzin w tygodniu, 
- zajęcia socjoterapeutyczne: w wymiarze 4 godzin tygodniowo, 
- zajęcia rozwijające: w wymiarze 3 godzin tygodniowo. 
Dla jednego ucznia prowadzony jest indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny                   
w wymiarze 13 godzin. Liczba dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego - 4  uczniów. 
 
Zespół Szkół w Świerczynie w 2019 roku realizował następujące programy zdrowotne                                    
i profilaktyczne: 
- przedstawienia profilaktyczne teatru „Kurtyna” z Krakowa na temat profilaktyki uzależnień 
– 2 razy w roku. W każdym uczestniczyło 67 uczniów w tym niepełnosprawnych 5, 
- koncert profilaktyczny uzależnienia sfinansowany przez GKRPA w Wierzchowie  
  w którym uczestniczyli uczniowie szkoły w tym 1 uczeń niepełnosprawny; 
- Ogólnopolski program dotyczący profilaktyki antynikotynowej „Bieg po zdrowie”,  
  uczestniczyło w nim 11 uczniów w tym 2 niepełnosprawnych, materiały do programu   
  dostarczyła Powiatowa Stacja Epidemiologiczna Sanepid w Drawsku Pomorskim, 
- konkurs międzyszkolny HIV, AIDS uczestniczyło 3 uczniów; 
- zajęcia warsztatowe nt. „Ćwiczenie umiejętności kontrolowania własnych emocji”  
  przeprowadzone przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Drawsku Pomorskim,   
  uczestniczyło 41 uczniów  w tym 3 niepełnosprawnych, 
- na lekcji biologii i przyrody przeprowadzana jest edukacja zdrowotna, uczestniczyło w niej   
  41 uczniów w tym 3 uczniów niepełnosprawnych, 
- projekt edukacji kulturowej dla umiejętności społecznych _ EKDUS „Rób to sam” dla   
  Chłopców, 
- Noc Naukowców w Szczecinie w której uczestniczyło 41 uczniów w tym 3    
  niepełnosprawnych, 
- Bieg Wilczym Tropem uczestniczyło 30 uczniów w tym 3 niepełnosprawnych; 
- zajęcia z pedagogiem pn. „Planuję zawód” przeprowadzone przez PPP w Drawsku  
  Pomorskim, uczestniczyło 18 uczniów w tym 2 niepełnosprawnych, 
- dwa wyjazdy dzieci na basen i do PLAY Parku organizowany przez UKS LIDER,  
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  uczestniczyło 41 uczniów w tym 4 niepełnosprawnych, 
- wycieczka integracyjna do Starego Kaleńska, uczestniczyło 67 uczniów w tym 5  
  Niepełnosprawnych, 
- wspólne kolędowanie, uczestniczyło 86 uczniów w tym 5 niepełnosprawnych, 
- Mikołajki uczestniczyło: 86 uczniów w tym 5 niepełnosprawnych, 
- WOŚP uczestniczyło 86 uczniów w tym 5 niepełnosprawnych, 
- Europejski Dzień Sportu uczestniczyło 86 uczniów w tym 5 niepełnosprawnych, 
- „Milusińscy w szkole” uczestniczyło 24 uczniów w tym 1 niepełnosprawny, 
- dwudniowy udział w warsztatach artystycznych w ramach projektu „Historia miejscem    
  pisana”, uczestniczyło 28 uczniów w tym 1 niepełnosprawny, 
- zajęcia kreatywne uczestniczyło 67 uczniów w tym 5 niepełnosprawnych, 
- zajęcia sensoplastyczne uczestniczyło: 21 uczniów w tym 2 niepełnosprawnych. 
 
Uczniami Zespołu Placówek Edukacyjno - Terapeutycznych w  Bobrowie są dzieci                         
i młodzież ze zdiagnozowaną niepełnosprawnością intelektualną.  W celu kształtowania                     
u uczniów właściwych postaw społecznych, w szczególności zrozumienia,  tolerancji                      
i życzliwości oraz promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej powstało szereg programów 
oraz projektów realizowanych w placówce w 2019 roku: 
1. Projekt profilaktyczno edukacyjny „KULTHURRA”. Cel projektu:  zaangażowanie  
uczniów w działalność artystyczną, poszerzenie wiedzy historycznej o Drawsku Pomorskim, 
poznanie legend o naszym regionie, rozwijanie wrażliwości estetycznej, rozwijanie zdolności 
aktorskich oraz umiejętności współpracy w grupie.  Termin realizacji programu:  rok szkolny 
2018/ 2019.  Liczba objętych uczniów: 18.  Termin realizacji programu:  rok szkolny 2019/ 
2020.  Liczba objętych uczniów: 12. 
2. Projekt profilaktyczno - edukacyjny „Mądra szkoła czyta dzieciom”. Cel projektu:   
kształtowanie umiejętności uważnego słuchania, rozwijanie wyobraźni, poszerzenie 
słownictwa, rozbudzenie zainteresowania książką, zachęcanie do samodzielnego sięgania po 
lekturę.  Termin realizacji programu: rok 2018/ 2019. Liczba objętych uczniów :  19. 
Termin realizacji programu:  2019/ 2020.  Liczba objętych uczniów: 24. 
3. Program profilaktyczny „Trzymaj formę”.  Cel programu: propagowanie zdrowego stylu 
życia.  Termin realizacji programu:  rok szkolny 2018/ 2019. Liczba objętych uczniów 94. 
4. Program edukacyjno - profilaktyczny „Kino- Szkoła”.  Cel programu: kształtowanie  
rozwoju emocjonalno-społecznego, rozbudzenie wyobraźni, rozwijanie umiejętności 
skupienia uwagi, uważnego słuchania i patrzenia.  Termin realizacji programu: rok szkolny 
2018/ 2019.  Liczba objętych uczniów: 209. Termin realizacji programu: rok szkolny 2019/ 
2020 Liczba objętych uczniów: 242. 
5. Program zdrowotny realizowany przez pielęgniarki szkolne, obejmujący następujące  
zagadnienia: 
-  zapobieganie grypie -  uczestniczyło 142 uczniów, 
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-  Jem zdrowo - rosnę zdrowo - uczestniczyło 24 uczniów, 
- wpływ wyglądu osobistego i czystości na samopoczucie -  uczestniczyło 46 uczniów, 
-  Mam haka na raka - uczestniczyło 142 uczniów, 
-  bezpieczne wakacje - uczestniczyło 142 uczniów, 
- znaczenie profilaktyki fluorkowej o dbaniu o higienę jamy ustnej - uczestniczyło 242  
  uczniów, 
- higiena osobista w wieku dojrzewania - uczestniczyło 88 uczniów, 
-  Jak mogę dbać o swoje zdrowie -  uczestniczyło 54 uczniów, 
- Międzynarodowy Dzień Łączności z chorymi  na AIDS - fakty i mity -  uczestniczyło 36  
  uczniów, 
- E - papieros, a zdrowie -  uczestniczyło 67 uczniów, 
Cel programu: nauka bezpiecznych zachowań, propagowanie  zdrowego stylu życia, 
profilaktyka zgubnych nałogów. 
6. Program Profilaktyczno - Wychowawczy na rok szkolny 2019/ 2020. Cel programu:   
Tworzenie warunków dla wszechstronnego rozwoju osobowości ucznia w wymiarze 
intelektualnym, etycznym, emocjonalnym, społecznym i zdrowotnym, a także eliminowanie               
i zapobieganie  zachowaniom pożądanym przez systematyczną pracę edukacyjną,  
wychowawczą i profilaktyczną rady pedagogicznej, rodziców, uczniów i instytucji 
współpracujących ze szkołą. Czas trwania i termin realizacji programu:  rok szkolny 
2019/2020.  Liczba objętych uczniów – 242. 
7. Program Profilaktyczny Zespołu Placówek Edukacyjno -Terapeutycznych w Bobrowie na 
lata 2015-2020.Cel programu:  podniesienie jakości działań podejmowanych na rzecz ucznia 
przez osoby sprawujące nad nim opiekę ( rodziców, pedagogów),  Zdobycie przez ucznia 
wiedzy na temat właściwych zachowań i wzmocnienia ucznia w wyborze prawidłowych 
decyzji.  Czas trwania:  lata 2015-2020.  Termin realizacji: rok szkolny 2019/ 2020. Liczba 
objętych uczniów – 242. 
8. Program wychowawczo - profilaktyczny dla mieszkańców internatu „Rozpoznawanie                     
i panowanie nad swoimi emocjami wychowanków grup wychowawczych”. Cel programu: 
Doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji, nauka konstruktywnego 
radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych, nauka uwalniania destruktywnych emocji, 
przeciwdziałanie zachowaniom negatywnym, uwrażliwienie na potrzeby drugiego człowieka, 
wzmacnianie więzi wychowanków, budowanie poczucia wspólnoty grupowej. Czas trwania: 
lata 2015-2020.  Termin realizacji: rok szkolny 2019/ 2020. Liczba objętych uczniów: 41. 
9. W ramach terapii  zdrowotnej i profilaktycznej w ZPE-T  Bobrowo realizowane są  
następujące cykliczne zajęcia: 
- kick-boxing (wyjazdy na zajęcia 2 razy w miesiącu - liczba uczniów 41), 
- zajęcia sportowe na hali sportowej w Złocieńcu (cykliczne wyjazdy, jeden raz w tygodniu   
  liczba uczestników 41), 
- hydroterapia (wyjazdy na zajęcia 1 raz w tygodniu -  liczba uczestników 242), 
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- dogoterapia (zajęcia 2 razy w miesiącu - liczba uczestników 242), 
- hipoterapia (wyjazdy na zajęcia 1 raz w tygodniu - liczba uczestników 242), 
- koncerty umuzykalniające ( spotkania 1 raz w miesiącu - liczba uczestników 242), 
- sensoplastyka  (spotkania raz w miesiącu - liczba uczestników 7), 
- felinoterapia (raz w miesiącu - liczba uczestników 41), 
- wieczorne zajęcia relaksacyjno - wyciszające (zajęcia raz w tygodniu - liczba uczestników  
  41). Cel programów: terapia i profilaktyka zdrowotna,  uspołecznienie uczniów wszystkich 
klas, uwrażliwienie na bodźce zewnętrzne.  Czas trwania i termin realizacji programów: rok 
szkolny 2019/ 2020. 
10. Program zajęć z tenisa ziemnego „Nadal w grze”.  Cel programu: propagowanie zdrowego 
stylu życia i zasad gry fair play. Czas trwania i termin realizacji programu: rok szkolny 2019/ 
2020. Liczba objętych uczniów 41. 
11. Projekt profilaktyczno - integracyjny ” Coś wspólnego”.  Cel projektu: integracja dzieci        
i młodzieży z Salezjańskiego Ośrodka Wychowawczego w Trzcińcu z wychowankami              
ZPE-T w Bobrowie,  przygotowanie uczestników projektu do życia w społeczeństwie.  
Realizacja programu: rok szkolny 2019/2020. Liczba objętych uczniów 4. 
12. Program zajęć wychowawczych z elementami socjoterapii  „Ja w grupie”.  Cel programu: 
rozwijanie świadomości o posiadanych zasobach, mocnych stronach zwiększenie akceptacji 
siebie.  Czas trwania i termin realizacji programu: rok szkolny 2018/2019. Liczba objętych 
uczniów 12. 
13. Program zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno - społeczne. Cel programu:  
rozwijanie się zasobach, mocnych stronach, zwiększenie akceptacji siebie. Czas trwania                           
i termin realizacji programu: rok szkolny 2019/2020. Liczba objętych uczniów 10. 
14. Program profilaktyczny “ Kulinarne przysmaki” dla wychowanków internatu ZPE-T               
w Bobrowie. Cel programu: Propagowanie zdrowego odżywiania, kształtowanie rozwoju 
społecznego. Czas trwania i termin realizacji programu: rok 2018/2019. Liczba objętych 
uczniów 40. 
15. Program zajęć kulinarnych „Nie każda kuchnia jest taka sama” dla uczniów klas I-III PDP 
w ZPE-T  w Bobrowie. Cel programu: propagowanie zdrowego odżywiania, kształtowanie 
zdrowych nawyków żywieniowych. Czas trwania i termin realizacji programu: rok szkolny 
2018/2019. Liczba objętych uczniów 15. 
16. Projekt zajęć plastycznych z elementami arteterapii „Tworzę więc jestem” dla  
wychowanków ZPE-T w  Bobrowie. Cel programu: uwrażliwienie na sztukę,  kształtowanie 
rozwoju emocjonalno - społecznego, zaangażowanie uczniów działalność artystyczną. Czas 
trwania i termin realizacji programu: rok szkolny 2018/2019. Liczba objętych uczniów 43. 
17. Program profilaktyczny „Proste rozmowy o trudnych sprawach”.  Cel programu:  
przekazanie uczniom wiedzy na temat zagrożeń oraz rozwijanie umiejętności ochrony                  
w sytuacjach zagrożenia przemocą. Termin realizacji programu: rok szkolny 2018/2019. 
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Liczba objętych uczniów 123. Termin realizacji programu: rok szkolny 2019/2020. Liczba 
objętych uczniów 78. 
18. Program profilaktyczny „Stop wulgaryzmom” dla wychowanków internatu ZPE-T                  
w  Bobrowie. Cel programu: nauka akceptowanych społecznie zachowań, kształtowanie 
rozwoju emocjonalno-społecznego, zapobieganie przemocy wśród młodzieży.  Czas trwania i  
termin realizacji programu: rok szkolny 2018/2019. Liczba objętych uczniów 40. 
19. Program wspierania rozwoju ogólnego małego dziecka przez aktywność ruchową. Cel 
programu: usprawnienie motoryki dużej i małej. Czas trwania i termin realizacji programu: 
rok szkolny 2018/2019. Liczba objętych dzieci 40. 
20. Program zajęć kółka teatralnego „Fantastykon”  pod tytułem “ Teatr - w kinie                              
i wyobraźni”. Cel programu: kształtowanie rozwoju emocjonalno - społecznego, 
zaangażowanie uczniów w działalność artystyczną, rozwijanie wrażliwości estetycznej, 
rozwijanie zdolności aktorskich oraz umiejętności współpracy w grupie. Termin realizacji 
programu: rok 2018/2019. Liczba objętych dzieci 8. 
21. Innowacja „Słoń i sowa mądra głowa” - ćwiczenia gimnastyczne poprawiające  
sprawność umysłową dla dzieci w przedszkolu. Cel programu: usprawnienie motoryki małej 
i dużej. Czas trwania i termin realizacji programu: rok szkolny 2018/2019. Liczba objętych 
dzieci 40. 
22. Program zajęć dla dzieci i młodzieży z internetu ZPE-T w  Bobrowie.                               
Cel programu: rozwijanie umiejętności lepszego rozumienia siebie, szczególnie swoich 
emocji i uczuć, rozszerzanie słownictwa w tym zakresie, eliminacja niepożądanych zachowań, 
przygotowanie do lepszego funkcjonowania w życiu społecznym.  
Czas trwania i termin realizacji programu: rok szkolny 2019/2020. Liczba objętych                 
dzieci 41. 
23. Program edukacyjny młodzieży dotyczących seksualności człowieka „Rozmowy                      
o dojrzewaniu”. Cel programu: przekazanie wiedzy o dojrzewaniu człowieka i zmianach      
z tym związanych. Czas trwania i termin realizacji programu: rok szkolny 2019/2020.  
Liczba objętych dzieci 49. 
24. Kampania „19 dni - Stop Przemocy”. Cel programu: zapobieganie działaniom 
niepożądanym, eliminowanie agresji i wulgaryzmom, zapobieganie przemocy fizycznej                   
i psychicznej oraz cyberprzemocy. Czas trwania i termin realizacji programu: listopad 2019. 
Liczba objętych dzieci 49. 
Realizatorzy programów: wychowawcy klas ZPE-T  w Bobrowie, nauczyciele przedmiotowi 
ZPE-T  w Bobrowie, pedagodzy szkolni ZPE-T  w Bobrowie, pielęgniarki szkolne ZPE-T             
w Bobrowie. Wszystkie podejmowane działania były realizowane w ramach środków 
własnych - wkład  niefinansowy. wszystkie programy przewidziane do realizacji w roku 
szkolnym 2019/2020 będą kontynuowane w roku 2020. 
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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 drawskim 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 20 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności), 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 tym 2         z  
dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności).  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 
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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 przebywało 20 dzieci z terenu powiatu drawskiego.  
Instytucjonalną pieczę zastępczą w powiecie drawskim zapewnia Placówka Opiekuńczo - 
Wychowawcza w Drawsku Pomorskim (POW), który realizuje zadania 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 (Rodziny zastępcze): Liczba 
złożonych przez PCPR pozwów – 14, liczba zakończonych postępowań alimentacyjnych – 6, 
liczba niezakończonych postępowań alimentacyjnych – 8. 
3. Dochody powiatu z tytułu 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: 
- Gmina Drawsko Pomorskie: kwota 384 354,54 zł,  
- Gmina Złocieniec: kwota 249 898,85 zł, 
- Gmina Kalisz Pomorski: kwota 89 457,72 zł, 
- Gmina Czaplinek: kwota 467 514,34 zł 
- Gmina Wierzchowo: kwota 87 416,17 zł. 
W 2019 roku umieszczono w pieczy zastępczej 44 dzieci z następujących gmin z Powiatu 
Drawskiego: 
- Drawsko Pomorskie – 18 dzieci, 
- Złocieniec – 7 dzieci, 
- Kalisz Pomorski – 16 dzieci, 
- Czaplinek – 3 dzieci. 

