
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 

 

POWIATOWEGO CENTRUM 

 

POMOCY RODZINIE W MOGILNIE 

 

ZA 2012 R. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

  

  
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie realizuje zadania pomocy społecznej 

własne i z zakresu administracji rządowej zapisane w: 

 

a) ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, 

b) ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

c) ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 

d) ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy. 

 

 

W 2012 roku zadania realizowane były na 10 stanowiskach pracy. 

 

 

ZADANIA  

POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W MOGILNIE  

WYNIKAJĄCE Z USTAWY Z DNIA 12.03.2004 R.  

O POMOCY SPOŁECZNEJ 

 

 
DZIAŁ 852 

ROZDZIAŁ 85201 
Placówki 

 

 

W 2012 roku z ogólnej kwoty 141.600,00 zł. Wykorzystano w § 3110 kwotę  

63.547,64 zł. Jednorazowa pomoc pieniężna na usamodzielnienie została wypłacona                           

1 wychowankowi w łącznej wysokości  4.941,00 zł. 

 Z pomocy pieniężnej z tytułu kontynuowania nauki skorzystało 14 wychowanków. 

Świadczenia wypłacono na łączną kwotę 58.606,64 zł. 

 Z pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej w 2012 roku nie skorzystał żaden 

wychowanek. 

 Z pomocy pieniężnej na pokrycie kosztów wynajmu pokoju nie skorzystał żaden 

wychowanek. 

 

 

 

L.p. Pomoc  na 

kontynuowanie nauki 

Pomoc na 

zagospodarowanie w 

formie rzeczowej 

Pomoc na 

usamodzielnienie 

Pomoc w uzyskaniu 

odpowiednich 

warunków 

mieszkaniowych 

Liczba osób Kwota Liczba osób Kwota Liczba 

osób 

Kwota Liczba 

osób 

Kwota 

Razem 14 58606,64 0 0 1 4941 0 

 

0 
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DZIAŁ 852 

ROZDZIAŁ 85220 
Ośrodek Interwencji Kryzysowej 

 

 

  Ośrodek Interwencji Kryzysowej świadczy pomoc mieszkańcom Powiatu 

Mogileńskiemu znajdującym się w sytuacjach trudnych. Osoby te mogą skorzystać                           

z kompetentnej pomocy z zakresu prawa, trudności opiekuńczo- wychowawczych,  uzależnień, 

przemocy. 

 

 Z planowanego budżetu na 2012 r. w wysokości 32.000 zł wykorzystano zgodnie                

z planem w następujących paragrafach: 

 

§ 4110 

 

Ubezpieczenie społeczne – z planowanej kwoty 1.643 zł  wykorzystano 1.642,57 zł                       

na opłacenie składek od wynagrodzeń 2 terapeutów. 

 

§ 4120 

 

Składka na Fundusz Pracy – z planowanej kwoty 222 zł wykorzystano 221,25 zł na opłacenie 

w/w składek. 

 

§ 4170 

 

Wynagrodzenia bezosobowe – z planowanej kwoty 28.630 zł wykorzystano 28.630 zł na 

wynagrodzenie dla 6 terapeutów zatrudnionych w Ośrodku Interwencji Kryzysowej                      

w Strzelnie na umowę zlecenie. W/w wynagrodzenia w łącznej wysokości 12.000 zł 

dofinansowano ze środków Gminy Mogilno (3.000 zł), Gminy Strzelno (7.000 zł), Gminy 

Jeziora Wielkie (1.500 zł), Gminy Orchowo (500 zł) 

 

§ 4210 

 

Zakup materiałów biurowych – z planowanej kwoty 500 zł wykorzystano 291,41 zł. z tego 

wykorzystano na zakup podstawowych materiałów biurowych, środków czystości. 

 

§ 4220 

 

Zakup art. żywnościowych – z planowanej kwoty 205 zł. wykorzystano 181,33 zł. 

 

§ 4360 

 

Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej – z planowanej kwoty 600 zł 

wykorzystano 588,32 zł na opłatę abonamentu za telefon komórkowy w OIK. 

 

§ 4370 

 

Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej – z planowanej kwoty 100 zł 

wykorzystano 52,09 zł na opłatę abonamentu za telefon stacjonarny w OIK. 
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§ 4300 

 

Zakup usług pozostałych – z planowanej kwoty 100 zł wykorzystano 61 zł na opłatę 

abonamentu radiowo- telewizyjnego w OIK na 2013 r. 

 

Z ogólnej kwoty 32.000 zł wykorzystano w 2012 r. 31.667,97 zł, co stanowi ok. 99 % 

budżetu. 

 

 W 2012 r. w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Strzelnie udzielono: 

  

- 408 konsultacji pedagogicznych, psychologicznych, terapeutycznych i prawnych, w tym: 

-pedagogicznych –52 

-psychologicznych – 301 

-terapeutycznych –21 

-prawnych – 34, 

- terapeuta ds. uzależnień i przemocy udzielił 168 porad terapeutycznych 64 osobom.       

 W placówce pełniony jest systematyczny dyżur kuratora Kuratorskiej Służby Sądowej 

Sądu Rejonowego w Mogilnie. 

 Ośrodek współpracuje z personalnie wyznaczonym do prowadzenia postępowań z zakresu 

przemocy domowej prokuratorem Prokuratury Rejonowej w Mogilnie.               

  Placówka zatrudnia: 

- terapeutę do spraw uzależnień – 1 osoba 

- psychologa – 1 osoba 

- osoby pełniące dyżur – 5 osób. 

 W części hostelowej udzielono schronienia 13 osobom, w tym 6 osobom 

niepełnosprawnym. 

 Dyżury w ośrodku pełnione były siedem dni w tygodniu, w systemie całodobowym             

z zachowaniem dwugodzinnego dyżuru stacjonarnego w Ośrodku od godz. 17:00- 19:00. 

Ponadto dyżury wg grafiku pełnili: 

a) terapeuta ds. uzależnień pracuje, 

b) psycholog, 

c) kurator . 