4. 4. Opłaty 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, 
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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. Usamodzielnienie 
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”, 
- „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                                                                                                                             
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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. 

VI. 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 zastępczą 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 oprogramowania                
 (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  
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  zależnej na kwotę 951,16 zł, 
- 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”. 
Udział wzięło około 300 osób w tym ok. 10 osób niepełnosprawnych. 

 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, 
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 w 2019 r. 
zatrudniał  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. Była to niewystarczająca liczba zatrudnionych koordynatorów na 
wspieranie rodzinnej pieczy zastępczej. 
PCPR w Drawsku Pomorskim jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej w roku 2019 
realizował następujące zadania: 



str. 26 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 osoby. 
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. 
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: 
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- „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 narzędzie  pracy”, 
-  „Sposoby radzenia z zachowaniami agresywnymi wśród rodziców, dzieci i młodzieży”, 
-  „Komunikacja z dzieckiem w kolejnych fazach rozwojowych”, 
- „Wzmacnianie kompetencji rodzin zastępczych”, 
- „Rola koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w 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.  
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. 

W 2019 roku został opracowany Program przeciwdziałania przemocy domowej adresowanej 
do osób doznających przemocy. 
Od 05.04.2019 – 30.06.2019 – prowadzone były zajęcia korekcyjno – edukacyjne dla  
sprawców przemocy. Przystąpiło do programu 7 osób, ukończyło 6 osób. 
Od 11.09. 2019 – 27.11.2019 r. – prowadzone były zajęcia psychologiczno – terapeutyczne. 
Do programu przystąpiło 7 osób. Ukończyło 5 osób. 
2. 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. 
 
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Drawsku Pomorskim w 2019 roku w ramach 
programów zdrowotnych   i profilaktycznych realizowała programy: 
1. Zaburzenia neurorozwojowe  o co w tym chodzi? - konferencja ilość osób:  70 osób                                                                                                                 
 Cel - zaburzenia neurorozwojowe: Co to jest?  Skąd się biorą, czyli jak działa nasz mózg? 
Jak  “działa” człowiek?  Rodzaje zaburzeń neurorozwojowych -  krótka charakterystyka,  



str. 28 
 

Poradnia 
Psychologiczno 
– Pedagogiczna 
w Drawsku 
Pomorskim 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zaburzenia z deficytem uwagi i/ lub  nad aktywnością w spotkaniu wzięli udział pedagodzy             
i nauczyciele różnych typów szkół,  przedstawiciele Ośrodków Pomocy Społecznej, 
pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, kuratorzy sądowi, rodzice                            
i opiekunowie prawni, 
2.Rady pedagogiczne w szkołach -  6, 
3. Spotkania Klubu Pedagoga -  2.                                                                    
 Liczba dzieci objętych wsparciem oraz dzieci w przedszkolach i szkołach                             z 
orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego -  586. Udzielono wsparcia                               w 
następującym zakresie: 
 - objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczna uczniów z niepełnosprawnościami  
  intelektualnymi, 
- objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczna, 
- prowadzone przez psychologa terapię dla uczniów z trudnościami w nauce,                                     
- wprowadzenie indywidualnych porad dla rodziców, 
- prowadzenie pedagogizacji rodziców w przedszkolach i szkołach, udział  w 
zebraniach.                            Liczba osób objętych wsparciem: 
955 - w tym osoby niepełnosprawne,  
- udzielono 1200 porad i konsultacji.  
W 2019 roku wprowadzono -  586 badań,  w tym:                                              
- dzieci do 3 roku - 52,                                                                                                    
- dzieci przedszkolne 96, 
- uczniowie szkół podstawowych -  337, 
- uczniowie szkół ponadpodstawowych 101. 
 Wydane orzeczenia: 
I. Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na: 
1. niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim -  63 
2. niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym -  17, 
3. potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych -  8, 
4. autyzmem i zespołem Aspergera -  18, 
5.  niepełnosprawność ruchową w tym afazja -  24, 
6. niepełnosprawności sprzężone -  31, 
7. słabowidzenie -  5, 
8. niesłyszenie -  4, 
9. wczesne wspomaganie rozwoju -  55. 
II.  Wydane opinie psychologiczno-pedagogiczne :  55. 
III.  Wydane informacje z diagnozy psychologiczno-pedagogicznej -  113.  
 
Powiatowy Dzienny Dom Samopomocy -  Ośrodek Rehabilitacyjno - Kulturalny                     w 
Drawsku Pomorskim z Filią w Złocieńcu przeznaczony jest dla 55 osób z zaburzeniami 
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psychicznymi, w tym dla osób przewlekle psychicznie chorych oraz niepełnosprawnych 
intelektualnie. W 2019 roku wsparciem zostało objętych łącznie 60 osób.  PDDS-OR-K                      
w Drawsku Pomorskim 30 osób,  filia PDDS-OR-K   w Złocieńcu 25 osób. Budżet powiatu:  
7 660,00 zł,  budżet wojewody: 1 242 017,50 zł. Uczestnicy korzystali z poradnictwa 
socjalnego, psychologicznego oraz zajęć rehabilitacyjnych. Usługi obejmowały między 
innymi:  trening funkcjonowania w codziennym życiu, trening umiejętności interpersonalnych 
i rozwiązywania problemów, trening umiejętności spędzania czasu wolnego. Uczestnicy 
Powiatowego Dziennego Domu Samopomocy- Ośrodka Rehabilitacyjno-Kulturalnego w 
Drawsku Pomorskim z filią w Złocieńcu w ramach współpracy z organizacjami 
pozarządowymi wzięli udział w: 
- projekcie “IX  Międzynarodowy Turniej Tańca Osób Niepełnosprawnych” -  55 osób  
  niepełnosprawnych, 
- projekcie “ Jesteśmy aktywni-jesteśmy samodzielni” -  dwudniowy wyjazd nad jezioro -   
  30 osób niepełnosprawnych, 
- projekcie “ Ochrona i promocja zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców  
  miasta i gminy Drawsko Pomorskie”-  dwudniowy wyjazd do Warszawy oraz udział                   
  w zawodach Nordic Walking- 40 osób niepełnosprawnych, 
- projekcie “Nordic Walking -  sport dla każdego”- wyjazd na zawody Ogólnopolskie  
  Nordic Walking do Barlinka -  20 osób niepełnosprawnych, 
- projekcie “Terapia przez zabawę” -  warsztaty kulinarne,  rękodzielnicze                                      
  i techniczne dla dzieci szkolnych i przedszkolnych - 30 osób niepełnosprawnych,  100   
 dzieci, 
- projekcie “ Ceramika- integracja przez sztukę”- integracyjne warsztaty z gliny dla dzieci ze  
  Szkoły Podstawowej z Drawska Pomorskiego -  30 osób niepełnosprawnych,  20 dzieci. 
- projekcie „Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną” -  warsztaty  
  plastyczne dla społeczności lokalnej -  150 osób niepełnosprawnych, 
- projekcie „Spotkanie integracyjne z okazji dnia pieczonego ziemniaka” -  110 osób  
  niepełnosprawnych, 
- „IV  Konkursie Wiedzy Ekologicznej” -  współpraca z Nadleśnictwem Drawsko -  140  
  osób niepełnosprawnych, 
- VI  Mistrzostwach Powiatu Osób Niepełnosprawnych - masz Nordic Walking                         
  w Czaplinku -  15 osób  niepełnosprawnych, 
- w Pucharze Regionalnym  Nordic Walking w Białym Borze -  7 osób niepełnosprawnych, 
- projekcie “ Plenery Ceramiczne w Nowym Worowie” -  warsztaty ceramiczne, 5 osób   
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  niepełnosprawnych,  50 dzieci ze Szkoły Podstawowej oraz 10 dzieci w wieku  
  przedszkolnym, 
- projekcie ” Ekologiczne zagospodarowanie terenu połączone z recyklingiem” -  warsztaty  
  dla uczestników,  uczniów i wychowawców Zespołu Placówek Edukacyjno-
Terapeutycznych w Bobrowie mieszkających w Internacie w Złocieńcu -  25 osób 
niepełnosprawnych - uczestników PDDS,  17 niepełnosprawnych uczniów,   
3 wychowawców, 
- wycieczka do Siemczyna i Drahimia -  15 osób niepełnosprawnych, 
- wycieczka do Kalisza Pomorskiego -  15 osób niepełnosprawnych, 
- wycieczka do Polic -  15 osób niepełnosprawnych, 
- warsztaty plastyczno - historyczne -  25 osób niepełnosprawnych uczestników PDDS  oraz  
  15 uczestników ZPE-T w Bobrowie, 
- prezentacja multimedialna Pana Zbigniewa Mieczkowskiego dotycząca historii rzeki \   
  Drawy  oraz Pomorza Zachodniego -  25 osób niepełnosprawnych, 
-  wystawa prac o tematyce historycznej- 40 osób niepełnosprawnych 
- “XX Scenie bez barier”- Przegląd Form estradowych i teatralnych promujący twórczość osób 
niepełnosprawnych organizowanych przez Stowarzyszenie Kobieta 2000 z Choszczna - 1 
osoba niepełnosprawna, 
- IV  Otwartych Mistrzostwach Powiatu Choszczeńskiego NordicWalking Środowiskowych   
  Domów Samopomocy -  7 osób niepełnosprawnych, 
- projekcie fotograficznym “ Szerokie kadry Drawska” -  warsztaty fotograficzne -  30 osób  
  niepełnosprawnych, 
- w akcji “ Razem przeciw przemocy” -  udział w przemarszu -  30 osób niepełnosprawnych, 
-  w filmie “KręciMY  Drawsko” - 15 osób niepełnosprawnych. 
 15 uczestników PDDS-OR-K  bierze udział w projekcie “ Szansa na przyszłość 2” jest to 
projekt realizowany na terenie powiatu Drawskiego przez Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Drawsku Pomorskim -  skierowany do osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym z tytułu niepełnosprawności. 
 
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Czaplinku są placówką pobytu dziennego dla 35 osób ze 
znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.  Placówka umożliwia rehabilitację 
społeczną i zawodową w zakresie zdobywania lub przywracania umiejętności niezbędnych do 
podejmowania zatrudnienia.  Zajęcia w Warsztatach prowadzone są                      w grupach 
5 osobowych i odbywały się w następujących pracowniach: 
- pracownia rękodzieła, 
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- pracownia edukacji prozawodowej i społecznej, 
- pracownia gospodarstwa domowego, 
- pracownia rewalidacyjna, 
- pracownia komputerowo - poligraficzna, 
- pracownia stolarska, 
- pracownia umiejętności życia codziennego. 
 Zajęcia w WTZ  prowadzone są zgodnie z Indywidualnym Programem Rehabilitacji, 
przygotowanym dla uczestnika przez Radę Programową. 
W  2019 roku placówce realizowane były 2 projekty: 
- „Poznaj jak pracują inni” - celem głównym projektu jest poszerzenie wiedzy                               
  i zainteresowań uczestników na temat wybranych zawodów, uświadomienie znaczenia   
  pracy w życiu człowieka oraz aktywizacja zawodowa ( zachęcanie do podjęcia pracy), 
- „Czaplineckie Szuwary” -  Projekt dofinansowany ze środków Zarządu Powiatu  
Drawskiego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych.  Głównym 
celem projektu to zorganizowanie imprezy plenerowej pt. “Czaplineckie Szuwary”  podczas 
których instytucje działające na rzecz osób niepełnosprawnych z powiatu drawskiego, 
szczecineckiego i wałeckiego) mieli okazję przypomnieć sobie obrzędy i tradycje związane                                
z obchodami Nocy Świętojańskiej. 
 Ponadto WTZ w Czaplinku  uczestniczyły w różnych imprezach i uroczystościach 
organizowanych przez inne podmioty: 
1.Przegląd Kolęd i Pastorałek organizowany przez ŚDS Borne Sulinowo - udział wzięło 6  
   uczestników WTZ Czaplinek, 
2. Zabawa karnawałowa organizowana przez ŚDS  Borne Sulinowo - udział wzięło 7  
   uczestników WTZ Czaplinek, 
3. Mini Turniej Boccia -  organizowany przez DPS Darskowo -  udział wzięło 4 uczestników  
    WTZ Czaplinek, 
4. Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych- organizowane przez Starostwo Powiatowe              
    w Drawsku Pomorskim-  udział wzięło 18 uczestników WTZ Czaplinek, 
5. Mobilne Planetarium w Czaplinku- udział wzięło 17 uczestników WTZ Czaplinek, 
6. X Targi Pracy i Przedsiębiorczości w Drawsku Pomorskim  -  udział wzięło 7 uczestników  
    WTZ Czaplinek, 
7. Dzień Dziecka ZPE-T  w Bobrowie - udział wzięło 35 uczestników WTZ Czaplinek, 
8. IV Konkurs Wiedzy Ekologicznej organizowany przez PDDS-OR-K filia Złocieniec-  
    udział wzięło trzech uczestników  WTZ Czaplinek, 
9. V Słoneczne Spotkanie Integracyjne organizowane przez ZPE-T  Bobrowo -  udział  
    wzięło 7 uczestników WTZ  Czaplinek, 
10. „Czaplineckie Szuwary” - II letni piknik artystyczno-integracyjny osób  
    niepełnosprawnych WTZ Czaplinek -  udział wzięło 35 uczestników WTZ Czaplinek plus   
    zaproszeni goście z innych ośrodków działających na rzecz osób niepełnosprawnych- ok.   
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   150 osób, 
11. „Dzień Pieczonego Ziemniaka na Dzikim Zachodzie” organizowany przez PDDS-OR-K  
    w Drawsku Pomorskim - udział wzięło 7 uczestników WTZ Czaplinek, 
12.VI Mistrzostwa Powiatu Osób Niepełnosprawnych w Marszu Nordic Walking  
    organizowany przez Stowarzyszenie “Otwórzmy serca”  z Czaplinka -  udział wzięło 6  
    uczestników WTZ Czaplinek, 
13.II  Wojewódzki Międzynarodowy Turniej gry w bule organizowany przez ŚDS Borne  
    Sulinowo- udział wzięło 4 uczestników WTZ Czaplinek, 
14.Turniej w Bingo organizowany przez DPS  Darskowo -  udział wzięło 6 uczestników  
    WTZ Czaplinek, 
15. Biesiada Patriotyczna organizowana przez ZPE-T Bobrowo,  Filia w Czaplinku - udział  
    wzięło 35 uczestników WTZ  Czaplinek, 
16.IX Międzynarodowy Turniej Tańca Osób Niepełnosprawnych organizowany przez  
    PDDS-OR-K  w Drawsku Pomorskim -  udział wzięło 3 uczestników WTZ Czaplinek, 
17. Mikołajki organizowane przez ZPE-T  Bobrowo - udział wzięło 35 uczestników WTZ             
    w Czaplinku. 
 
Dom Pomocy Społecznej w Darskowie jest jednostką stałego pobytu dla osób przewlekle 
psychicznie chorych.  Dom zapewnia całodobową opiekę i świadczy usługi bytowe, 
opiekuńcze, wspomagające oraz zaspakaja potrzeby indywidualne.  Dom przeznaczony jest 
dla 67 mieszkańców.  Kwota wydatkowana  843  184 zł -  budżet wojewody,  2  559 411 zł -  
budżet powiatu . 
Mieszkańcy  Domu Pomocy Społecznej w Darskowie w 2019 roku uczestniczyli 
następujących  działaniach: 
- wyjazdy do kina -  4,  
- wyjazdy na  wystawy i do muzeum - 2, 
- udział w zabawach tanecznych - 2, 
-  wyjazd do biblioteki publicznej - 5, 
- wyjazd na basen -  jeden, 
- udział w zawodach sportowych i rekreacyjnych -  19, 
- udział w warsztatach plastycznych -  3. 
Występy artystyczne: 
- II letni Piknik Artystyczno - Integracyjny Osób Niepełnosprawnych, 
- XV  Ogólnopolski Przegląd Piosenki Żołnierskiej, 
- Festiwal Twórczości Osób Niepełnosprawnych w Choszcznie Scena bez barier, 
- udział w Marszu Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, 
- udział w VI Mistrzostwach Powiatowych Osób Niepełnosprawnych w Marszu  
  NordicWalking, 
- udział w Turnieju Tańca Osób Niepełnosprawnych, 
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- piknik rekreacyjny z udziałem wolontariuszy, 
- piknik rodzinny, na który przyjechali członkowie rodzin i bliskie, ważne dla mieszkańców 
osoby. 
 W ramach terapii zajęciowej w Domu Pomocy Społecznej w Darskowie w 2019 
roku  realizowany był Program aktywizacji mieszkańców.  Celem programu było pobudzenie 
aktywności poznawczej mieszkańców, przeciwdziałanie stereotypu dotyczącego osób 
starszych i niepełnosprawnych,  integracja mieszkańców ze społecznością lokalną,  
wzmacnianie relacji między mieszkańcami, a personelem placówki.  W ramach realizacji 
wymienionych działań  Dom Pomocy Społecznej w Darskowie współpracował ze Starostwem 
Powiatowym w Drawsku Pomorskim oraz powiatowymi jednostkami organizacyjnymi takimi 
jak:  Powiatowy Dzienny Dom Samopomocy- Ośrodek Rehabilitacyjno- Kulturalny w 
Drawsku Pomorskim,  Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Drawsku Pomorskim,  
Powiatowe Centrum Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim,  Zespół Placówek 
Edukacyjno- Terapeutycznych w Bobrowie,  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w 
Złocieńcu,  Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Drawsku Pomorskim,  Miejska i 
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Drawsku Pomorskim. Wydatkowana kwota na ten cel np. 
budżet własny  62  242 zł. 
 
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Drawsku Pomorskim w 2019 roku zrealizowała 
następujące działania o charakterze profilaktycznym: 
1. Program „Od praw dziecka do praw obywatela”,  którego celem  było przygotowanie    
   młodego człowieka do wejścia w dorosłe życie w społeczeństwie i stanowienia w nim                 
  w pełnoprawnego obywatela.  W ramach programu wychowankowie Placówki                  
  uczestniczyli w: 
- Spektaklach profilaktycznych  „Jestem królem”,  „Moja historia”,  i „Zaczarowany prezent”,  
z organizowanych przez Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Dzieci i Młodzieży  
„Przytulak”  i Teatr Kurtyna z Krakowa, 
- warsztatach „Nie pal i nie truj innych”  zorganizowany z myślą o konsekwencjach   
  zachowań ryzykownych  oraz promocji zdrowego stylu życia, 
- spotkaniu edukacyjnym z lekarzem pierwszego kontaktu.  Celem zajęć było zapoznanie  
  wychowanków z problemem lekomanii,  konsekwencjami stosowania środków  
  niewiadomego pochodzenia lub niewłaściwego ich przyjmowania, 
- zajęcia profilaktyczne dotyczące alkoholizmu, jego skutkach, formach, współuzależnieniu, 
- spotkanie z Drużyną Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim, pod  
  której okiem zostali przeszkoleni w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej, 
-  zajęciach profilaktycznych zatytułowanych „Życie na dopalaczach”, 
- spotkaniu edukacyjnym zatytułowanym „Narkotyki i dopalacze zabijają”.  Spotkanie               
  z funkcjonariuszem  Komendy Powiatowej Policji w Drawsku Pomorskim miało na celu  
  profilaktykę zachowań ryzykownych, 
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- warsztatach udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej  zorganizowany przez  
  Stowarzyszenie WOPR Powiatu Drawskiego, 
- spotkaniu z ratownikiem medycznym,  które miało na celu zapoznanie młodzieży  
  stanikami tego zawodu oraz podstawami reagowania w sytuacjach zagrażających życiu, 
 Ww.  działania nie wiązały się z poniesieniem kosztów. 
2. Program profilaktyczno - edukacyjny,  którego celem  było zwiększenie ilości i jakości  
  działań profilaktycznych w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Drawsku  
  Pomorskim,  a także wzrost wiedzy dotyczącej sposobów radzenia sobie ze stresem,  
  przemocą rówieśnicza i trudnościami związanymi z okresem dojrzewania. W ramach ww.  
  programu zrealizowano następujące działania: 
- „ Czasami mam dość.  Depresja -  przyczyny, objawy” -   zajęcia grupowe, 
- „Tolerancja” -  spotkanie edukacyjne połączone z prezentacją wierszy, krzyżówkami, 
-  „Idealne ciało” -  zagrożenia wynikające z zaburzeń psychicznych wywołanych bulimię,  
  anoreksją, dysmorfobią, 
- „Strach,  lęk- ich wpływ na  funkcjonowanie.  Objawy somatyczne” -  zajęcia edukacyjne, 
- „Zagrożenia związane z używaniem narkotyków,  piciem alkoholu i przypadkowymi  
  kontaktami seksualnymi”- mini wykład połączony z prezentacją materiałów 
profilaktycznych i pogadanka, 
- „Bezpieczne wakacje”-  cykl filmów krótkometrażowych dotyczących bezpieczeństwa                 
  w okresie wakacji, 
- „Dojrzewanie dziewcząt”-  praca indywidualna z wychowankami, 
- „Przemoc psychiczna zabija po cichu”- filmy o przemocy psychicznej „Uff  to mi się tylko  
  śniło”, „Rozmowa z ofiarą przemocy domowej”, 
- „30 ukrytych technik manipulacji”- film dokumentalny pokazujący jak zdemaskować  
  manipulatora i chronić się przed toksycznymi ludźmi, 
- „Przemoc i jej oblicza”- podstawowe formy radzenia sobie ze złością - zajęcia  
  warsztatowe, 
- „Seksting” -  warsztaty, 
-„Cykl menstruacyjny,  na czym polega konsensualność aktywności seksualnej,  rola  
  zabezpieczenia przed  niechcianą ciążą i chorobami przenoszonymi drogą płciową” -  praca  
  indywidualna z wychowankami, 
- „Dojrzewanie u dziewcząt i chłopców”-  pogadanka. 
Realizacja ww.  programu przewidziana jest na lata  2717 - 2020,  a zatem będzie ona 
kontynuowana w 2020 roku.  W roku 2020 Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza                       
w Drawsku Pomorskim zaplanowała także kontynuację realizacji programu „Od praw dziecka 
do praw obywatela”  założeniem działań mających na celu profilaktykę zachowań 
ryzykownych. 
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Uniwersytet Trzeciego Wieku prowadzi działalność na rzecz seniorów. Działalność 
Stowarzyszenia jest ogólnodostępna. Głównym celem stowarzyszenia jest integracja 
seniorów. W ramach zadań statutowych organizowano zajęcia mobilizujące do aktywności 
m.in. prowadzone były zajęcia plastyczne, malarskie, powstała również grupa śpiewu oraz  
zajęcia taneczne. Grupa taneczna bierze aktywny udział w różnych imprezach 
organizowanych na rzecz miasta i środowiska. W ramach dbałości o sprawność fizyczną 
seniorzy korzystają z gimnastyki prowadzonej przez profesjonalnych trenerów fitness. Raz w 
miesiącu odbywają się spotkania, na których prowadzone są wykłady o różnorodnej tematyce. 
Organizowane również były imprezy np. z okazji Dnia Kobiet, marsz Nordic Walking, pikniki 
w plenerze m.in. z okazji powitania lata, zakończenia roku akademickiego czy sportowe. 
Seniorzy brali udział w koncertach, spektaklach teatralnych. Urządzane są wieczorki z okazji 
Dnia Seniora, karnawału. W miesiącach letnich organizowane były wycieczki krajoznawcze. 
 