Stażysta pełnił dyżur 8 godzin- od poniedziałku do piątku. 

 Placówka pełni dyżur w ramach ogólnopolskiej sieci walki ze zorganizowaną 

prostytucją i handlu kobietami. 

 Baza kadrowo – lokalowa OIK w Strzelnie stanowi podstawę do realizacji 

postanowień sądów w zakresie regulacji widzeń dzieci ze swoimi  rodzicami oraz mediacji 

sądowych. 

 

DZIAŁ 852 

ROZDZIAŁ 85218 
Budżet PCPR 

  

Z planowanego budżetu na 2012  rok  dział 852 rozdział 85218 Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w Mogilnie z ogólnej kwoty 328.405,00 zł wykorzystano zgodnie z planem 

w poszczególnych paragrafach: 
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§ 3020 

 
 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń –  z planowanej kwoty 1.000,00 zł 

wykorzystano 480,00 zł. na świadczenia w naturze wynikające z przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy, zwrot kosztów za okulary korekcyjne dla 1 pracownika. 

 
§ 4010 

 

 Wynagrodzenia osobowe – z planowanej kwoty 212.883,00 zł wykorzystano 

200.845,49 zł  na wypłatę wynagrodzeń dla 8 pracowników Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie. 

 

 

§ 4040 

 

 Dodatkowe wynagrodzenia roczne – z planowanej kwoty 16.800,00 zł wykorzystano 

16.574,96  zł na wypłacenie 5 pracownikom PCPR dodatkowego wynagrodzenia rocznego             

za 2011 rok. 

 

§ 4110 

 

 Ubezpieczenia Społeczne – z planowanej kwoty 42.800,00 zł wykorzystano             

41396,20 zł na comiesięczne składki z ubezpieczenia społecznego. 

 

§ 4120 

 

 Fundusz Pracy – z planowanej kwoty 6.300,00 zł wykorzystano 5.708,00 zł                        

na  comiesięczne składki od wynagrodzeń. 

 

§ 4170 

 

 Wynagrodzenia bezosobowe – z planowanej kwoty 1.500,00 zł wykorzystano  

1.470,00 zł na wypłatę wynagrodzenia dla specjalisty ds. budownictwa w zakresie zadania 

dotyczącego dofinansowania ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych, 

technicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej 

 

 

§ 4210 

 

 Materiały i wyposażenie - z planowanej kwoty 14.696,00 zł wykorzystano 9.373,92 zł  

na zakup podstawowych materiałów biurowych, w tym tonerów, papieru do urządzeń ksero,  

1 komputera. 

 

§  4270 

 

 Zakup usług remontowych – z planowanej kwoty 1.300,00 zł wykorzystano             

1.192,87 zł  na naprawę i konserwację  kserokopiarki 
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§ 4280 

 
 Zakup usług zdrowotnych – z planowanej kwoty 300,00 zł wykorzystano 300,00 zł.  

na badania lekarskie pracowników. 

 
§ 4300 

 

 Zakup usług pozostałych – z planowanej kwoty 8.876,00 zł wykorzystano 8.222,13 zł  

na opłacenie strony internetowej PCPR, konserwację programu BUDŻET, wdrażanie 

programu POMOST, uruchomienie i utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej. 

 

 

§ 4360   

 

 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej –                                  

z planowanej kwoty 2.000,00 zł wykorzystano 1.572,09 zł na opłaty za dwa telefony 

komórkowe. 

 

§ 4410 

 

 Podróże służbowe krajowe – z planowanej kwoty 8.700,00 zł wykorzystano              

3.538,33 zł na pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników PCPR (wyjazdy na 

szkolenia, wywiady środowiskowe, oględziny i kontrola w ramach likwidacji barier 

architektonicznych dofinansowanych ze środków PFRON). 

 

§ 4440     

 

 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – z planowanej kwoty 9.250,00 zł 

wykorzystano  7.387,80 zł – składka za 8 pracowników PCPR. 

 

§ 4700   

 

 Szkolenie pracowników – z planowanej kwoty 2.000,00 zł wykorzystano 1.645,00 zł 

na szkolenie pracowników socjalnych, szkolenia księgowej, psychologa. 

 

 

 Z ogólnej planowanej kwoty  328.405,00 zł wykorzystano  299.706,79  zł, co stanowi 

91 %  budżetu. 

 

 
 

DZIAŁ 852 

  ROZDZIAŁ 85295 
         Szkolenie dla kadry pomocy społecznej z terenu Powiatu Mogileńskiego 

 

 

 Z planowanego budżetu na 2012 r. w kwocie 5.000,00 zł. § 4210 wykorzystano kwotę 

98,53 zł na zakup artykułów spożywczych na szkolenie kadry. Z § 4300 nie poniesiono 
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żadnych wydatków (wykładowca bezkosztowo). 

 

 Zgodnie z art. 19 ust.14 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 rok do 

zadań własnych powiatu należy szkolenie i doskonalenie kadr pomocy społecznej z terenu 

powiatu. Zadanie to corocznie realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie. 

W dniu 23.10.2012 r., w ramach realizacji tego zadania, w Ośrodku Interwencji Kryzysowej 

w Strzelnie odbyło się szkolenie pn. „Jak rozmawiać z ofiarą przemocy w rodzinie”. 

Szkolenie zostało zorganizowane i przeprowadzone przez pracowników Specjalistycznego 

Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Jaksicach Panią Zytę Woźniak, Panią 

Beatę Dankowską oraz Pana Krzysztofa Czapińskiego. 

 W szkoleniu wzięły udział osoby zajmujące się zjawiskiem przemocy                                 

z terenu Powiatu Mogileńskiego. Uczestniczyli w nim pracownicy miejskich oraz gminnych 

ośrodków pomocy społecznej z terenu Powiatu Mogileńskiego, kurator Zespołu Kuratorskiej 

Służby Sądowej w Mogilnie oraz pracownicy Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Strzelnie. 