Stowarzyszenie SEMAFOR działające w Złocieńcu od lipca 2012 roku prowadzi 
Międzygminne Centrum Integracji. W 2019 roku w Centrum Integracji Społecznej                             
w Złocieńcu przeprowadzono działania z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej dla 51 
(w tym 28 uczestników projektu „Aktywni to My”) mieszkańców gminy Złocieniec – 
zagrożonych wykluczeniem społecznym - w tym 4 osób niepełnosprawnych. 
Działania CIS kierowane są jako oferta wsparcia – organizacji pozarządowej - przedmiotu 
ekonomii społecznej, skierowana do osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, której 
sami nie potrafią pokonać. Przyczynami trudności są w większości: długotrwałe pozostawanie 
bez pracy, brak kwalifikacji zawodowych, niskie wykształcenie, przewlekła choroba, 
uzależnienia, konflikt z prawem, wiek 45+, pozostawanie bez własnego dochodu, brak 
wsparcia rodziny oraz „bycie” klientem ośrodka pomocy społecznej. Jednym                             z 
powodów barier i trudności życiowych jest niepełnosprawność oraz choroby/zaburzenia 
psychiczne. Na zajęciach w CIS osoby chore przewlekle i  niepełnosprawne uczestniczą               
w zajęciach kierowanych do wszystkich uczestników, ale mogą korzystać z dodatkowego 
wsparcia. Zajęcia były prowadzone zgodnie z polityką równości szans i płci szczególnie                             
z uwzględnieniem trudniejszej sytuacji osób niepełnosprawnych. Wszyscy uczestnicy 
korzystali  z wsparcia indywidualnego stosownie do swoich potrzeb, zajęcia grupowe były 
dostosowane do możliwości i zainteresowań uczestników. W przypadku większych 
problemów z uwagą, możliwościami intelektualnymi, emocjami poszczególnych uczestników 
zwłaszcza osób niepełnosprawnych stosowano indywidualne podejście lub/                i 
poświęcano dodatkowo czas na wyrównanie braków. W pracach w których osoby 
niepełnosprawne zgłaszały problemy – otrzymywały dodatkowe wsparcie ze strony 
instruktora, specjalistów bądź innych uczestników. Stwarzano możliwości pobytu dziecka                  
w lokalu CIS – podczas zajęć np. reintegracji społecznej. Umożliwiano korzystanie z wizyt 
lekarskich, wizyt uczestników/rodziców np. w szkole czy przedszkolu. Główne cele statutowe 
to: Powoływanie instytucji integracji społecznej i ekonomii społecznej oraz organizacja 
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różnorodnych form zatrudnienia w szczególności osób bezrobotnych, zagrożonych 
bezrobociem, osób niepełnosprawnych, psychicznie chorych i innych osób znajdujących się 
w trudnej sytuacji życiowej, mogącej spowodować wykluczenie społeczne. Stowarzyszenie 
realizuje swoje cele w szczególności poprzez: prowadzenie działalności nieodpłatnej i 
odpłatnej pożytku publicznego oraz wyodrębnienie i prowadzenie Centrum Integracji 
Społecznej. Zajęcia z integracji społecznej miały na celu przede wszystkim wzmocnienie 
pozycji społecznej uczestników przez przywrócenie świadomości bycia potrzebnym i 
użytecznym dla innych, motywowanie do poszukiwania rozwiązań i poprawy trudnej sytuacji 
życiowej (m.in. problemów uzależnień, zdania o zdrowie,  leczenie chorób przewlekłych i 
uzależnień,  poprawa relacji w rodzinie, pozyskiwanie stałego źródła dochodu, racjonalne  
gospodarowanie  budżetem domowym,  uzyskanie mieszkania, prawidłowe wypełnianie 
obowiązków opiekuńczo- wychowawczych nad dziećmi, podniesienie samooceny i wiara we 
własne siły oraz umiejętność  załatwiania spraw urzędowych). Zajęcia  edukacyjne z 
reintegracji społecznej prowadzone były raz w tygodniu po 6 godzin -  grupowo i 
indywidualnie w zależności od potrzeb. Uczestnicy MCIS  skorzystali z wsparcia psychologa 
- terapeuty, doradcy zawodowego, trenerów przedsiębiorczości  i trenera gospodarowania 
budżetem domowym, terapeuty zajęciowego oraz pedagoga/ doradcy społecznego i 
pracownika socjalnego.  Ponadto codziennie                       w godzinach od 8 - 9  odbywały się  
“poranne” zajęcia  z pracownikiem socjalnym,  kierownikiem CIS-u  i instruktorami.  
Uczestnicy -  (5 grup 10  osobowych) mieli możliwość skorzystania z wsparcia specjalistów 
zatrudnionych na umowy zlecenia tj.  doradcy zawodowego,  pedagoga, psychologa.  
Organizowane spotkania okolicznościowe m.in.  wielkanocne, dzień pracownika socjalnego, 
wigilijne, karnawałowe oraz wspólne kolędowanie i ognisko.  Ponadto  zorganizowano 
jednodniowe wyjazdy edukacyjno -  integracyjne do Poznania,  Drawska Pomorskiego,  
Słowińskiego Parku Narodowego,  Torunia,  Świnoujścia  i  Wolina. Uczestnicy brali udział 
w Targach Pracy w Drawsku Pomorskim oraz kiermaszu Wielkanocnym,  spotkaniach 
organizowanych przez PUP  dla osób niepełnosprawnych 50+ z przedstawicielami 
“Motywakcji” i projektu “ wypracowanie   i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej 
rehabilitacji umożliwiającej podjęcie i powrót do pracy”.  W ramach reintegracji zawodowej 
mającej na celu przede wszystkim przyuczania  oraz “ nawyku” pracy, uzyskanie umiejętności 
lub/i  powrotu   na rynek pracy oraz podniesienie kompetencji - kwalifikacji zawodowych 
uczestników CIS poprzez warsztaty z doradcą zawodowym,  odbycie  kursów - szkoleń oraz 
zajęcia w grupach przyuczania zawodowego lub/i  przedsiębiorcy. Zajęcia przyuczania 
odbywały się od poniedziałku do czwartku po 6 godzin dziennie.  Uczestnicy przyuczali  się 
w grupie:  remontowo - porządkowej,  porządkowo - ogrodniczej,  porządkowo - 
rękodzielniczej pod nadzorem trzech instruktorów w CIS.  6 osób w tym jedna osoba 
niepełnosprawna zostało skierowanych na przyuczenie  u przedsiębiorcy.  W 2019  rok 7 osób 
podjęło zatrudnienie na umowę o pracę, dwie osoby podjęły leczenie odwykowe jedna osoba 
leczenie psychiatryczne- stacjonarne. Technicy m.in. wykonywali prace porządkowe: 
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sprzątanie pomieszczeń, placów, ulic, utrzymywanie zieleni,  prace ogrodnicze, remontowe,  
prace rękodzielnicze w tym w drewnie.  Uczestnicy odbyli szkolenia z zakresu BHP i 
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. 3 osoby odbyły kurs operatora  wózków  
widłowych               i dwie osoby kurs spawacza.  Uczestnicy mieli zagwarantowane m.in. 
badania  lekarza medycyny pracy,  Ubezpieczenie NNW,  odzież  i obuwie robocze,  zwrot 
kosztów dojazdu                    (skorzystały 2 osoby w tym 1 niepełnosprawna),  pobierali 
świadczenia integracyjne oraz średnio na kwartał premię motywacyjną, comiesięczny deputat 
żywnościowy i kwartalny deputat środków chemicznych oraz korzystali z serwisu kawowego 
na zajęciach  z integracji społecznej. Zakupiono m.in. środki czystości i narzędzia,  odzież i 
obuwie robocze, materiały na zajęcia reintegracji społecznej i zawodowej. W ramach 
w/w   działalności CIS  kontynuowano realizację projektu konkursowego ”Aktywni to 
My!”  współfinansowanego ze środków  Europejskiego  Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2010,  
zgodnie z umową                        o dofinansowanie  na kwotę 760 234, 99 zł.  kwota do 
dofinansowania to  716 234,99 zł.  Projekt realizowany jest w partnerstwie z Fundacją 
inicjatyw Społeczno - Gospodarczych KOMES  ze Szczecina do 31. 03.2020 roku.  W ramach  
projektu  w  2019  roku  uczestniczyło 28 osób (tym 4 osoby niepełnosprawne)  w trzech 
grupach przyuczenia zawodowego - w tym zrekrutowano w 2019 roku 21 osób (w tym 3 osoby 
niepełnosprawne).  Wypłat świadczenia integracyjne wraz ze składkami ZUS- refundowane 
przez Starostwo Powiatowe za pośrednictwem PUP w kwocie 223 837, 44 zł.  W okresie od 
kwietnia do grudnia  CIS korzystał z dotacji z gminy Złocieniec na działania związane z 
integracją społeczną i zawodową w wysokości 36 971,36 zł.  Przychody z tytułu działalności 
odpłatnej pożytku publicznego wyniosły 139 088,22 zł. Otrzymane dofinansowanie w 2019 
roku                  w ramach projektu ”Aktywni to My!” wyniosło 274 866,00 zł. Pomimo 
prowadzonych przez CIS działań aktywizujących, dużej motywacji i chęci osób z 
niepełnosprawnościami do podjęcia zatrudnienia oraz wymagań prawnych i wspierania 
pracodawców np. dofinansowaniem z PFRON,  nadal jest ogromna trudność na rynku pracy 
w powiecie drawskim z zatrudnianiem w/w  grupy  osób. Pomimo wielu starań prowadzonych 
przez pracowników CIS,  żadna z czterech osób z niepełnosprawnością  (3 osoby 
niepełnosprawne z umiarkowanym  i 1 z lekkim stopniem  niepełnosprawności)  nie podjęła  
zatrudnienia na umowę o pracę.  Jedna osoba niepełnosprawna nie ukończyła planowanej 
realizacji  Indywidualnego  Programu Zatrudnienia Socjalnego. Ograniczeniem jest stan 
zdrowia  jak też brak zakładów pracy  chronionej oraz niska świadomość pracodawców w 
zakresie np.  zatrudnienia asystenta osoby niepełnosprawnej. Rzeczywiste zatrudnienie osób                              
z niepełnosprawnościami w powiecie drawskim jest “szczątkowe” w stosunku do ogromnych 
potrzeb.  Osoby niepełnosprawne nadal są grupą najbardziej zagrożoną wykluczeniem   w 
szczególności zawodowy. 
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Celem Stowarzyszenia „Filar” jest wspieranie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.  W 2019 
roku organizowane były spotkania,  warsztaty terapii zajęciowej oraz włączenie do imprez 
organizowanych w szkole. Spotkania i warsztaty organizowane były przez nauczycieli Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Złocieńcu, w których uczestniczyło około 15 osób 
niepełnosprawnych.  Włączenie do uczestnictwa w imprezach szkolnych: 
- „Pożegnanie lata”- 15 osób, 
- „Mikołajki” - 15 osób, 
-  „Zabawy karnawałowe” -  15 osób, 
- wyjazdy na basen - 15 osób, 
- wyjazdy do teatru - 15 osób. 
Pomocą pedagoga objętych było około 10 dzieci. Celem Stowarzyszenia jest: 
- działalność charytatywna i dobroczynna, 
- niesienie pomocy osobom potrzebującym, Organizacją prowadzącym działalność  
  charytatywną i dobroczynność oraz placówkom i instytucjom dbającym o człowieka na  
  płaszczyźnie jego życia, 
- inicjowanie i prowadzenie działalności profilaktycznej, informacyjnej dotyczącej rodziny, 
- wielokierunkowa działalność zapobiegająca wykluczeniu społecznemu,                
- wspieranie wszelkich form integracji społecznej,                                                
- działalność kulturalno – rekreacyjna, 
- liczba osób niepełnosprawnych objętych wsparciem:  30 oraz ich otoczenie 
  (rodzice, opiekunowie). 
Realizowane były zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób 
niepełnosprawnych,  integracji w środowisku,  upowszechniania informacji o prawach i 
obowiązkach:                                                                               1. „IX Międzynarodowy Turniej 
Tańca osób niepełnosprawnych” - liczba osób  
   niepełnosprawnych objętych zadaniem:  150 osób,  liczba odbiorców 250 osób,                          
- organizacja zajęć tanecznych,   organizacja sportowego widowiska - Turnieju tańca   
  towarzyskiego dla osób z zaburzeniami psychicznymi,  uczestników środowiskowych  
  domów samopomocy województwa zachodniopomorskiego,                
2. „Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną” -  liczba osób  
   niepełnosprawnych objętych zadaniem:  100 osób,  liczba odbiorców 1000 osób                  
  (w  tym seniorzy,  placówki edukacyjne, placówki opiekuńcze, Ośrodki Pomocy     
  Społecznej, samorząd, mieszkańcy), 
- organizacja happeningu w ramach dnia otwartego starostwa powiatowego, organizacja   
  prezentacji twórczości osób niepełnosprawnych,                                                                
3. „Jesteśmy aktywni jesteśmy samodzielni” -  liczba osób niepełnosprawnych objętych  
  zadaniem: 40 osób, otoczenie: 10 osób, 
- organizacja dwudniowego biwaku wraz z dostępnymi treningami umiejętności   
  społecznych, 
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4. „Nordic Walking  sport dla każdego” -  liczba osób niepełnosprawnych objętych zadanie:  
  20, otoczenie 2; -  organizacja zajęć ruchowych z kijkami Nordic Walking,  organizacja  
  wyjazdu na  zawody sportowe w Nordic Walking (Puchar Polski i Europy w Barlinku),                   
5. „Ochrona i promocja zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców             
  miasta i gminy Drawsko Pomorskie”- liczba osób niepełnosprawnych objętych zadaniem:   
  30, otoczenie 10 osób, 
- organizacja spływu kajakowego, 
- organizacja zajęć ruchowych z kijkami do Nordic Walking,  organizacja wyjazdu na  
  zawody sportowe z Nordic Walking (Puchar Regionalny w Konstancinie Jeziorna),   
- upowszechnianie aktywnego wypoczynku i turystyki:  organizacja wyjazdu rekreacyjnego   
  do Warszawy,                                                                                               
6. „Dzień Pieczonego Ziemniaka” -  liczba osób niepełnosprawnych objętych zadaniem:  
  120, otoczenie 30 osób, 
- organizacja spotkania integracyjnego dla uczestników środowiskowych domów  
  Samopomocy.                                                                                                                   
7. „Terapia przez zabawę” -  liczba osób niepełnosprawnych objętych zadaniem:  30,   
  otoczenie 100 osób, 
- organizacja zajęć, integracyjnych  warsztatów kulinarnych dla osób niepełnosprawnych                 
  i dzieci z przedszkola oraz  Szkoły Podstawowej nr 2 w Drawsku Pomorskim; 
8. Ceramika – „integracja przez sztukę” -  liczba osób niepełnosprawnych objętych  
  zadaniem:  30,  otoczenie 25 osób, 
- organizacja integracyjnych warsztatów ceramicznych dla osób niepełnosprawnych                 
  i dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Drawsku Pomorskim;  
9. Warsztaty ceramiki w ramach projektu „Szansa na przyszłość 2” -  organizacja kursu  
  ceramiki dla 15 osób niepełnosprawnych.  
Realizowany był całoroczny projekt „Dziecko naszym wspólnym dobrem” - skierowany do 
rodziców i nauczycieli  z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  Obejmował: 
poradnictwo prawne,  psychologiczne, pedagogiczne,  objął wsparcie wszystkie szkoły 
podstawowe w Powiecie Drawskim.  Dodatkowo prowadzone były działania środowiskowe 
tj.  organizacja czasu wolnego dla rodzin  z dziećmi na miejskich festynach,  udzielanie 
informacji (ulotki)  i wsparcia (porady). 
Oraz inne zadania, konferencje: 
 - Konferencja „ Nowatorskie ujęcie w psychiatrii”, 
 - Konferencja -  powiat Drawski otwarty na potrzeby osób niepełnosprawnych dotyczących 
pomocy oferowanej dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin.  Uczestnictwo: 5 osób 
(członkowie stowarzyszenia).  
Ponadto Stowarzyszenie Filar brało udział w pracach nad powiatowym programem ochrony 
zdrowia psychicznego.  
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Stowarzyszenie powstało w 2016 roku.  
W 2019 roku Stowarzyszenie zorganizowało: 
- wyjazdy na spektakle operowe – 3, - wyjazdy  teatralne - 2, 
- wspólne wyjścia do kina raz w miesiącu, 
- wycieczki – 2. 
W poszczególnych wydarzeniach uczestniczyło po 20 osób, w tym 2 niepełnosprawne 
Ponadto organizowane były zajęcia: 
- doskonalenie gry w brydża oraz inne gry towarzyskie,  
- zajęcia literackie,  
- zajęcia muzyczne – słuchanie muzyki polskich artystów,  
- zajęcia ćwiczenia pamięci. 
 W zajęciach w sumie uczestniczy 15 osób, w tym 2 niepełnosprawne, zajęcia prowadzone      
1 raz w tygodniu. Odbył się również Turniej brydżowy pod patronatem Burmistrza Drawska 
Pomorskiego oraz Przegląd twórczości seniorów pn. „Artyści Złotej Jesieni”. 
 
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Pomocy Dzieciom z Niepełną Sprawnością Ruchową w 
Kaliszu Pomorskim  zrzesza 31 członków. W 2019 rok realizowało następujące zadania: 
1. Kino objazdowe w Kaliszu Pomorskim  - udział wzięło 31 osób w tym 15 osób  
    niepełnosprawnych. Koszt: 434,00 zł środki z innych źródeł ( sponsorzy), 
2. Kino w Kaliszu Pomorskim- udział wzięło 15 osób w tym 6 osób niepełnosprawnych.  
    Koszt: 210,00 zł środki z innych źródeł ( sponsorzy), 
3. Koncert A. Majewska “Żyć się chce” filharmonia Szczecin - udział wzięło 28 osób w tym   
   13 osób niepełnosprawnych. Koszt: 980,00 zł środki własne, 4 195,04 zł środki z innych  
   źródeł ( sponsorzy), 
4. Wycieczka nad morze do Pogorzelicy- udział wzięło 42 osoby w tym 19 osób  
   niepełnosprawnych. Koszt: 3 383,00 zł środki z innych źródeł ( sponsorzy), 
5. Pobyt w Ośrodku Agroturystycznym w Zatomiu ( 3 doby)- udział wzięło 22 osoby w tym  
   12 osób niepełnosprawnych. Koszt: 5 560,00 zł środki budżetu gminy, 1 712,00 zł środki                         
   z  innych źródeł (sponsorzy), 
6. Zabawa Choinkowo - Karnawałowa z dziećmi w świetlicy środowiskowej - udział wzięło   
   100 osób w tym 30 osób niepełnosprawnych. Koszt: 296,88 zł środki z innych źródeł                  
   (sponsorzy), 
7. Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych w Drawsku Pomorskim  - udział wzięło 18  
  osób w tym 10 osób niepełnosprawnych. Koszt: 506,00 zł środki z innych źródeł                              
  (sponsorzy), 
8. Wyjazd na Dzień Dziecka -  Barnimie- udział wzięło 40 osób w tym 17 osób  
   niepełnosprawnych. Koszt: 200,30 zł środki własne, 649,40 zł środki z innych źródeł                      
  (sponsorzy), 
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9. Europejski Tydzień Sportu - udział wzięło 55 osób w tym 17 osób niepełnosprawnych, 
10. Piknik organizowany przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Drawnie- udział wzięły   
   4 osoby w tym 2 osoby niepełnosprawne, 
11.VI Mistrzostwa Powiatu Osób Niepełnosprawnych w Nordic Walking w Czaplinku-  
    udział wzięły 22 osoby w tym 12  osób niepełnosprawnych. Koszt: 660,00 zł środki  
    budżetu gminy, 322,00 zł środki z innych źródeł  (sponsorzy), 
12. Uroczyste obchody z okazji s100-lecia działalności TPD Koszalin - udział wzięło 15 osó   
  w tym 7 osób niepełnosprawnych.  Koszt: 1 839,00 zł środki z innych źródeł ( sponsorzy), 
13.Udział w Ogólnopolskim konkursie plastycznym “ Barwy Lasu” -  udział wzięło 8 osób  
    w tym 8 osób niepełnosprawnych, 
14. Finansowanie dodatkowej opieki pielęgnacyjnej -  dla 1 osoby niepełnosprawnej.  Koszt:  
    375,00 zł - środki  z innych źródeł (sponsorzy), 
15. Zakup biletów miesięcznych dla dojeżdżających do Środowiskowego Domu  
    Samopomocy w Drawnie -  dla 7 osób niepełnosprawnych.  Koszt: 3 780,00 zł -  środki  
    budżetu gminy, 
16. Dofinansowanie przystosowania kuchni do potrzeb indywidualnych podopiecznej -  dla    
   1 osoby niepełnosprawnej.  Koszt: 8 000,00 zł. środki z innych źródeł (sponsorzy), 
17. Zakup paczek Mikołajkowych -  udział wzięło 31 osób niepełnosprawnych. Koszt:  
    1 100 zł środki własne,  600,00 zł środki z innych źródeł (sponsorzy). 
Ponadto członkowie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci wzięli udział w imprezach: Obchody 15 
- lecia Klubu Olimpijczyka w Kaliszu Pomorskim,  Obchody „Roczku”- Dzienny Dom              
„Senior+”  w Kaliszu Pomorskim, przekazanie przedmiotów na Orkiestrę Świątecznej 
Pomocy oraz na maraton charytatywny dla Kuby, Organizacja loterii podczas Jarmarku nad 
jeziorem ogórkowym i podczas dożynek gminnych w Dębsku.  
   
Klub Sportowy MLKS „Kolejarz” w 2019 roku  zrealizował:  zajęcia sportowe „Sprawni 
inaczej” - udział wzięło 100 osób w tym 18 osób niepełnosprawnych. Organizatorem zajęć 
był Klub Sportowy „Kolejarz”, środki finansowane z dotacji Gminy Wierzchowo. Koszt                
2 000 zł. 
 
 
 
 
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Otwórzmy Serca”  w 2019 roku prowadziła 
następujące działania o charakterze profilaktycznym:  
Cel operacyjny 1:  poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych. Działanie: rehabilitacja 
społeczna. Źródło finansowania: budżet gminy Czaplinek  w kwocie 8 500 zł,  
Termin realizacji:  1 kwietnia 2019 r. do 31 maja 2019 r.,  3 października 2019 r. do 30 grudnia 
2019 r. 



str. 42 
 

 
Stowarzyszenie 
Osób 
Niepełnospraw
- nych “ 
Otwórzmy 
Serca”                       
     w 
Czaplinku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cel operacyjny 2: prowadzenie rehabilitacji leczniczej i społecznej integracji osób 
niepełnosprawnych z Gminy Czaplinek; 
Liczba uczestników: 
- liczba osób niepełnosprawnych 30, 
- liczba rodziców i opiekunów 30  osób, 
- wolontariuszy 17 osób, 
- specjalistów 4 osób, 
- zarząd  5 osób, 
- Komisja Socjalna 5 osób ( wolontariuszy), 
- Zespół Administracyjny 3 osoby ( wolontariuszy), 
Zadania Publiczne: aktywizacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych z Gminy Czaplinek: 
- przeprowadzenie 60 godzin rehabilitacji ruchowej  dla 30 osób niepełnosprawnych, 
- przeprowadzenie 56 godzin masażu rehabilitacyjnego dla 30 osób niepełnosprawnych, 
Zorganizowanie integracyjnych spotkań okolicznościowych dla rodzin i wolontariuszy: - 
„Majówka”, 
- “Dzień Godności”, 
- „Marsze NordicWalking”, 
- „ Grzybobranie”, 
- „ Spotkanie opłatkowe”, 
- „Świąteczna paczka”, 
- spotkania jubileuszowe „urodzinowe”, 
- „Gala wolontariatu”. 
 Liczba osób objęta integracją około 330, w tym około 200 osób niepełnosprawnych. 
Zadanie publiczne pn. „Integracja młodzieży wolontariackiej z osobami społecznie 
wykluczonymi, bądź zagrożonymi wykluczeniem”.  Źródło finansowania -  Zarząd Powiatu 
Drawskiego: kwota 2 700 zł. Termin realizacji 01.05.2019 - 31.12.2019 r.   
Cel - całoroczna integracja międzypokoleniowa młodzieży wolontariackiej z MOW                   w 
Czaplinku przy wsparciu ich opiekunów, psychologa oraz specjalistów GKP i RPA,  ze 
środowiskiem osób niepełnosprawnych, niesamodzielnych i ich rodzin. 
Osiągnięte rezultaty: 
- liczba wycieczek: 4, 
- liczba imprez integracyjnych: 6, 
- liczba biwaków: 3, 
- liczba spływów kajakowych: 1, 
- liczba koncertów: 1, 
- liczba marszów NordicWalking: 5, 
- liczba specjalistów: 7, 
- liczba przedszkolnej młodzieży: 17, 
- liczba rodziców - wolontariuszy: 16, 
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- liczba partnerów wspierających: 4, 
- liczba osób wspierających działania: około 90, 
- liczba uczestników wszystkich imprez: około 420, w tym osób niepełnosprawnych około  
  270. 
Działania  tematyczne: 
- „Piknik Konsultacyjny”, 
- „Dzień Godności - Dni Starostwa”, 
- „Dzień Dziecka i Matki”, 
- „Czaplineckie Szuwary” 
- „Grzybobranie”, 
- „Gala Wolontariatu”, 
- „Noworoczny Koncert Życzeń” - dla darczyńców, 
- „Gminny Jarmark Bożonarodzeniowy”, 
- „Kolędowanie z Mikołajem ”.  
Zadanie publiczne pn. „VI Mistrzostwa Powiatu Osób Niepełnosprawnych - Marsz 
NordicWalking”.   
Źródła finansowania; 
- Zarząd Powiatu Drawskiego: kwota 2 500 zł, 
- Gmina Czaplinek: kwota 1 840 zł, 
 Termin realizacji: 01.06.2019 - 31.10.2019. 
Liczba osób objętych aktywizację sportowo - rekreacyjną - 186 w tym 140 osób 
niepełnosprawnych.  Liczba opiekunów, wolontariuszy, specjalistów, sędziów - 60 osób. 
Wolontariat -  3 430 zł. 
Zadanie  publiczne pn. „Aktywizacja Osób Niepełnosprawnych we wspólnym odkrywaniu 
Nieznanego Świata”. Źródło finansowania: 
- Zarząd Powiatu Drawskiego: kwota 1 800 zł, 
- Stowarzyszenie: kwota 750 zł, 
-  Wolontariat rodziców i opiekunów: kwota 3 270 zł , 
Termin realizacji:  01.06.2019 do 30.09.2019 r. 
Cel: Wycieczka studyjna do Kołobrzegu spotkanie w Stowarzyszeniu Użytkowników 
Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej „Feniks” - nawiązywanie współpracy.  
- poznanie bazy rehabilitacyjnej w Połczyn Zdroju, 
- poznanie dostępnych form pomocy dla osób z chorobą psychiczną i  upośledzeniem    
  umysłowym, 
- poznanie bazy rehabilitacyjnej w Kołobrzegu (zebranie ofert), 
-  rejs statkiem, plażowanie, integracja, 
- poznawanie historii walk o Kołobrzeg, 
 Udział wzięło 50 osób, w tym 20 osób niepełnosprawnych.  Młodzież wolontariacka (MOW 
Czaplinek) - 12 osób. Rodzice, opiekunowie, specjaliści 10 osób. 
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Zadanie publiczne pn. „Podzielmy się sercem na Święta Bożonarodzeniowe - warsztaty 
rękodzielnicze dla osób wykluczonych i wolontariuszy”. Źródła finansowania: 
- Zarząd Powiatu Drawskiego: kwota 2 000 zł, 
- Stowarzyszenie „Otwórzmy Serca”: kwota 200 zł,  
Termin realizacji: 01.10.2029 - 24.12.2019 r. ( 24 godziny zajęć warsztatowych). 
Cel: zwiększenie umiejętności manualnych osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. 
- wykonanie kartek świątecznych, stroików, ozdób i upominków świątecznych , 
- obdarowanie podopiecznych leżących w domach wykonanymi upominkami świątecznymi, 
- pamięć o tych „którzy odeszli” - wykonanie stroików na ich groby. 
- promocja wolontariatu wśród wolontariuszy MOW  w Czaplinku ( z całej Polski), 
- integracja międzypokoleniowa, muzykoterapia, wspólne Kolędowanie z Mikołajem  
 „Spotkanie Opłatkowe”, 
- promocja rękodzieła na „Gminnym Jarmarku Bożonarodzeniowym” w Czaplinku. 
Udział wzięło 45 osób, w tym 22 osoby niepełnosprawne ze Stowarzyszenia „Otwórzmy 
Serca” oraz 23  wolontariuszy ( w tym 3 specjalistów, koordynator projektu oraz rodzice               
i opiekunowie). 
Wkład rzeczowy stowarzyszenia: sprzęt świetlicowy, biurowy i zaplecze socjalne mieszczące 
się przy ul. Wałeckiej 54d w Czaplinku. 
 
Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Ametyst” w Czaplinku w 2019 roku realizował następujące 
działania na rzecz osób niepełnosprawnych: 
Promowanie zdrowego stylu życia:  udział wzięło 18 osób, w tym 15 osób 
niepełnosprawnych.  Spotkania odbywały się 2 razy w tygodniu, prowadzone przez 
rehabilitanta. Organizatorem spotkań było Stowarzyszenie “Ametyst”. 
Działanie na rzecz przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii: udział wzięło 14 osób. 
Odbyło się  8 warsztatów na rzecz przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii. Warsztaty 
prowadzone były przez instruktora uzależnień. 
W 2019 roku odbyły się 2 pielgrzymki trzeźwościowe do Lichenia  i Częstochowy oraz 
wycieczka do Kołobrzegu. W imprezach wzięło udział 50 osób w tym 18 osób 
niepełnosprawnych. 
Ponadto w 2019 roku odbyły się: 
- spotkanie Wielkanocne i Wigilijne, w których udział wzięło 40 osób w tym  18 osób  
  niepełnosprawnych, 
- spotkania grillowe w sezonie letnim, w których udział wzięło 36 osób  w tym 18 osób  
  niepełnosprawnych.  
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W 2019 roku Stowarzyszenie „Familia” zorganizowało: „Rodzinne spotkanie z jesienią”,  oraz 
„W rodzinie siła”, liczba uczestniczących około 225 osób, w tym niepełnosprawnych                
około 30. 
Realizowane zadania, wg wzoru: 
Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Dzieci i Rodziny „FAMILIA” 
Nazwa zadania nr 1: „Dzień Rodzicielstwa Zastępczego” 
Otrzymane środki z Powiatu Drawskiego w wysokości 5 262 zł.,  środki własne 92,23zł. 
Termin realizacji zadania 29.04.2019- 31.07.2019r. Liczba uczestników około 250, w tym 
około 30 osób niepełnosprawnych. „Dzień Rodzicielstwa Zastępczego” to powiatowe 
wydarzenie  o charakterze rodzinnym, do którego zaproszone zostały rodziny zastępcze wraz 
z dziećmi  z całego powiatu drawskiego. 
Nazwa zadania nr 2: „Razem przeciw przemocy” 
Otrzymane środki w łącznej  wysokości 3 979zł. w tym źródło finansowania/dofinansowania  
(np. powiat, gmina) 3 979 zł. Środki własne 92,23zł. Termin realizacji zadania 01.08.2019- 
06.12.2019 r. Liczba uczestników około 500  w tym około 30 osób niepełnosprawnych. 
Zadanie realizowane było w Drawsku Pomorskim, opierało się na 3 wydarzeniach, tj.: 
2.10.2019 r. - happening, w ramach którego odbył się przemarsz zakończony poczęstunkiem 
oraz występami artystycznymi. Podczas przemarszu przypinane były przypinki oraz 
rozdawane ulotki, dzieci dostały balony z nadrukiem. 
27.11.2019 r. – Konferencja na temat przemocy, składająca się z 4 modułów: 
- Przemoc wobec dzieci, 
- Przemoc wobec kobiet, 
- Przemoc wobec osób starszych, 
-  Przemoc wobec mężczyzn, 
3.12.2019 r. - „Biała wstążka”, podczas której wolontariusze i pracownicy Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim na ulicach przypinali mieszkańcom białe 
wstążki oraz rozdawali ulotki informacyjne. 
Projekt został zrealizowany przy współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie                 
w Drawsku Pomorskim. Do udziału w projekcie zostali zaproszeni pracownicy policji, 
pomocy społecznej, sądownictwa; pracownicy placówek oświatowych; stowarzyszenia. 
Realizacja zadania przyczyniła się do zwiększania świadomości społeczeństwa lokalnego                
w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz podejmowania skutecznych działań, 
pozostających w kompetencjach pracowników instytucji zobowiązanych do przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie. 
Nazwa zadania nr 3: „Szerokie kadry Drawska” 
Otrzymane środki w łącznej  wysokości 4 000zł, w tym źródło finansowania/dofinansowania  
(np. powiat, gmina) 4 000 zł. Środki własne 0zł. Termin realizacji zadania 01.07.2019- 
06.12.2019r. Liczba uczestników około 30 osób niepełnosprawnych. 
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Projekt skierowany był do osób niepełnosprawnych intelektualnie i chorych psychicznie. 
Polegał na przeprowadzeniu warsztatów fotograficznych dla uczestników Powiatowego 
Dziennego Domu Samopomocy - Ośrodka Rehabilitacyjno – Kulturalnego w Drawsku 
Pomorskim. 
Nazwa zadania nr 4: „Wczorajszy świat” 
Otrzymane środki w łącznej  wysokości 4 000 zł, w tym źródło finansowania/dofinansowania  
(np. powiat, gmina) 4 000 zł. Środki własne 0zł. Termin realizacji zadania 01.07.2019- 
06.12.2019r. Liczba uczestników około 30 osób niepełnosprawnych. 
Projekt skierowany był do osób niepełnosprawnych intelektualnie i chorych psychicznie 
podopiecznych Powiatowego Dziennego Domu Samopomocy - Ośrodka Rehabilitacyjno – 
Kulturalnego  w Drawsku Pomorskim. Projekt obejmował szereg wyjazdów, wycieczek   
w celu zwiedzania ciekawych miejsc pod względem edukacyjnym  w aspekcie historycznym. 
Projekt miał na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.   
Nazwa zadania nr 5: „Magiczne Mikołajki” 
Otrzymane środki z Powiatu Drawskiego w wysokości 4 738zł, środki własne 44,50 zł. Termin 
realizacji zadania 15.10.2019- 20.12.2019r. Liczba uczestników około 250, w tym 30 osób 
niepełnosprawnych. „Magiczne Mikołajki”- powiatowe wydarzenie o charakterze rodzinnym, 
do którego zaproszone zostały dzieci z pieczy zastępczej wraz   z rodzicami zastępczymi z 
całego Powiatu Drawskiego. 
 
 

działalność 
profilaktyczna                    
w zakresie 
zdiagnozowany
ch potrzeb 

budżety gmin, 
powiatu, 
organizacji 
pozarządowych 

Wydział 
Ochrony 
Zdrowia                            
i Spraw 
Społecznych 
w Drawsku 
Pomorskim 
 

 Wydział Ochrony Zdrowia  i Spraw Społecznych w Drawsku Pomorski w 2019 roku 
prowadził następujące działania profilaktyczne w zakresie zdiagnozowanych potrzeb: 
- Dzień Otwarty Starostwa –działania profilaktyczne dla mieszkańców Powiatu  Drawskiego   
  i ich rodzin tj. badanie poziomu cukru we krwi i ciśnienia tętniczego krwi, 
- Szczepienia profilaktyczne przeciw grypie dla Diabetyków z terenu Powiatu Drawskiego   
  uczestniczyło 80 osób, całkowity koszt 2 059,20 zł., 
- Konferencja pn. „Powiat drawski otwarty dla osób niepełnosprawnych – wsparcie                        
  w rehabilitacji zdrowotnej i społecznej”. Najważniejsze omawiane kwestie to min.  
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  Program wyrównywania różnic między regionami III, stabilne zatrudnienie,   
 dofianansowanie do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnością, działania  
 samorządu  województwa w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wsparcie  
 osób niepełnosprawnych w ramach środków PFRON, 
- Konferencja dotycząca oferty kardiologicznej, połączona z uroczystym otwarciem  
  Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej w Drawskim Centrum Specjalistycznym, 
- Opracowano „Diagnozę mieszkańców Powiatu Drawskiego ze szczególnym  
  uwzględnieniem osób starszych”. 

Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim w 2019 roku  przeprowadził następujące zadania 
profilaktyczne w zakresie zdiagnozowanych potrzeb: 
Badania mammograficzne zostały wykonane w 2019 roku przez następujące podmioty:  
- NZOZ Diagnostyka-LARGO- przebadano 45 osób, 
- GENEVA TRUST POLSKA Sp. z o.o.- przebadano 303 osoby, 
- MAMMO-MED. Sp. z o.o.-przebadano 135 osób, 
- LUX-MED -  przebadano 189 osób, 
- Diagnostyk- przebadano 27 osób. 
Badania  były skierowane do kobiet w wieku od 50 do 69 roku życia.  z badań skorzystało 
ogółem 699 osób. 
W szkołach i przedszkolach,  dla których organem prowadzącym jest gmina Drawsko 
Pomorskie w 2019 roku zorganizowano m.in.: zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia 
diagnostyki korekcyjnej.  Liczba objętych uczniów ogółem:  średniorocznie 60 uczniów,                           
w tym 9 uczniów niepełnosprawnych.  w szkołach są zatrudnieni logopedzi, pedagodzy, oraz 
psycholodzy, którzy prowadzą zorganizowane zajęcia z uczniami a także oferują pomoc                   
w bieżących problemów uczniów . 
We współpracy z placówkami oświatowymi z terenu Gminy Drawsko Pomorskie 
zrealizowano 21 programów profilaktycznych w ramach profilaktyki 
alkoholowej.  Zorganizowano kolonie profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy 
Drawsko Pomorskie ( program ukierunkowany na profilaktykę uzależnień i Promocji 
Zdrowego Stylu Życia) -  z wypoczynku skorzystało 90 osób.  Ośrodek Kultury w Drawsku 
Pomorskim zorganizował dwa programy profilaktyczne, których beneficjentami byli dzieci, 
młodzież oraz ich rodzice i opiekunowie.  Oprócz powyższych działań realizowano również 
zadania takie jak:  Bieg Papieski,  Rajd pod hasłem trzeźwość, turystyka, rekreacja oraz 
profilaktyczne zawody wędkarskie dla dzieci. 
 W ramach ogłoszonego przez Burmistrza Drawska Pomorskiego otwartego konkursu 
ofert,  Stowarzyszenie Klub abstynentów „Przystań”  otrzymało dotacje z budżetu gminy na 
realizację zadania publicznego pt. „Przeciwdziałanie uzależnieniom i promocja zdrowego 
trybu życia w środowiskach abstynenckich”.  W ramach dotacji zrealizowano działania 
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mające na celu integrację środowiska abstynenckiego, krzewienie zdrowego trybu życia oraz 
wsparcie dla osób mających problem z alkoholem.  
W ramach ogłoszonego przez Burmistrza Drawska Pomorskiego otwartego konkursu 
ofert  Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Radość  z życia”  oraz 
Stowarzyszenie „Filar” otrzymały dotacje z budżetu gminy na realizację zadania publicznego 
pt. „Ochrona  i promocja zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców miasta i 
gminy Drawsko Pomorskie”.  W ramach dotacji zrealizowano działania na rzecz osób 
niepełnosprawnych. 
 