Szkolenie to było  szansą na pogłębianie i zdobycie nowej wiedzy dotyczącej tematyki 

przemocy, jak i wymianę doświadczeń, obaw związanych z kontaktami z osobami 

doświadczającymi przemocy. Uczestnicy szkolenia mieli także możliwość zapoznać się                 

z podejściem do pracy zarówno z ofiarami jak i sprawcami przemocy pracowników 

Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Jaksicach. 

 

 
DZIAŁ 853 

ROZDZIAŁ 85395 
Projekt „Wyrównajmy szanse” 

 
 

 W ramach realizacji Umowy ramowej Projektu Systemowego „Wyrównajmy szanse” 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię 

Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z planowanego budżetu                       

w wysokości 220.301,00 zł wydatkowano środki finansowe w poniższych paragrafach: 

  

 

§ 3037   
 

 Z planowanej kwoty 2.850,00 zł w 2012 r. wydatkowano 2.568,04 zł                                  

na zwrot kosztów dojazdu uczestników projektu na kursy. 

 

§ 3039 

 

 Z planowanej kwoty 150,00 zł w 2012 r. wydatkowano 135,96 zł                                      

na zwrot kosztów dojazdu uczestników projektu na kursy. 

 

 

§ 4047 

 

 Z planowanej kwoty 1.520,00 zł wydatkowano 1.326,38 zł na wypłatę dodatkowego 

wynagrodzenia rocznego dla pracownika socjalnego za 2011 r. 
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§ 4049 

 
 Z planowanej kwoty 80,00 zł wydatkowano 70,21 zł na wypłatę dodatkowego 

wynagrodzenia rocznego dla pracownika socjalnego za 2011 r. 

 
§ 4017 

 
 Z planowanej kwoty 51.285,00 zł wydatkowano 41.962,53 zł                                              

na wynagrodzenia osobowe dla pracownika socjalnego zatrudnionego w ramach projektu oraz 

na dodatki do wynagrodzenia koordynatora projektu. 

 
§ 4019 

 

 Z planowanej kwoty 25.532,00 zł wydatkowano 17.866,07 zł na wynagrodzenia 

osobowe dla pracownika socjalnego zatrudnionego w ramach projektu, na dodatki                      

do wynagrodzenia koordynatora projektu oraz część wynagrodzenia doradcy ds. osób 

niepełnosprawnych  jako  wkład własny projektu (15.644,54 zł).    

  

§ 4117 

 

Z planowanej kwoty 10.447,00 zł wydatkowano 7.735,08 zł na opłacenie składek               

na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia pracownika socjalnego oraz od dodatków                   

do wynagrodzenia koordynatora projektu. 

 

§ 4119 

 

Z planowanej kwoty 553,00 zł wydatkowano 409,55 zł na opłacenie składek                    

na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia pracownika socjalnego oraz od dodatków                  

do wynagrodzenia koordynatora projektu. 

 

§ 4127 

 

Z planowanej kwoty 1.330,00 zł wydatkowano 1.1031,19 zł na opłacenie składek              

na Fundusz Pracy od wynagrodzenia pracownika socjalnego oraz od dodatku                               

do wynagrodzenia koordynatora projektu. 

 

§ 4129 
 

Z planowanej kwoty 70,00 zł wydatkowano 54,64 zł na opłacenie składek na Fundusz 

Pracy od wynagrodzenia pracownika socjalnego oraz od dodatku do wynagrodzenia 

koordynatora projektu. 

 

§ 4170 

 

Z planowanej kwotę 3.000,00 zł wykorzystano 3.000,00 zł na wynagrodzenie dla 

doradcy ds. projektu  opłacone ze środków własnych. 
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§ 4177 

 
 Z planowanej kwoty 28.492,00 zł wydatkowano 9.269,27 zł w ramach zadania 

Aktywna integracja na wynagrodzenie dla doradcy zawodowego, za przeprowadzenie zajęć            

z zakresu treningu kompetencji i umiejętności społecznych, za przeprowadzenie zajęć                    

z zakresu poradnictwa specjalistycznego w zakresie podnoszenia kompetencji życiowych. 

 
§ 4179 

 

 Z planowanej kwoty 1.508,00 zł wydatkowano 490,73 zł w ramach zadania                        

1. Aktywna integracja  na wynagrodzenie dla doradcy zawodowego, za przeprowadzenie 

zajęć z zakresu treningu kompetencji i umiejętności społecznych oraz za przeprowadzenie 

zajęć z zakresu poradnictwa specjalistycznego w zakresie podnoszenia kompetencji 

życiowych. 

 

§ 4217 
 

Z planowanej kwoty 6.648,00 zł wydatkowano 4.332,86 zł na zakup materiałów 

niezbędnych do przeprowadzenia zajęć, w ramach cross-financing m.in. szafy                             

do archiwizacji dokumentacji projektu, drukarki laserowa hp. 

  

 

§ 4219 

 

Z planowanej kwoty 352,00 zł wydatkowano 229,38 zł na zakup materiałów 

niezbędnych do przeprowadzenia zajęć, w ramach cross-financing m.in. szafy                                

do archiwizacji dokumentacji projektu, drukarki laserowa hp. 

 

 

§ 4307 

 

Z planowanej kwoty 81.445,00 zł wydatkowano 68.045,67 zł na opłacenie kursów, 

szkoleń,  ubezpieczenia uczestników oraz konferencji promującej projekt. 

 

 

§ 4309 

 

Z planowanej kwoty 4.313,00 zł wydatkowano 3.602,35 zł na opłacenie kursów, 

szkoleń, ubezpieczenia uczestników oraz konferencji promującej projekt. 

          

 

§ 4447 

 

      Z planowanej kwoty 689,00 zł wydatkowano 688,97 zł na odpis składki na Zakładowy 

Fundusz Świadczeń Socjalnych. 
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 § 4449 

 

         Z planowanej kwoty 37,00 zł wydatkowano 36,47 zł na odpis składki na Zakładowy 

Fundusz Świadczeń Socjalnych. 