W 2019 roku Gmina Kalisz Pomorski ogłaszała otwarte konkursy ofert na realizację programu 
polityki zdrowotnej pn. “Program polityki i wczesnego wykrywania chorób nowotworowych 
u mieszkańców gminy Kalisz Pomorski na lata 2016-2020” w ramach, których wyłoniono trzy 
podmioty medyczne, tj. Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie, 107 Szpital 
Wojskowy SPZOZ z Przychodnią  w Wałczu  oraz Balticmed Przychodnia Sp. z o.o. w 
Szczecinie Filia Kalisz Pomorski. Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie 
zrealizowało badania mammograficzne, z których skorzystały 44 kobiety. 107 Szpital 
Wojskowy SPZOZ  z Przychodnią w Wałczu dla 91 mieszkańców gminy Kalisz Pomorski 
RTG klatki piersiowej. Natomiast Balticmed Przychodnia Sp. z o.o. wykonał następujące 
badania: 
- cytologia, badanie ginekologiczne oraz USG dopochwowe - 200 kobiet przebadanych, 
- badania w ramach profilaktyki nowotworu tarczycy ( USG tarczycy, badanie laboratoryjne   
  krwi) - 305 osób przebadanych.  Ponadto w ubiegłym roku Balticmed Przychodnia Sp.                
z o.o. zrealizował drugą turę szczepień w ramach programu profilaktyki zakażeń wirusem 
brodawczaka ludzkiego w gminie Kalisz Pomorski na lata 2018/2019. Zaszczepionych drugą 
dawką szczepionki zostało 50 dzieci   z Gminy Kalisz Pomorski. Gmina Kalisz Pomorski nie 
posiada statystyk dotyczących liczby osób niepełnosprawnych, które skorzystały z wyżej 
wymienionych badań. 
 
Urząd Gminy w Wierzchowie prowadził następujące działania profilaktyczne w zakresie 
zdiagnozowanych potrzeb: 
- badania densytometryczne wykonane przez firmę Osteomedik z Piastowa uczestniczyło 78 
osób, koszt 1 600,00 zł. 

 
Przedszkole im. Zajączka Złocieniaszka w Złocieńcu 
Zajęcia logopedyczne – 54 w tym 7 orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 
Zajęcia rewalidacyjne – 7 dzieci 
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Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne - 4 dzieci 
 Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze - jedno dziecko 
 Zajęcia rewalidacji - 4 dzieci 
 Zajęcia logopedyczne - 4 dzieci. 
 
Przedszkole w Wierzchowie prowadziło następujące działania profilaktyczne 
 w zakresie zdiagnozowanych potrzeb: 
- zajęcia logopedyczne uczestniczyło 30 dzieci, 
- program edukacji antynikotynowej „Czyste powietrze wokół nas” – promowanie zdrowego     
  stylu życia, zapobieganie nałogom, spotkania z rodzicami podnoszące ich świadomość                     
  w tym zakresie biernego palenia tytoniu uczestniczyło: 72 dzieci i rodziców. 
- udział dzieci w konkursie plastycznym organizowanym przez PSSE w ramach realizacji   
  Interwencji Programowej „Program Ograniczenia Zdrowotnych Następstw Palenia  
  Tytoniu” poda hasłem „Życie bez papierosa” uczestniczyło: 9 dzieci, 
- dla rodziców przygotowano gazetkę oraz plakaty i ulotki mające na celu motywowanie do  
  promowania „mody na niepalenie”, 
-realizacji programu profilaktycznego higieny jamy ustnej „Zdrowe ząbki mamy,  
  marchewkę zjadamy ” przy zaangażowaniu rodziców i środowiska lokalnego uczestniczyło  
 72 dzieci, 
- program profilaktyczny „Unikanie zagrożeń”, realizowany przez tematykę kompleksową,   
  spotkania z policją i strażą gminną, filmy edukacyjne i przedstawienia teatralne, dotyczące  
  bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu i w domu oraz bezpiecznego spędzania czasu   
  wolnego uczestniczyło: 72 dzieci, 
- współpraca z PSSE w Drawsku Pomorskim – pogadanki dla dzieci na temat zachowania   
  higieny i wprowadzenie nawyków zdrowego odżywiania uczestniczyło: 67 dzieci, 
- spotkania z rodzicami na temat wszawicy, przestrzegania zasad higieny dla zdrowia dzieci  
  uczestniczyło: 36 rodziców, 
- organizacja imprez i uroczystości przedszkolnych jako element integrujący środowisko 
  rodzinne i sposób wspólnego spędzania czasu wolnego – przedstawienia jasełkowe,  
  uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka, bal karnawałowy. 

Szkoła Podstawowa w Wierzchowie prowadziła następujące działania profilaktyczne                     
w zakresie zdiagnozowanych potrzeb: 
-  zajęcia rewalidacyjne uczestniczyło: 18 uczniów, 
- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego uczestniczyło: 38 uczniów, 
- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki uczestniczyło: 30 uczniów, 
- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne uczestniczyło: 24 uczniów, 
- zajęcia socjoterapeutyczne uczestniczyło: 3 uczniów, 
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- zajęcia logopedyczne uczestniczyło: 16 uczniów, 
Liczba objętych uczniów 58 w tym 8 niepełnosprawnych. 

Zajęcia zorganizowane dla uczniów w Szkoły Podstawowej nr 1 w Złocieńcu: 
- zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze –  ilość uczniów  - 148, w tym 7 uczniów  
  niepełnosprawnych, 
- zajęcia logopedyczne – ilość uczniów – 20,  w tym 2 uczniów niepełnosprawnych, 
- zajęcia rewalidacyjne –   ilość uczniów  - 27, 
- zajęcia korekcyjno – kompensacyjne –  ilość uczniów  - 53, w tym 7 uczniów  
  niepełnosprawnych, 
- poradnictwo zawodowe ––  ilość uczniów – 249, w tym 7 uczniów niepełnosprawnych, 
- rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne ––  ilość uczniów – 23, w tym 4  
  uczniów niepełnosprawnych, 
- fluoryzacja –   ilość uczniów  - 960, w tym 27 uczniów niepełnosprawnych, 
- Program dla szkół klas 1 – 5 szkoły podstawowej” (owoce i mleko) -  ilość uczniów – 648,  
  w tym 20 uczniów niepełnosprawnych, 
- programy rekomendowane przez SANEPID –   ilość uczniów  - 670 , w tym 25 uczniów  
  niepełnosprawnych. 

Działalność profilaktyczna w zakresie zdiagnozowanych potrzeb (na podstawie orzeczeń                
o potrzebie kształcenia specjalnego wydanych przez Poradnię Psychologiczno – 
Pedagogiczną) 
Zajęcia rewalidacyjne -  16 
Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze - 54                                                                                                                           
Zajęcia logopedyczne  - 12 
Doradztwo zawodowe – 50. 

Uczniowie zostali objęci pomocą w formie zajęć: 
- indywidualnych zajęć rewalidacyjnych -  5 osób niepełnosprawnych, 
- rozwijających -  76 osób, w tym 1 osoba niepełnosprawna, 
- dydaktyczno-wyrównawczych -  25 osób, w tym 1 osoba niepełnosprawna, 
- gimnastyki korekcyjnej - 10 osób, w tym 1 osoba niepełnosprawna, 
- doradztwa zawodowego – 50 osób, w tym 3 osoby niepełnosprawne. 
 
W szkole Podstawowej w Mielenku Drawskim prowadzone były następujące działania                   
o charakterze profilaktycznym: 
- prowadzenie diagnozy środowiska wychowawczego, analiza trudności uczniów, pomoc  
   psychologiczno – pedagogiczna, ankiety, diagnoza postaw i zachowań uczniów, 
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- diagnoza środowiska szkolnego - ankieta on-line prowadzona przez firmę zewnętrzną                     
  w porozumieniu z Urzędem Miasta w klasach IV, V, VII, VIII, 
-  akcje profilaktyczne, 
- Projekt edukacyjny „Ja i świat”,  
- „Nie zmarnuj swojego życia” warsztaty słowno – muzyczne, 
- Tydzień Sportu Europejskiego, 
- Dzień Sportu, bicie rekordów, 
- Festyn Rodzinny, 
- udział w spotkaniu autorskim z Krzysztofem Piersą w Drawsku Pomorskim; tematyka  
  uzależnienie od gier komputerowych, 
- Zebranie z rodzicami „Substancje psychoaktywne – konsekwencje, diagnoza”. Spotkanie                  
  z Policją, 
- Spotkanie pielęgniarki szkolnej z rodzicami kl. I „Problemy zdrowotne dzieci – zagrożenie  
  dla innych”, 
- Spotkanie z Policją nt. środków odurzających, 
- Programy profilaktyczne: „Porozmawiajmy o zdrowiu i innych zagrożeniach”, „Bieg po 
   Zdrowie”, „Trzymaj Formę”, „Czyste powietrze wokół nas, Zdrowe zęby mamy,  
   marchewkę zajadamy”, „Niesamowity świat higieny jamy ustnej”, „Bądźmy   
  poszukiwaczami autorytetu”,” Młodzi cyfrowi”. 
- Warsztaty z psychologiem i pedagogiem Poradni PP „Radzenie sobie 
  z porażkami”, 
 -  udział w XI Przeglądzie Artystycznych Form Profilaktycznych –  samodzielnie napisane 
   teksty piosenek profilaktycznych, 
- film „Żałuję" oraz spotkanie warsztatowe w ramach udziału szkoły w programie Kino 
   Szkoła. Treści profilaktyczne- przemoc rówieśnicza. 
- film „Klub detektywów ", w ramach programu Kino-szkoła oraz warsztaty na temat   
  „Jesteśmy tacy sami chociaż się różnimy", 
- udział w projekcie edukacyjnym „Emocje z klasą” Uniwersytetu dzieci, 
- XVI Spotkania Profilaktyczne – warsztaty „Fonoholizm” prowadzone przez psychologa, 
- XVI Międzyszkolne Spotkania Profilaktyczne, profilaktyka HIV / AIDS, 
- przeciwdziałanie nałogom (alkohol, narkotyki, papierosy, dopalacze),  
- udział w XI Przeglądzie Artystycznych Form Profilaktycznych – I, II i III miejsce dla 
  uczniów, 
- udział klas w Biegu Papieskim na stadionie w Drawsku Pomorskim, 
- udział uczniów w I Powiatowym Turnieju Wiedzy o HIV/AIDS  w Czaplinku, 
- udział nauczycieli w formach doskonalenia: Uczniowie- zakładnicy gier i mediów 
  społecznościowych. Jak świat wirtualny steruje światem rzeczywistym? 
- zajęcia w klasach, np.  Higiena mojego ciała i umysłu, Uzależnienia - sposoby ochrony, 
  Czym jest zdrowie? Diagnoza czynników ryzyka i czynników chroniących – ankieta.   
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  Zalety aktywności fizycznej. 
Liczba uczniów i dzieci uczestniczących 150, w tym uczniów niepełnosprawnych 7. 
Przeprowadzone zostały następujące zajęcia: 
- zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze– liczba uczestników 22, w tym niepełnosprawnych 5, 
- zajęcia logopedyczne– liczba uczestników 56, w tym niepełnosprawnych 1, 
- zajęcia rewalidacyjne– liczba uczestników  niepełnosprawnych 8, 
- zajęcia korekcyjno – kompensacyjne– liczba uczestników 9, w tym niepełnosprawnych 3, 
- zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne – liczba uczestników 11, w tym  
  niepełnosprawnych 3, 
- zajęcia rozwijające uzdolnienia– liczba uczestników 150 , w tym niepełnosprawnych 7, 
- programy profilaktyczne:  Porozmawiajmy o zdrowiu i innych zagrożeniach, Bieg po  
  zdrowie, Trzymaj Formę, Czyste powietrze wokół nas, Zdrowe zęby mamy, marchewkę  
  zajadamy. Niesamowity świat higieny jamy ustnej, Bądźmy poszukiwaczami autorytetu,  
  Młodzi cyfrowi. Emocje z klasą. Biały uśmiech. Smart, to znaczy mądrze. 
- zajęcia z pedagogiem, np.  Zagrożenia w sieci – wyzwania. Pożyteczny, niebezpieczny?  
  Zasady korzystania ze smartfona. „Smart, to znaczy mądrze."Co to jest fonoholizm?   
  Program „Smart, to znaczy mądrze." Za i przeciw. Uzależnienie czy nawyk? Program 
„Smart, to znaczy mądrze.""Lekki tornister" - co powinno znajdować się w plecaku?   
  HIV/AIDS - drogi zakażenia, profilaktyka, tolerancja wobec zakażonych                                       i 
chorych.HIV/AIDS, uzależnienia. Lekcje kreatywności. Ćwiczenia rozwijające płynność 
myślenia. Jak uczyć się szybciej? Prawa i obowiązki ucznia, dziecka, człowieka. Moje 
ograniczenia, moje możliwości. Kodujemy Świętego Mikołaja. Lekcje kreatywności. 
Tworzymy mapę myśli. 
Test stylów uczenia się. Gra rozwijająca słownictwo, wspierająca zasady ortograficzne – 
Boggle. Sposoby na łatwe i szybkie zapamiętywanie z uwzględnieniem preferowanego stylu 
uczenia się. Zabawy z kodowaniem i programowaniem. Elementy kodowania                                     
i programowania. Zabawy z matą edukacyjną. 
Doradztwo zawodowe: Moje predyspozycje do wykonywania wymarzonego zawodu. 
Preorientacja zawodowa. Zawody przyszłości - orientacja zawodowa. realizacja WSDZ                   
i Programu Doradztwa Zawodowego, w klasach VII i VIII, ocena mocnych i słabych stron, 
predyspozycji, umiejętności, zainteresowań podczas zajęć  
z doradztwa zawodowego, Wycieczka zawodoznawcza do firmy Amazon w Kołbaskowie, 
Europejski Tydzień Zawodów we współpracy z ZSP 
w Drawsku Pomorskim. Udział klas VI, VII i VIII w prezentacji kierunków kształcenia              i 
ćwiczeniach praktycznych. Konkurs zawodoznawczy „Z licencją na zarabianie”. Wycieczka 
do Zakładów Kruszyw Mineralnych w Mielenku Drawskim  i Jednostki Wojskowej w 
Olesznie. Spotkania z dziadkami. Udział w Dniu Otwartym ZSP w Drawsku Pomorskim. 
Liczba uczestniczących uczniów i dzieci 150, w tym uczniów niepełnosprawnych 7. 
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Zajęcia wyrównawcze kl. I-III -  34 uczniów, 
Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego -  61 uczniów, w tym  15 uczniów z orzeczeniem, 
Zajęcia wyrównawcze z matematyki - 57 uczniów, w tym 17 uczniów z orzeczeniem, 
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne -  41 uczniów, w tym 7 uczniów z orzeczeniem, 
Zajęcia logopedyczne -  51 uczniów, w tym Trzech uczniów z orzeczeniem, 
Zajęcia z pedagogiem - 37 uczniów, w tym 16 uczniów z orzeczeniem, 
Zajęcia rewalidacyjne -  22 uczniów, 
Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne - 38 uczniów, w tym 10 uczniów          
z orzeczeniem, 
Zajęcia o charakterze terapeutycznym - 5 uczniów, w tym 3 uczniów z orzeczeniem, 
Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się - 31 uczniów, w tym 4 uczniów z orzeczeniem, 
Zajęcia rozwijające uzdolnienia - 95 uczniów, w tym 1 orzeczeniem, 
Zajęcia z doradztwa zawodowego - 117 uczniów, w tym 9 uczniów z orzeczeniem. 
 