 

  

Z ogólnej kwoty 220.301,00 zł wykorzystano kwotę 162.855,35 zł, co stanowi 74 % 

planowanego budżetu. 

 

Realizacja projektu. 

 Dnia 25 lutego 2008 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie 

przekazało deklarację przystąpienia do realizacji projektu systemowego w ramach Priorytetu 

VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej 

integracji, Działania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe 

centra pomocy rodzinie. Z dniem 1 stycznia 2012 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                         

w Mogilnie rozpoczęło realizacje piątej edycji projektu systemowego pod niezmienioną 

nazwą „Wyrównajmy szanse”. Projekt wpisał się w cele zawarte w Programie Operacyjnym 

Kapitał Ludzki i Szczegółowym Opisie Priorytetów PO KL, a także w Powiatową Strategię 

Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Powiatu Mogileńskiego 2007 – 2013       

i Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2012-2020. 

 W ramach realizacji projektu udzielono wsparcia trzem grupom beneficjentów 

ostatecznych. Zawarto 22 kontraktów socjalnych z osobami niepełnosprawnymi. Sporządzono 

i zrealizowano również 8 Aneksów do Indywidualnych Programów Usamodzielnienia                      

z osobami usamodzielniającymi się, opuszczającymi rodziny zastępcze lub placówki oraz                

8 umów w ramach  Programu Aktywności Lokalnej. W ramach realizacji projektu 

beneficjenci wzięli udział odpowiednio w: treningu kompetencji i umiejętności społecznych, 

doradztwie zawodowym, poradnictwie indywidualnym i grupowym w zakresie podnoszenia 

kompetencji życiowych, kursach i szkoleniach (w tym: kurs języka angielskiego                           

dla średniozaawansowanych, kurs palacza c.o, kurs wózków widłowych z wymianą butli LPG, 

kurs komputerowy- poziom podstawowy z archiwizacją, kurs obsługi kas fiskalnych                        

z fakturowaniem, kurs pracownik finansowo – księgowo - kadrowy, kurs fundusze sołeckie, 

kurs opiekunka dziecięca, kurs fryzjerski ze stylizacją paznokci, kurs podologiczny - kurs 

specjalistycznej pielęgnacji stóp, kurs na licencję I stopnia pracownika ochrony fizycznej,  

kurs prawa jazdy kat. B, kurs prawa jazdy kat. C.). 

 W ramach projektu kontynuowano zatrudnienie 1 pracownika socjalnego oraz doradcy 

ds. osób niepełnosprawnych. Do ich zadań należało upowszechnienie instrumentów aktywnej 

integracji oraz świadczenie pracy socjalnej wobec uczestników projektu, ale również wobec 

innych klientów PCPR.               

 W 2012 r. projekt był promowany poprzez rozwieszenie plakatów, wystawianie roll-

up'ów oraz 2 płatne artykuły w prasie  lokalnej  promujące  projekt oraz informujące                       

o efektach jego realizacji. Zorganizowano i sfinansowano konferencję podsumowującą 

realizację projektu, podczas której zaprezentowane zostały działania podjęte w projekcie oraz 

ich rezultaty. Uczestnicy projektu otrzymali długopisy i teczki na dokumenty promujące 

projekt. Zakupiono szafę do archiwizacji dokumentów dotyczących realizacji projektu oraz 

urządzenie wielofunkcyjne. 

 W 2012 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu przeprowadził kontrolę 

realizacji projektu „Wyrównajmy szanse”, w ocenie której projekt był realizowany w sposób 

prawidłowy, nie budzący żadnych zastrzeżeń. 
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ZADANIA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W MOGILNIE 

WYNIKAJACE Z USTAWY Z DNIA 27.08 1997 r.  

O REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ  

ORAZ ZATRUDNIANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 

 

DZIAŁ 853 

ROZDZIAŁ 85324 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

 

 
  Planowaną kwotę budżetu PFRON na 2012 r. w wysokości 1.045.006,00 zł 

przeznaczono  na: 

 

 Zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działalności Warsztatu Terapii 

Zajęciowej „Radosne Serca” w Bielicach - z planowanej kwoty 443.880,00 zł wykorzystano 

443.880,00 zł. 

 Udzielenie osobie niepełnosprawnej jednorazowych środków na rozpoczęcie 

działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej                  

- planowana kwota  30.000,00 zł – zawarto 1 umowę i wypłacono kwotę 30.000,00 zł. 

 Udzielenie pracodawcy zatrudniającemu osobę niepełnosprawną zarejestrowaną                 

w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostającą                

w zatrudnieniu zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy – planowana kwota 

105.000,00 zł – zawarto 3 umowy i wypłacono  na kwotę 104.999,53 zł. 

 Dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym – planowana kwota 

194.385,00 zł (dla dzieci 31.294,00 zł, dla osób dorosłych 163.091,00 zł) – wykorzystano 

kwotę 163.091,00 zł dla 156 dorosłych osób niepełnosprawnych, 31.294,00 zł dla 23 dzieci 

niepełnosprawnych. 

 

 Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne                

i środki pomocnicze - planowana kwota 141.126,00 zł, na osoby dorosłe 117.126,00 zł                  

– wykorzystano 109.353,34 zł. (zrealizowano 173 wnioski), na dzieci i młodzież                           

–  z planowanej kwoty 24.000,00 zł wykorzystano 21.937,66 zł (zrealizowano 20 wniosków). 

Dofinansowano aparaty słuchowe, protezy powietrzne, pieluchomajtki, cewniki, worki, 

materace p/odleżynowe, rowery rehabilitacyjne stacjonarne, protezy nóg i rąk, aparat 

tulejkowy na podudzie, nebulizator, gorsety korekcyjne, obuwie ortopedyczne, rurkę 

tracheotomiczną, wózek inwalidzki specjalny). 

 Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się                        

i technicznych – planowana kwota 130.615,00 zł- wykorzystano kwotę 125.933,09 zł 

(zrealizowano 20 wniosków na likwidację barier architektonicznych na kwotę 62.318,00 zł, 

30 wniosków na likwidację barier w komunikowaniu się na kwotę 45.055,00 zł i 4 wnioski na 

likwidację barier technicznych na kwotę 18.560,00 zł). 

 

  Ogółem z planowanej kwoty 1.045.006,00 zł wykorzystano w 2012 roku  

1.030.488,62 zł, co stanowi 98,61 % planowanego budżetu PFRON 
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 Pilotażowy Program 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

 „Aktywny samorząd” 

 
Powiat Mogileński w roku 2012 przystąpił do realizacji pilotażowego programu 

„Aktywny samorząd” na podstawie umowy zawartej w dniu 23 sierpnia 2012 r. pomiędzy 

Powiatem Mogileńskim a Oddziałem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w Toruniu, Nr ASM/000020/02/D, jednostką wyznaczoną przez 

Realizatora stało się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie. Łączna kwota 

środków PFRON otrzymana na realizację programu wyniosła 111.059,00 zł. 

 Program przewidywał pomoc osobom niepełnosprawnym z terenu Powiatu 

Mogileńskiego w zakresie obszarów: 

 

1) obszar A – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, 

planowanej kwoty w wysokości 12.063,00 zł nie wykorzystano z uwagi na brak złożonych 

wniosków; 

 

2) obszar B1 – pomoc w zakupie specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz                           

z oprogramowaniem,  planowana kwota w wysokości 24.229,00 zł została wykorzystana                              

w kwocie 14.309,10 zł, złożono 8 wniosków, z czego 6 wniosków zostało rozpatrzonych 

pozytywnie, przyznając łączną kwotę dofinansowania w wysokości 16.091,10 zł, dla 4 osób 

dorosłych (2 z tytułu dysfunkcji narządu wzroku i 2 z tytułu narządu kończyn górnych),               

i 2 osób do 16 r.ż. (1 z dysfunkcją narządu wzroku i 1 z dysfunkcją narządu kończyn 

górnych). W trakcie realizacji zawartych umów o dofinansowanie jedna osoba zrezygnowała 

z przyznanego dofinansowania z uwagi na otrzymanie specjalistycznego oprogramowania            

od życzliwego sprzedawcy, który podarował w/w oprogramowanie. Po złożonej rezygnacji 

łączna wysokość wypłaconego dofinansowania wyniosła 14.309,10 zł; 

 

3) obszar B2 – pomoc w zakupie urządzeń lektorskich, planowanej kwoty w wysokości 

12.638,00 zł nie wykorzystano z uwagi na brak złożonych wniosków; 

 

4) obszar B3 – pomoc w zakupie urządzeń brajlowskich, planowanej kwoty w wysokości 

12.000,00 zł nie wykorzystano z uwagi na brak złożonych wniosków; 

 

5) obszar C – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, planowana 

kwota w wysokości 33.601,00 zł została wykorzystana w kwocie 33.550,00 zł, złożono                  

4 wnioski, z czego 3 wnioski rozpatrzono pozytywnie, dla 2 osób przeprowadzone zostało 

badanie lekarskie eksperta z uwagi na konieczność zakupu wózka inwalidzkiego                              

z dodatkowym wyposażeniem i zwiększonym dofinansowaniem; 

 

6) obszar D – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka 

inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, planowana kwota w wysokości 10.197,00 zł została 

wykorzystana w wysokości 10.100,00 zł, złożono 6 wniosków, z czego 4 wnioski rozpatrzono 

pozytywnie; 

 

7) obszar F – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla 

osoby zależnej, planowanej kwoty w wysokości 1.803,00 zł nie wykorzystano z uwagi                 

na brak złożonych wniosków. 
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 Łączna kwota otrzymanych środków PFRON na realizację pilotażowego programu 

„Aktywny samorząd” obejmowała także środki finansowe przekazane na: 

1) obsługę realizacji programu w wysokości 3.196,00 zł, z czego wykorzystano kwotę                   

w wysokości 1.738,77 zł, a więc 3% od środków wydanych na realizacje poszczególnych 

obszarów; 

 

2) promocję programu przekazaną w całości w wysokości 799,00 zł; 

  

3) ewaluację programu przekazaną w całości w wysokości 533,00 zł. 

 

  Ogółem z planowanej kwoty 111.059,00 zł wykorzystano w 2012 roku  61.030,87 zł, 

co stanowi 54,95 % planowanego budżetu PFRON na realizację pilotażowego programu 

„Aktywny samorząd”. 

 

 

 
ZADANIA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY  RODZINIE                           

W MOGILNIE 

WYNIKAJACE Z USTAWY Z DNIA 09.06 2011 r. 

O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ 

 

 

ZAKRES MERYTORYCZNY 

ORAGNIZATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ 

- EFEKTY PRACY 

 
W roku 2012 na terenie Powiatu Mogileńskiego funkcjonowało 55 rodzin zastępczych 

(w których przebywało 81 dzieci), w tym 32 z gminy Mogilno, 8 z gminy Dąbrowa, 10                  

z gminy Strzelno, 5 z gminy Jeziora Wielkie.  Funkcjonowało 10 rodzin zawodowych, 16 

rodzin zastępczych niezawodowych, 29  rodzin zastępczych spokrewnionych, w których 

łącznie było umieszczonych 81 dzieci.  W Powiecie Mogileńskim dnia 1 kwietnia 2012 r., 

zostało zatrudnionych dwóch koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, którzy wykonują 

zadania zgodnie z art. 77 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny                       

i systemie pieczy zastępczej. 

 

1. Teren Powiatu Mogileńskiego w 2012 r. opuściła:   

  

- 1 rodzina zastępcza spokrewniona, która zamieszkała na terenie Powiatu Toruńskiego, 

- 1 rodzina zastępcza zawodowa, która zamieszkała na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego,  

- 1 rodzina zastępcza spokrewniona opuściła terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 W 2012 r. usamodzielniły się 3 osoby, 1 z rodziny zastępczej spokrewnionej                        

i 2 z rodziny zastępczej niezawodowej. 

 

2. Na dzień 31 grudnia 2012 r. pierwszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej ma pod 

opieką 24 rodziny zastępcze, 5 z gminy Dąbrowa i  19 z gminy Mogilno. 
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3. Na dzień 31 grudnia 2012r. drugi koordynator rodzinnej pieczy zastępczej ma pod opieką 

22 rodzin zastępczych, 9 z gminy Mogilno, 7 z gminy Strzelno, 1 z gminy Dąbrowa,                    

5 z gminy Jeziora Wielkie. 

 

 

4. Okres przebywania dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej. 

 

Lp. Wyszczególnienie Rodziny zastępcze 

spokrewnione niezawodowe zawodowe 

1. Ilość dzieci ogółem: 30 19 23 

2. do 3 miesięcy 3 0 0 

3. powyżej 3 do 6 miesięcy 1 0 0 

4. powyżej 6 do 12 miesięcy 1 1 2 

5. powyżej 1 roku do 2 lat 4 4 7 

6. powyżej 2 do 3 lat 2 7 7 

7.  powyżej 3 lat 19 7      7 

 

 

 

 

Lp

. 

Rodziny zastępcze: Ilość rodzin Ilość 

umieszczonych 

dzieci  

Osoby pełnoletnie 

pozostające w rodzinie 

zastępczej 

1. Spokrewnione 

 

13 18 1 

2. Niezawodowe 

 

8 11 1 

3. 

 

Zawodowe 3 5 0 

Lp. Rodziny zastępcze: Ilość rodzin Ilość 

umieszczonych 

dzieci  

Osoby pełnoletnie 

pozostające w rodzinie 

zastępczej 

1. Spokrewnione 

 

11 12 2 

2. Niezawodowe 

 

5 7 2 

3. 

 

Zawodowe 6 19 3 
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5. Wiek dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych: 

 

 

Lp. 

 

Wyszczególnienie 

Rodziny zastępcze 

spokrewnione niezawodowe zawodowe 

1. poniżej 1 roku 0 1 0 

2. od 1 roku do 3 lat      0 0 2 

3. 4-6 lat 3 2 2 

4. 7-13 lat 8 4 5 

5. 14-17 lat 16 7 9 

6. 18-24 lat 3 3 3 

 

6. Dzieci z rodzin zastępczych uczęszczają (na dzień 31 grudnia): 

 

- do przedszkola uczęszcza 12 dzieci 

- do szkoły podstawowej uczęszcza 19 dzieci 

- do gimnazjum uczęszcza 21 dzieci 

- do szkoły zawodowej uczęszcza 11 dzieci 

- do  szkoły średniej uczęszcza 5 dzieci 

- do szkoły policealnej uczęszcza 1 dziecko 

- do szkoły wyższej 1 osoba 

- 2 dzieci w wieku od 0-2 lat, nie są objęte obowiązkiem szkolnym ani przedszkolnym 

 

7. Zostało napisanych we współpracy z dzieckiem i rodziną zastępczą  

6 Indywidualnych Planów Usamodzielniania się. 

 

8. Koordynatorzy odbyli 192 wizyty w rodzinach zastępczych, były to wizyty 

niezapowiedziane oraz zapowiedziane, mające na celu sprawdzenie sytuacji opiekuńczo-

wychowawczej dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz udzielenie wsparcia 

rodzinom zastępczym. 

 

9.  Przygotowano 63 plany pomocy dziecku. 

 

10. Koordynatorzy odbyli 53 rozmowy z wychowawcami poszczególnych dzieci 

 z rodzin zastępczych oraz wystosowali 58 pism do szkół  w celu uzyskania informacji                     

o funkcjonowaniu dziecka w szkole, jego relacji z rówieśnikami, zainteresowaniem edukacją 

dziecka przez rodziców zastępczych i o osiąganych wynikach  w nauce przez dziecko. 

 

11.  Odbyto 5 rozmów z pedagogiem szkolnym, o całokształcie życia szkolnego dziecka. 

 

12. Jednokrotnie dokonano oceny rodzin zastępczych. Oceną zostało objętych  

40 rodzin zastępczych. Szczególną uwagę zwracano na sytuację zdrowotną, mieszkaniowo - 

bytową, edukacyjną, emocjonalną rodziny zastępczej oraz spędzania czasu wolnego                         

z dzieckiem, stosowania wobec niego kar i nagród. 
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13. Dwukrotnie dokonano oceny sytuacji opiekuńczo - wychowawczej dziecka 

umieszczonego w rodzinie zastępczej oraz ocenę zasadności dalszego pobytu dziecka                     

w pieczy zastępczej, objęto nią 59 dzieci. 

 

14. Jednokrotnie dokonano oceny sytuacji dziecka oraz ocenę zasadności dalszego pobytu 

dziecka w pieczy zastępczej, objęto nią 9 dzieci. 

 

15. Podczas oceny stwierdzono u 2 dzieci, brak zasadności dalszego pobytu  

w pieczy zastępczej, ponieważ dzieci te mają dobry kontakt z rodzicami biologicznymi, 

zapewniają oni odpowiednie warunki mieszkaniowo – bytowe.   

1 rodzina zastępcza z powodów zdrowotnych nie może pełnić funkcji opiekuńczo - 

wychowawczych dla dziecka. Sprawy te zostały przekazane                do rozpatrzenia przez 

Sąd w Inowrocławiu IX Zamiejscowy Wydział Rodzinny  i Nieletnich z siedzibą w Mogilnie. 

 

16. Protokoły z oceny sytuacji opiekuńczo -  wychowawczej dziecka oraz opinie dotyczące 

zasadności dalszego pobytu w pieczy zastępczej zostały przekazane do właściwego sądu. 

 

17. Do Ośrodka Adopcyjnego z uregulowaną sytuacją prawną zgłoszono 8 dzieci w tym                  

1 dziecko zostało zakwalifikowane do adopcji.  