Zespół pomocy psychologiczno-pedagogicznej: 
- diagnoza uczniów: koordynacja ruchowa, logopedyczna, kompetencji społecznych, uczenia   
  się, zainteresowań, 
Na podstawie diagnoz - 6 uczniów otrzymało skierowanie na badanie specjalistyczne            w 
poradni psychologiczno-pedagogicznej, 
Objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną na zajęciach: 
- rewalidacja -  1 uczeń, 
- indywidualny program nauczania - 1 uczeń, 
-  zindywidualizowana ścieżka kształcenia - 1 uczeń, 
- gimnastyka korekcyjna - 8 uczniów, 
- zajęcia logopedyczne - 8 uczniów, 
- zajęcia rozwoju kompetencji emocjonalno-społecznych - 6 uczniów, 
- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne - 8 uczniów, 
- zajęcia rozwijające zainteresowania w ramach zajęć świetlicowych - 32 uczniów, 
- zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się i kształtujące kreatywność  - 48 uczniów, 
- terapia pedagogiczna - 5 uczniów. 
 
 
Zespół Szkół w Świerczynie prowadził następujące działania profilaktyczne w zakresie 
zdiagnozowanych potrzeb: 
- zajęcia sportowo-rekreacyjne uczestniczyło: 18 uczniów w tym 3 niepełnosprawnych, 
- zajęcia logopedyczne uczestniczyło: przedszkole 6- uczniów, szkoła podstawowa – 12   
  uczniów,     
- zajęcia sensoplastyczne 16 uczniów w tym 1 niepełnosprawny, 
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- zajęcia rewalidacyjne uczestniczyło: 4 uczniów niepełnosprawnych, 
- współpraca z fundacją „Magia serca” uczestniczy: 1 uczeń niepełnosprawny, 
- gimnastyka korekcyjna uczestniczy: 1 uczeń niepełnosprawny, 
- udostępnienie i pomoc w realizacji bezpłatnych badań profilaktycznych dla mieszkańców   
  połączonych z przedstawieniem oferty Centrum Rehabilitacji Leczniczej oraz konsultacją  
  fizjoterapeuty uczestniczyło: około 50 osób, 
- poradnictwo zawodowe uczestniczyło: 18 uczniów w tym 2 niepełnosprawnych, 
- świetlica szkolna korzysta 10 osób, 
- spotkania z psychologiem uczestniczyło: 86 uczniów w tym 5 niepełnosprawnych, 
- seminarium dla rodziców z trenerem fundacji „Family LAB”-  instytucji wspierającej  
  rodziców na całym świecie w oparciu o podejście JASPERA Juula międzynarodowy  
  autorytet w dziedzinie wychowania „Budowanie poczucia własnej wartości                                     
  i integralności”, 
- spotkanie dla rodziców pn. „Nadopiekuńczość rodziców i jej wpływ na rodzinę”. 
 

 2. 
 
 
 
 
 
 
 

Wspieranie 
rodziny              
i otoczenia  
osób  
niepełnospraw
nych  
oraz seniorów 

 

prowadzenie 
wczesnej 
interwencji i 
wczesnego 
wspomagania 
rozwoju dzieci 

budżet powiatu, 
budżety gmin 

 Urząd Gminy 
w 
Wierzchowie 
 
 

Szkoła 
Podstawowa 
w 
Wierzchowie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Liczba dzieci objętych wsparciem  oraz dzieci w przedszkolach i szkołach z orzeczeniami               
o potrzebie kształcenia specjalnego objęte wsparciem np. psychologa, pedagoga i inne: 
Zespół Szkół – 5 uczniów, 
Szkoła Podstawowa – 8 uczniów. 
 

Szkoła Podstawowa w Wierzchowie nie ma etatu psychologa, natomiast jest do dyspozycji 
uczniów oraz rodziców psycholog, który 2 razy w miesiącu przyjmuje w siedzibie GOPS-u w 
Wierzchowie. 
Spotkań z pedagogiem odbyło się - 19, 
Zajęcia z logopedą uczęszczało 16 uczniów, 
Liczba dzieci korzystających ze świetlic – rotacyjnie w zależności od tygodniowego planu  
zajęć około 100 uczniów. 
Szkoła prowadziła przedsięwzięcia służące wyrównywaniu szans edukacyjnych dla dzieci                
i młodzieży. Organizowane były zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej:  
- dydaktyczno-wyrównawczych, 
- rewalidacyjnych, 
- terapii pedagogicznej, 
- korekcyjno-kompensacyjnych, 
- socjoterapeutycznych; 
- logopedycznych, 
- zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne, 
- zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się i uzdolnienia, 
- zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, 
 - nauczanie indywidualne zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
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Szkoła 
Podstawowa 
nr 1                        
w Złocieńcu 
 
 
 
 
 

Szkoła 
Podstawowa 
nr 3                          
w Złocieńcu 
 
 

   w Drawsku Pomorskim. 
W zajęciach wzięło udział 50 uczniów. 
 
Zrealizowany został jeden projekt skierowany do rodziców „Podniesienie kompetencji 
cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego” – termin 
realizacji projektu: październik 2019-luty 2020. 
SP 1 w Złocieńcu: 
Wszystkie dzieci posiadające orzeczenia o niepełnosprawności są objęte wsparciem 
pedagogów i specjalistów z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Drawsku Pomorskim. 
 
Wszyscy uczniowie  (987)  i ich rodzice objęci byli wsparciem pedagogów. 
Prowadzenie wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania rozwoju dzieci: 
Liczba uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – 15. Dla 
każdego ucznia niepełnosprawnego został powołany zespół ds. specjalnych potrzeb 
edukacyjnych i opracowano dla nich indywidualne programy edukacyjno – profilaktyczne. 
Prowadzone jest poradnictwo pedagogiczne dla uczniów i ich rodziców. 
 

poradnictwo 
rodzinne, 
pomoc 
psychologiczna, 
prawna, 
doradztwo, inne 

budżety gmin, 
powiatu, 
województwa, 
organizacji 
pozarządowych 

Szkoła 
Podstawowa 
w Nowym 
Worowie 
 
Szkoła 
Podstawowa 
w Mielenku 
Drawskim 
 
Szkoła 
Podstawowa 
w Nowym 
Worowie 
 
Szkoła 
Podstawowa 

 Wszyscy uczniowie i ich rodzice objęci byli wsparciem psychologiczno – pedagogicznym,                                                            
w tym 5 uczniów niepełnosprawnych. 
 
 
 
 
Liczba dzieci objętych wsparciem psychologa, pedagoga: 30 w tym 7 osób 
niepełnosprawnych. 
 
 
 
 
Uczniowie posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego objęte były opieką 
psychologa z poradni psychologiczno - pedagogicznej: 5 uczniów.  
 
 
 
 
Liczba dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego objętych wsparciem np. 
psychologa, pedagoga i inne – 14 uczniów, w tym 7 niepełnosprawnych. 
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w Mielenku 
Drawskim 
 
Szkoła 
Podstawowa 
w Kaliszu 
Pomorskim 
 
Szkoła 
Podstawowa 
w 
Pomierzynie 
 
Miejsko – 
Gminny 
Ośrodek 
Pomocy 
Społecznej                
w Drawsku 
Pomorskim 
 
Miejsko – 
Gminny 
Ośrodek 
Pomocy 
Społecznej                
w Złocieńcu 
 
Miejsko – 
Gminny 
Ośrodek 
Pomocy 
Społecznej                

 
 
 
Liczba uczniów z orzeczeniem – 22, 
Uczniowie z orzeczeniem objęci wsparciem pedagoga – 22, 
Uczniowie z orzeczeniem objęci wsparciem psychologa – 22, 
 
 
 
 
Liczba dzieci objętych wsparciem pedagoga szkolnego – 74 uczniów.  
 
 
 
 
Liczba osób, którym udzielono wsparcia psychologa - 38 (w tym jedno dziecko). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W 2019 r. udzielono informacji dla 375 osób w zakresie: przysługujących ulg, uprawnień, 
ustalania niepełnosprawności, turnusów rehabilitacyjnych, usuwania barier 
architektonicznych, możliwości uzyskania legitymacji dla osoby niepełnosprawnej, 
informacji w zakresie szkolnictwa, przysługujących świadczeń, informacji w zakresie 
zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. 
 
 
 
 
Liczba dzieci/osób dorosłych objętych wsparciem: 
- psychologa – 117 osób dorosłych, 75 dzieci, 
- terapeuty uzależnień – 40 osób dorosłych. 
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w Kaliszu 
Pomorskim  
 
Urząd Gminy 
w 
Wierzchowie 
 
 
 
 
 
Powiatowy 
Dzienny Dom 
Samopomocy-
Ośrodek 
Rehabilitacyjn
o-Kulturalny 
w Drawsku 
Pomorskim                
z Filią                      
w Złocieńcu 
 
Warsztaty 
Terapii 
Zajęciowej               
w Czaplinku 
 
Dom Pomocy 
Społecznej               
w Darskowie 
 
 
 
 

 
 
 
W roku 2019 w ramach zespołu interdyscyplinarnego był zatrudniony psycholog, rolą jego 
było udzielanie różnych form pomocy i wsparcia psychologicznego.  Z ww. pomocy 
skorzystało 42 osoby, odbyły się 23 spotkania i przeprowadzono 4 badania diagnostyczne.              
Z ww. pomocy skorzystało 6 osób niepełnosprawnych. 
Wizyty psychologa w miejscu zamieszkania: 1. 
Pomoc udzielana w postaci pracy socjalnej: 
Liczba rodzin: 133, 
Liczba osób w rodzinach: 381, 
W tym osób niepełnosprawnych: 95. 
 
Udzielano porad psychologicznych - 84 dla uczestników, rodziców.  Liczba osób 34. Koszt: 
5 040,00 zł, 
Liczba usług rehabilitacyjnych  - 393 dla uczestników.  Liczba osób 22. Koszt: 12 960,00 zł, 
Rehabilitacja „ZA ŻYCIEM” -  koszt 23 040,00 zł, 
Liczba porad socjalnych  - 400  dla uczestników, rodziców, opiekunów, interesantów.  Liczba 
osób 150. 
 
 
 
 
 
 
- liczba osób niepełnosprawnych objętych wsparciem psychologa - 35 osób, 
- liczba osób niepełnosprawnych objętych opieką pielęgniarską - 35 osób, 
- liczba osób objętych opieką fizjoterapeuty - 15 osób,  
- liczba osób objętych opieką dietetyka - 10 osób. 
 
 
Wsparcie psychologiczne dla rodzin -  udzielono 2  porad, 
Wsparcie psychologiczne dla mieszkańców: 
-  terapia - 20 osób, 
-  indywidualne porady psychologiczne -  276. 
W ramach pracy socjalnej świadczonej przez pracowników na rzecz rodzin  
udzielono wsparcia informacyjnego -  527 porad. 
Wydatkowana kwota na ten cel np.  budżet własny 48 034zł. 
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działania 
podnoszące 
świadomość 
osób niepełno - 
sprawnych i ich 
otoczenia 

budżety gmin, 
powiatu, 
organizacje 
pozarządowe 

Miejsko – 
Gminny 
Ośrodek 
Pomocy 
Społecznej                
w Drawsku 
Pomorskim 
 
 

Miejsko – 
Gminny 
Ośrodek 
Pomocy 
Społecznej                
w Czaplinku 
 
 
 
 
 
 
 

Miejsko – 
Gminny 
Ośrodek 
Pomocy 
Społecznej                
w Złocieńcu 
 
Miejsko – 
Gminny 
Ośrodek 

 Liczba osób niepełnosprawnych, którym udzielono informacji -  653. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klub Seniora: otwarcie styczeń 2019 r. 
Kwota dotacji: 29 175, Gmina 45 716 zł. 
Ilość członków: 154, 
Działalność Klubu „Senior +” polega na motywowaniu seniorów do działań na rzecz 
samopomocy i działań woluntarystycznych na rzecz innych. Z Klubu „Senior +” korzystają 
osoby starsze 60+ i 65+, wykluczone społecznie ze względu na swój stan zdrowia           
i niepełnosprawność, samotne w wieku emerytalny, starsze potrzebujące wsparcia ruchowego 
w formie rehabilitacji lub pomocy psychologicznej oraz osoba zaangażowane w realizację 
programów i projektów na rzecz wyłączenia ludzi starszych do aktywnego życia w sferze 
społecznej, kulturowej informatycznej itp. 
Klub zabezpiecza potrzeby seniorów 60+ z gminy Czaplinek w różnych aspektach: promocji 
zdrowego stylu życia, kontaktów międzyludzkich, rozwijania uzdolnień.  
 
 
Przekaz bezpośredni pracowników, informacje na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej, 
ulotki i gazetki lokalne. 
 
 
 
 
 
 
 
W 2018 r. na terenie gminy Kalisz Pomorski powstał Dzienny Dom Senior+ przy                        
ul. Grunwaldzkiej 4 w Kaliszu Pomorskim. Funkcjonuje on od poniedziałku do piątku przez 
8 godzin dziennie. Usługi świadczone są dla 15 osób. Pełen zakres świadczeń obejmuje: 
- 8 godzinny pobyt, 
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Pomocy 
Społecznej                
w Kaliszu 
Pomorskim 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Gminy 
w 
Wierzchowie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Warsztaty 
Terapii 
Zajęciowej                 
w Czaplinku 

- jeden ciepły posiłek, 
- pomoc wykwalifikowanych pracowników, 
- terapię zajęciową, treningi umiejętności społecznych i pamięci, 
- szeroko pojętą aktywizację, w tym ogólna gimnastyka usprawniająca, 
- realizacja potrzeb uczestników w aspekcie kulturalnym, rekreacyjnym i  towarzyskim, 
- możliwość korzystania z komputera i Internetu, 
- pomoc w załatwieniu spraw osobistych i urzędowych. 
Uczestnikiem domu może być osoba, która łącznie spełnia poniższe warunki: 
- jest osobą nieaktywną zawodowo, 
- jest w wieku 60+, 
- zamieszkuje na terenie gminy Kalisz Pomorski, 
- jest samodzielna lub wymaga niewielkiej pomocy w czynnościach dnia  codziennego. 
W 2019 r. z usług Dziennego Domu Senior+ skorzystały 22 osoby. Na działalność domu 
gmina wydała 246 851,44 zł w tym otrzymała dotację od Wojewody  
w wysokości 54 000,00 zł.  
 
 
Ważnym elementem jest propagowanie przez pracowników Ośrodka wiedzy na temat praw, 
potrzeb, możliwości i sytuacji osób niepełnosprawnych, celem zapewnienia równości szans 
osobom niepełnosprawnym oraz podawanie informacji o formach pomocy osób 
niepełnosprawnych, przysługującym im świadczeniach, informowanie o dofinansowaniu ze 
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do kosztów zakup 
sprzętu ortopedycznego, likwidacji barier architektonicznych w miejscu ich zamieszkania. 
Pracownicy socjalni tut. Ośrodka w 2019 roku skierowali 7 osób do Powiatowego Zespołu  
ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności o ustalenie stopnia niepełnosprawności, celem 
uzyskania zasiłku stałego lub otrzymania innych świadczeń. 
Osoby będąc beneficjentami Ośrodka są długotrwale chorzy, bez żadnych dochodów, dlatego 
też uzyskanie stopnia niepełnosprawności, z uwagi na ich całkowitą niezdolność do pracy 
może pozwolić tym osobą na otrzymanie np. zasiłku stałego z GOPS i tym samym zapewnić 
im dodatkowe lub jedyne źródło utrzymania. 
 
Warsztaty Terapii Zajęciowej w 2019 roku zorganizowali „Pogadankę” z uczestnikami WTZ 
Czaplinek na temat antykoncepcji, higieny intymnej i świadomego macierzyństwa- udział 
wzięło 10  uczestniczek WTZ Czaplinek. 
Ponadto  raz w miesiącu  odbywają się rozmowy, pogadanki, instruktaż pielęgniarek                       
z uczestnikami WTZ Czaplinek na temat higieny ciała, zapobieganie chorobom, profilaktyka 
uzależnień- udział wzięło 35 uczestników WTZ Czaplinek. 
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Cel strategiczny 2: Aktywizacja edukacyjna i zawodowa osób niepełnosprawnych  
 

Lp Cel operacyjny Działanie Źródło 
finansowania 

Realizacja Termin Wskaźniki 

1 Organizowanie 
warunków do 
kształcenia osób 
niepełnosprawnych 

prowadzenie 
specjalistycznych 
placówek, klas 
specjalnych  
w szkołach  
o charakterze 
zawodowym, klas 
integracyjnych              
w szkołach 
ogólnodostępnych, 
grup                          
w przedszkolach 

budżety  
gmin, 
powiatu 

Wydział Edukacji 
Starostwa 
 
 
Szkoła Podstawowa 
nr 1 w Złocieńcu 
 
 
Szkoła Podstawowa 
w Nowym Worowie 
 
 
Szkoła Podstawowa 
w Mielenku 
Drawskim 
 
 
Szkoła Podstawowa 
w Kaliszu 
Pomorskim 
 
                  

2019 Liczba osób niepełnosprawnych w szkołach zawodowych – 96, 
Liczba osób niepełnosprawnych w grupach przedszkolnych – 103, 
Dane dla szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Drawski. 
 