 

18. Do Ośrodków Pomocy Społecznej wystosowano pisma z zapytaniem  

o asystentów, których zadaniem jest pracować z rodzinami biologicznymi w celu poprawy 

sytuacji i możliwości powrotu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej do rodziny 

biologicznej.  

 

19. Z pomocy psychologicznej skorzystało 7 dzieci, w celu otrzymania pomocy  

i wsparcia w radzeniu sobie z zaistniałymi problemami. Wsparcia psychologicznego 

otrzymały również 3 matki zastępcze, w celu umiejętności przezwyciężania trudności jakie 

stwarzają dzieci umieszczone w pieczy zastępczej. 

  

20. Pomoc rodzinie zastępczej w dostępie na badanie dziecka do Poradni Psychologiczno - 

Pedagogicznej.  

 

21. Pomoc rodzinom zastępczym w zapewnieniu dziecku właściwej edukacji,  

w wyrównywaniu braków rozwojowych i szkolnych, między innymi udział  

w dodatkowych zajęciach, korepetycjach, koordynowanie zmiany szkoły na Ochotnicze 

Hufce Pracy. 

 

22. Pomoc rodzinom zastępczym w przygotowaniu dziecka do godnego, samodzielnego                  

i odpowiedzialnego życia, wsparcie w pokonywaniu trudności, pomoc w nawiązywaniu                     

i podtrzymywaniu kontaktów z rodziną i rodzeństwem.  

 

 23. Przygotowanie rejestru danych o osobach pełniących funkcję rodziny zastępczej 

zawodowej i niezawodowej. Rejestr rodzin zastępczych Starosta przekazał do właściwego 

sądu. 

 

24. Koordynatorzy uczestniczyli w szkoleniach, mających na celu podnoszenie kwalifikacji  

w zakresie pracy z dziećmi i rodziną. Szkolenia pt. „Znaczenie wsparcia rodzicielstwa 

zastępczego”, „Superwizja rodzin zastępczych”, „Indywidualny program usamodzielniania 

pełnoletnich wychowanków w świetle ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
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zastępczej z dnia 09 czerwca 2012 r.”, konferencja pt. „Dziecko, bezpieczeństwo, 

partnerstwo”. 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie, jako organizator rodzinnej pieczy 

zastępczej, zgodnie z art. 43 ustawy, w 2012 r, zorganizowało szkolenie dla kandydatów              

do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej,  w dniach od 27.10.2012 r. do 14.12.2012 

r. Przeszkolono 7 kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, w tym,              

2 małżeństwa i 3 osoby samotne, z czego jedno małżeństwo i jedna osoba samotna uzyskały 

kwalifikacje do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej. 

Szkolenie to zostało dofinansowane z funduszy pozyskanych w ramach resortowego 

programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej „Szkolenia rodzin zastępczych, 

osób prowadzących rodzinne domy dziecka, oraz dyrektorów placówek opiekuńczo - 

wychowawczych typu rodzinnego”. 

 

Zorganizowano także: 

 
1.  SZKOLENIE DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH ZAWODOWYCH: 

 
Szkolenie odbyło się w dniach 20.10.2012 r. - 08.11.2012 r. Wzięło w nim udział 9 rodzin 

zastępczych zawodowych. 

 
2. SZKOLENIE DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH SPOKREWNIONYCH:  

 

Szkolenie dla istniejących rodzin zastępczych spokrewnionych zostało przeprowadzone                

w dniach 10.11.2012 – 01.12.2012 r. Wzięło w nim udział 20 rodzin zastępczych. 

Ogólny koszt szkolenia: 2 400 zł 

Udział rodziców zastępczych w szkoleniach został potwierdzony wydanymi zaświadczeniami. 

 
ZAKRES FINANSOWY 

 

 
Dział 852 

Rozdział 85204 

Rodziny zastępcze 

 

 
W  2012 roku z ogólnej kwoty 1.491.676,00 zł wykorzystano zgodnie                                  

z planem 1.157.990,20 zł. 

 

§ 3110 

   

 Na świadczenia na  pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych 

wraz z dodatkami (dodatek z tytułu niepełnosprawności dziecka oraz dofinansowanie                   

do wypoczynku dziecka poza miejscem zamieszkania) wydano 697.956,06  zł. 

  

 Świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami  

przyjmowanych dzieci, które zostały przyjęte do 2 spokrewnionych rodzin 

zastępczych oraz do 4 zawodowych rodzin zastępczych wyniosło w łącznej kwocie 

9.600,00 zł. 



18 

 

 

 Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki została wypłacona 14 wychowankom               

na łączną kwotę 63.150,83 zł. 

 

 Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej została wypłacona 2 wychowankom 

w łącznej kwocie 9.876,00 zł. 

 

 Pomoc pieniężną na usamodzielnienie otrzymało 4 wychowanków. Łączna  kwota 

tych świadczeń wyniosła 23.070,00 zł. 

 

 Z pomocy pieniężnej na pokrycie kosztów wynajmu pokoju skorzystały 2 osoby 

usamodzielniające się, łączna kwota świadczeń wyniosła 5.394,19 zł. 

 

 

§ 4010 

 

 Wynagrodzenia osobowe- z planowanej kwoty 51.510,00 zł wykorzystano             

31.345,00 zł na wynagrodzenia dla 2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. 

 

 

§ 4110 

 

 Składka ZUS od wynagrodzenia 2 koordynatorów, zawodowych rodzin zastępczych           

z planowanej kwoty 58.260,00 zł wykorzystano 438660,42  zł. 

 

 

§ 4120 

 

 Składka na Fundusz Pracy od wynagrodzenia 2 koordynatorów oraz zawodowych 

rodzin zastępczych z planowanej kwoty 8.503,00 zł wykorzystano 5.256,19 zł 

 

§ 4170 

 

 Z planowanej kwoty 412.169,00 zł wykorzystano 260.747,82 zł  na wynagrodzenie dla 

10 zawodowych rodzin zastępczych, wynagrodzenie za przeprowadzenie szkolenia dla 

kandydatów na rodziców zastępczych PRIDE, szkolenie dla niezawodowych rodzin 

zastępczych oraz dla spokrewnionych rodzin zastępczych. 

 

§ 4210 

 

 Zakup materiałów biurowych i wyposażenia – z planowanej kwoty 2.500,00 zł 

wykorzystano 1.644,94 zł na zakup materiałów biurowych, toneru do drukarki,                             

art. spożywczych na szkolenia rodzin zastępczych, podręczników na w/w szkolenia 

 

§ 4280 

 

 Zakup usług zdrowotnych – z planowanej kwoty 100,00 zł wykorzystano 100,00 zł          

na okresowe badania 2 koordynatorów. 
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§ 4300 

 

 Zakup usług pozostałych- z planowanej kwoty 7.505,00 zł wykorzystano 7.505,00 zł 

za przeprowadzenie szkolenia PRIDE dla kandydatów na rodziców zastępczych. 

 

 

§ 4410 

 

 Podróże służbowe krajowe – z planowanej kwoty 2.700,00 zł wykorzystano              

2.042,86 zł na opłacenie delegacji dla 2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. 

 

 

§ 4440 

 

 Składka na ZFŚS – z planowanej kwoty 1.650,00 zł wykorzystano 1640,89 zł                       

na składkę za 2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. 

 

 
 Ilość rodzin/osób 

korzystających z pomocy 

Kwota udzielonej 

pomocy 

Świadczenie na pokrycie niezbędnych 

kosztów związanych z potrzebami 

przyjmowanego dziecka 
6 9.600,00 zł 

Świadczenie na pokrycie kosztów 

utrzymania umieszczonego dziecka 

(wraz z dodatkiem z tytułu 

niepełnosprawności dziecka i 

dofinansowaniem do wypoczynku 

dziecka poza miejscem zamieszkania) 

55 
697.956,06  zł 

  

Pomoc na kontynuowanie nauki 14 63.150,83 zł 

Pomoc na zagospodarowanie  w formie 

rzeczowej 
1 9.876,00 zł 

Pomoc w uzyskaniu odpowiednich 

warunków mieszkaniowych 3 5.394,19  zł 

Pomoc na usamodzielnienie 4 23.070,00 zł 

 

 
Podsumowanie wydatków  

na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej zawodowej 

 

 
Rok Budżet  

zaplanowany w zł. 

Budżet 

 wykonany w zł. 

2011 

 

934.024 912.295,37 

2012 

 

1.491.676 1.157.990,20 
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Porównanie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej zawodowej  

z kosztem utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo- wychowawczej 

 w 2012 r. 

 

 
Koszt utrzymania dziecka w placówce 

opiekuńczo- wychowawczej 

(średnio w województwie  

kujawsko – pomorskim) 

Koszt utrzymania dziecka w rodzinie 

zastępczej zawodowej 

(średnio w Powiecie Mogileńskim) 

 

4177,07 zł 

 

1984,89 zł 

 
 

Podsumowanie 

 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie realizuje zadania pomocy 

społecznej własne i z zakresu administracji rządowej. W podejmowaniu działań Centrum 

kieruje się przede wszystkim dobrem podopiecznych, którzy zwracają się do PCPR z coraz 

szerszym wachlarzem problemów i stawiają przed Centrum nowe wyzwania. Realizacja 

działań Centrum uwarunkowana jest  możliwościami finansowymi ujętymi w budżecie 

Powiatu Mogileńskiego. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie korzysta                      

w prowadzeniu swoich działań ze środków zewnętrznych, w tym zarówno rządowych                      

jak i unijnych. W ten sposób stara się w jak najpełniejszy sposób sprostać oczekiwaniom, oraz 

prawidłowo wypełniać zadania wynikające z przepisów prawa. 

 W roku 2012 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie musiało sprostać nowym 

zadaniom wynikającym z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Niniejsza 

ustawa wprowadziła szereg zmian obejmujących swoim zakresem zarówno działalność 

merytoryczną jak i finansową Centrum. Ustawa oprócz zmian związanych z finansowaniem 

pieczy zastępczej wprowadziła także obowiązek zatrudnienia koordynatorów rodzinnej pieczy 

zastępczej, którzy obejmują opieką merytoryczną funkcjonujące na terenie Powiatu rodziny 

zastępcze. Wywiązując się z zadań zapisanych w w/w dokumencie Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie pozyskało środki rządowe na przeszkolenie wszystkich rodzin zastępczych 

jak i na szkolenie kandydatów do pełnienia tej funkcji. W konsekwencji rodziny otrzymały 

kompleksowe wsparcie, a tym samym zostały wzmocnione do wypełniania  obowiązków 

wynikających ze sprawowania pieczy zastępczej. 

 Powiatowe Centrum udzielało wsparcia mieszkańcom Powiatu w formie konsultacji 

lub też stałej terapii psychologicznej. Stanowi to niezwykle istotne i narzędzie pomocne przy 

realizacji zadań Centrum. 

 Nieustanną opieką i wsparciem obejmowane są również osoby usamodzielniane 

opuszczające zarówno rodziny zastępcze jak i placówki. Centrum monitoruje realizacje 

Indywidualnych Programów Usamodzielnienia tych osób, udzielając im stosownej pomocy              

w ich przestrzeganiu. 

 Ważnym elementem pracy Centrum jest realizowanie projektu systemowego 

„Wyrównajmy szanse” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego, który skierowany był do trzech grup osób- osób 

niepełnosprawnych, osób usamodzielnianych jak  i niepełnosprawnych wychowanków SOSW 

w Strzelnie. 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie realizuje również zadania 
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wynikające z art. 35 a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych. 

 Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie w Mogilnie objęło w 2012 r. swymi 

działaniami szerokie spektrum podopiecznych. Ze szczególną troską i uwagą starało się 

wypełniać swe zadania, mając na uwadze przede wszystkim dobro mieszkańców Powiatu 

Mogileńskiego. 