Szkoła Podstawowa nr  1 w Złocieńcu: 
Zajęcia dla klasy 6b prowadzone przez przedstawicieli fundacji 
„Aktywna Rehabilitacja”  - 21 osób, w tym 3 niepełnosprawnych. 
 
Pięcioro uczniów zdiagnozowanych przez poradnię psychologiczno – 
pedagogiczną uczyło się w klasach ogólnodostępnych. 
 

 
Liczba dzieci niepełnosprawnych w grupach przedszkolnych – 1, 
Liczba uczniów niepełnosprawnych w szkole ogólnodostępnej – 7. 
 
 

Liczba klas integracyjnych – 2, 
Klasa V – 2 uczniów z orzeczeniem, 
Klasa 8 – 4 uczniów z orzeczeniem, 
 

uzyskanie 
wykształcenia 
wyższego 
„Aktywny 
samorząd” 

PFRON  Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie                        
w Drawsku 
Pomorskim 

2019 W 2019 roku Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym 
otrzymało - 9 osób na kwotę 22 695,00 zł, w tym 8 250,00 zł dodatek na 
pokrycie kosztów kształcenia, który zostanie wypłacony do 31.03.2020 
r. 
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2 
 
 

Aktywizacja 
zawodowa osób 
niepełnosprawnych 

szkolenia 
zawodowe, staże      
i zatrudnienie 
subsydiowane 

PFRON, FP, 
EFS 

Powiatowy Urząd 
Pracy w Drawsku 
Pomorskim 

2019 Szkolenia zawodowe: 
Liczba osób niepełnosprawnych: 1, 
Źródło finansowania: EFS RPO, 
Wydatkowana kwota:  730,02 zł. 
 
Staże: 
Liczba osób niepełnosprawnych: 4 osoby w tym 2 osoby poszukujące 
pracy, 
Źródło finansowania: Fundusz Pracy - 2 osoby, 
Wydatkowana kwota: 15 728,66 zł, 
Źródło finansowania: PFRON -  2 osoby, 
Wydatkowana kwota: 15 918,97 zł. 
 
Zatrudnienie subsydiowane w ramach prac interwencyjnych: 
Liczba osób niepełnosprawnych: 7 osób, 
Źródło finansowania: Fundusz Pracy - 2 osoby, 
Wydatkowana kwota: 1 812,93 zł, 
Źródło finansowania: EFS RPO -  4 osoby, 
Wydatkowana kwota: 13 969,36 zł, 
Źródło finansowania: EFS POWER -  2 osoby, 
Wydatkowana kwota: 4 999,05 zł. 
 
Roboty Publiczne: 
Liczba osób niepełnosprawnych: 2 osoby, 
Źródło finansowania: Fundusz Pracy, 
Wydatkowana kwota: 6 410,70 zł. 
 
Prace Społecznie Użyteczne: 
Liczba osób niepełnosprawnych: 3 osoby, 
Źródło finansowania: Fundusz Pracy, 
Wydatkowana kwota: 3 315,72 zł. 
 
Doposażenie stanowiska pracy:  
Liczba osób niepełnosprawnych: 2 osoby poszukujące pracy, 
Źródło finansowania: PFRON, 
Wydatkowana kwota: 61 892,95 zł. 
 
Zatrudnienie niesubsydiowane: 
Liczba osób niepełnosprawnych: 52 osoby. 
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Poradnictwo zawodowe i informacje zawodowe: 
Liczba osób niepełnosprawnych: 57 osób. 
 
Pośrednictwo pracy: 
Liczba osób niepełnosprawnych: 392 osoby. 
 

jednorazowe środki 
na podjęcie  
działalności 
gospodarczej 

PFRON, FP, 
EFS 

Powiatowy Urząd 
Pracy w Drawsku 
Pomorskim 

2019 Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej: 
Liczba osób niepełnosprawnych: 2 osoby w tym 1 osoba poszukująca 
pracy. 
Źródło finansowania: Fundusz Pracy - 1 osoba, 
Wydatkowana kwota: 25 000 zł, 
Źródło finansowania:  PFRON - 1 osoba, 
Wydatkowana kwota: 40 000 zł. 
 

3. Promocja 
zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych 

opracowywanie              
i wydanie 
materiałów 
informacyjnych na 
rzecz osób 
niepełnosprawnych  

PFRON 

 

 

 

Miejsko – Gminny 
Ośrodek Pomocy 
Społecznej                                  
w Złocieńcu 

Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej                             
w Wierzchowie 

 

 

 

 

 

 
Powiatowy Dzienny 
Dom Samopomocy-
Ośrodek 

2019 

 

 

Informacje na stronach internetowych i tablicy ogłoszeń. 

 
 
 
Posiadanie sprzętu ortopedycznego w siedzibie GOPS propagowane 
było/jest w formie pisemnych informacji umieszczanych na tablicy 
informacyjnej jak i na tablicy Urzędu Gminy w Wierzchowie. 
Pracownicy socjalni oraz Asystent Rodziny będąc w terenie rozwozili 
materiały informacyjne dotyczące systemu wspierania osób 
niepełnosprawnych w powiecie drawskim (12 sztuk) do poszczególnych 
sołectw w gm. Wierzchowo, celem poinformowania             o  możliwości 
uzyskania wsparcia. 
Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej osoby niepełnosprawne 
uzyskać mogą informacje dot. otrzymania pomocy świadczeń 
rodzinnych np. zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne,  
specjalny zasiłek opiekuńczy. 
Na stronie Internetowej udostępnione są dokumenty do pobrania celem 
uzyskania ww. świadczeń z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Udzielono około 1500 informacji poprzez przekaz bezpośredni 
pracowników PDDS-OR-K,  Facebook,  biuletyn powiatu. Organizacja 
przemarszu, warsztatów plastycznych dla społeczności lokalnej, 
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Rehabilitacyjno-
Kulturalny w 
Drawsku 
Pomorskim z Filią 
w Złocieńcu 
 

występy w pokazie talentów podczas „Dnia Godności Osób                    
z Niepełnosprawnością Intelektualną”. 
 Powiatowy  Dzienny Dom Samopomocy Ośrodek Rehabilitacyjno-
Kulturalny w Drawsku Pomorskim z Filią w Złocieńcu współpracuje 
ze Stowarzyszeniem “Filar” z Drawska Pomorskiego -  8 wspólnych 
działań. 
 

promocja 
zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych 
wśród 
pracodawców/przed
siębiorców 

PFRON, FP Powiatowy Urząd 
Pracy w Drawsku 
Pomorskim 

2019 Liczba wizyt indywidualnych: 496 wizyt. 
Liczba spotkań/ wydarzeń: 4 w tym: 
1. 28.05.2019 - X Targi Pracy i Przedsiębiorczości, 
2. 20.11.2019 -  Spotkanie doradczo - motywacyjne dla osób 
niepełnosprawnych pn. „Aktywni niezależni”,  w 
którym    uczestniczyło około 60 osób niepełnosprawnych, 
3.VII  dzień otwarty Starostwa Powiatowego połączony z Dniem   
Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, 
4. Promocja bezpłatnych szkoleń dla osób niepełnosprawnych 
z obsługi komputera, Internetu itp. organizowanych przez firmę 
Assecods  Szczecin. 
Udzielenie informacji pracodawcom i osobom niepełnosprawnym             
o rynku pracy podczas Targów Pracy: 
Liczba wystawców - 40 wystawców, 
Liczba osób, które odwiedziły targi, w tym osoby niepełnosprawne: 
około1 000 osób. 
W 2019 roku pracodawcy zgłosili 50 wolnych miejsc pracy dla osób 
niepełnosprawnych. 
Pracodawcy uzyskują informacje o sytuacji na lokalnym rynku pracy   i 
możliwości wsparcia przy zatrudnianiu pracowników, w tym osób 
niepełnosprawnych podczas indywidualnych wizyt instytucjonalnego 
doradcy klienta u pracodawców i przedsiębiorców.  Liczba wizyt 513.  
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Cel strategiczny 3: Zwiększenie efektywności  działań podmiotów realizujących zadania na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie 
powiatu 
 

Lp. Cel operacyjny Działanie Źródło 
finansowania 

Realizacja Termin Wskaźniki 

1. 
 

Współpraca 
podmiotów 
wspierających osoby 
niepełnosprawne  
 
 

współdziałanie powiatu z 
organizacjami, gminami 
pracodawcami  

budżety gmin, 
powiatu, 
instytucji 
 

Miejsko – Gminny 
Ośrodek Pomocy 
Społecznej                                  
w Złocieńcu 
 
 
 
 
 
 
Urząd Gminy                      
w Wierzchowie 
  

2019  Zadania  na rzecz osób niepełnosprawnych: 
- współpraca z Caritas (pozyskanie i zaopatrzenie osób 
niepełnosprawnych w opał oraz odzież, środki czystości i środki 
higieniczne), Bankiem Żywności w Nowych Bielicach w ramach 
Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020, 
paczki żywnościowe z akcji Złocieniecka Choinka, nieodpłatne 
wydawanie używanego sprzętu rehabilitacyjnego do chwili ustania 
potrzeby, pozostawanie   w dyspozycji pracowników MGOPS                       
w Złocieńcu na potrzeby zgłaszanych problemów przez osoby 
niepełnosprawne. 
 
Na terenie –Gminy Wierzchowo notuje się ewidentny brak zakładów 
aktywności zawodowej dla osób niepełnosprawnych. Aby obecnie 
istniejąca sytuacja uległa zmianie, ze strony pracodawców wymagany 
jest duży wysiłek i zrozumienie specyfiki niepełnosprawności, 
przygotowania, przystosowania  stanowisk wraz z zapleczem socjalnym 
jak również umiejętności porozumiewania się z osobą niepełnosprawną. 
W zawiązku z powyższymi barierami, brakiem środków finansowych 
na realizację powyższego, w związku z czym-brakiem zakładów pracy, 
realnym jest świadczenie pomocy pieniężnej, pomocy rzeczowej przez 
GOPS  w ramach środków zadań własnych gminy jak i dotacji celowej 
budżetu państwa. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchowie 
na bieżąco wg potrzeb w ramach otrzymanych darów z zaprzyjaźnionej 
Gminy HENSTEDT-ULZBURG z Niemiec nieodpłatnie świadczy 
wypożyczanie sprzętu ortopedycznego osobom potrzebującym/ 
niepełnosprawnym. Są to głównie wózki inwalidzkie dla osób 
dorosłych, balkoniki kołowe, kule oraz łóżka ortopedyczne. 
Z tej formy pomocy w 2019 roku skorzystało: 10 osób/rodzin. 
Wypożyczono ogółem: balkoniki – 6 sztuk, kule – 1 para, wózek 
inwalidzki – 2 sztuki.  
Sprzęt wypożyczany jest za pokwitowaniem odbioru, zwrotny                    
z chwilą ustania potrzeby. Posiadanie sprzętu ortopedycznego                     
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w siedzibie GOPS rozpropagowany było/jest w formie pisemnych 
informacji umieszczanych na tablicy informacyjnej w siedzibie Ośrodka 
jak i na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Wierzchowo               (6 
szt.). O posiadaniu i wypożyczaniu sprzętu ortopedycznego 
informowani byli również sołtysi poszczególnych sołectw    z terenu 
gminy Wierzchowo. 
Zainteresowanym o powyższym informowali również pracownicy 
socjalni Ośrodka, wykonywujący swoją pracę w terenie                                          
w poszczególnych rejonach opiekuńczych. 
W ramach PO Pomoc Żywnościowa 2014-2020 GOPS w Wierzchowie 
wydawał w ramach ścisłej współpracy z Polskim Związkiem Emerytów  
Rencistów i Inwalidów – koło w Wierzchowie – skierowania do 
otrzymania pomocy żywnościowej w ramach projektu 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej 
Potrzebujący. 
W związku z powyższym  pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Wierzchowie wydali w 2019 roku 85 skierowań 
dla 85 rodzin (163 osób)znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej                                       
z powodu ubóstwa, bezrobocia, niepełnosprawności. Pracownicy 
socjalni oprócz wydawania skierowań, pomagali w ich wypełnianiu 
oraz przekazywali informację osobą zainteresowanym, w jaki sposób 
można uzyskać powyższą pomoc. 
  

wypracowanie modelu 
wsparcia systemowego  
w powiecie 

budżety gmin, 
powiatu, 
instytucji, 
organizacji  
pozarządowych 

Miejsko – Gminny 
Ośrodek Pomocy 
Społecznej                                  
w Drawsku 
Pomorskim 
 
 
 
 
 

Powiatowy Zespół 
ds. Orzekania                        
o 
Niepełnosprawności 
w Drawsku 
Pomorskim 

2019 W 2019 roku odbyły się trzy spotkania w ramach tworzenia Lokalnego 
Planu Ekonomii Społecznej Gminy Drawsko Pomorskie 2019-2020.                 
W spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele jednostek samorządu 
terytorialnego, jednostek pomocy społecznej, podmiotów ekonomii 
społecznej. Spotkania miały warsztatowy  charakter, w ich czasie 
dyskutowano o istniejących problemach społecznych, analizowano 
poziom rozwoju sektora ekonomii społecznej w gminie Drawsko 
Pomorskie i zastanawiano się nad możliwością poprawy sytuacji m.in. 
osób niepełnosprawnych. 
 

Wydano 105 orzeczeń dla osób do 16 roku życia, w tym: 
- 1 orzeczeń o odmowie ustalenia niepełnosprawności, 
- 16 orzeczeń o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych, 
- 88 orzeczeń o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych. 
Wydano 781 orzeczeń dla osób powyżej 16 roku życia, w tym: 
- 23 orzeczeń o odmowie ustalenia niepełnosprawności, 
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- 20 orzeczeń o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych, 
- 738 orzeczeń z określeniem stopnia niepełnosprawności, z tego: 
- 270 orzeczeń o znacznym stopniu niepełnosprawności, 
- 300 orzeczeń o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, 
- 168 orzeczeń o lekkim stopniu niepełnosprawności. 
Wydano: 
- 95 kart parkingowych, 
- 101 legitymacji niepełnosprawnej. 
Funkcjonowanie Powiatowego Zespołu Orzekania                                       o 
Niepełnosprawności:  budżet wojewody 

2. Promocja 
działalności 
organizacji 
pozarządowych 

-prezentowanie 
działalności organizacji 
podczas konferencji , 
spotkań, imprez, 
- obejmowanie 
patronatem Starosty, 
Burmistrza, Wójta 
uroczystości, wydarzeń 
związanych z osobami 
niepełnosprawnymi, a 
także udział władz 

budżety gmin, 
powiatu, 
organizacji 
pozarządowych 

Szkoła Podstawowa 
w Mielenku 
Drawskim   
 
 
 
 
 

Dom Pomocy 
Społecznej                       
w Darskowie 
 

2019 Uroczystości i wydarzenia z udziałem uczniów ze Szkoły Podstawowej  
w Mielenku Drawskim: 
- Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych, 
- Impreza Integracyjno-Sportowa, 
Liczba uczniów uczestniczących w spotkaniach 42 w tym 2 uczniów 
niepełnosprawnych. Spotkania były organizowane przez 
Stowarzyszenie „Radość z życia” oraz OREW Gudowo. 
 

- Piękno Wyobraźni – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – kwota  
  realizacji programu  5 000 zł, 
- I Turniej Bingo – projekt realizowany z Programu Społecznik –  
  kwota realizacji programu 4 420 zł. 
 

 
 
 

 


