
Uchwala Nr V/21/15 
Rady Powiatu w Mogilnie 

z dnia 16 marca 2015 r. 

w sprawie przyj^cia lokalnego programu pomocy spolecznej Powiatu 
Mogilenskiego na rok 2015 r. 

Na podstawie art. 112 ust. 13 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spolecznej 
(Dz. U . z 2015, poz. 163) Rada Powiatu uchwala co nast^puje: 

§ 1 . 

Przyj^c lokalny program pomocy spolecznej Powiatu Mogilenskiego stanowiacy 
zal^cznik do uchwaty. 

§2. 

Realizacj? uchwaly zleca si? Kierownikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 

§3. 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj^cia. 

BrzeVodnicz^cy 
/RadAPoWiatu 

Jan Bartecki 



UZASADNIENIE 
do Uchwaty Nr V/21/15 

Rady Powiatu w Mogilnie 
z dnia 16 marca 2015 r. 

w sprawie przyj^cia lokalnego programu pomocy spolecznej Powiatu 
Mogilenskiego na rok 2015 r. 

Zgodnie art. 112 ust. 13 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spolecznej (Dz. U. 

z 2015 r. poz. 163) Rada Powiatu bior^c pod uwag? potrzeby w zakresie pomocy 

spolecznej przedstawione przez Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Mogilnie, opracowuje i wdraza lokalny program pomocy spolecznej. 

W zwi^zku z powyzszym zasadne jest podj^cie uchwaty przyjmujqcej lokalny 

program pomocy spolecznej dla Powiatu Mogilenskiego na rok 2015. 
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ZaJ^cznik do Uchwaiy nr V/21/15 
Rady Powiatu w Mogi ln ie z d n i a 16 marca 2015 r. 

Lokalny Program Pomocy Spolecznej 
dla Powiatu Mogilenskiego 

na rok 2015 

I Dzialania wynikaj^ce z ustawy o pomocy spolecznej: 

1. Prowadzenie Osrodka Interwencji Kryzysowej w Strzelnie. 

Pracownicy Osrodka Interwencji Kryzysowej w Strzelnie stanowi^ kompetentn^ kadr?, 
z pomocy ktorej moze korzystac kazdy mieszkaniec Powiatu Mogilenskiego oraz Gminy Orchowo 
znajduj^cy si? w szeroko rozumianej sytuacji kryzysowej, a w szczegolnosci przemocowej. Jest to 
niezwykle istotne wobec rosn^cej skali przemocy i agresji w rodzinie jak i w srodowisku 
rowiesniczym. Zainteresowanie oferowanym wsparciem nieustannie utrzymuje si? na wysokim 
poziomie, co moze wynikac z faktu, ze w Osrodku zatrudnione osoby specjalizuj^ce si? z dziedziny 
prawa, psychologii, pedagogiki, uzaleznien, pracy socjalnej oraz ukonczyly specjalistyczne 
szkolenia z zakresu pracy z osobami doswiadczaj^cymi przemocy. 

Koszt: dotacja w wysokosci 36.000 zl. pochodz^ca ze wspolfmansowania przez: 
> Powiat Mogilehski - 21.000,00 zl. 
> Gmin?Mogilno - 3.500,00 zl. 
> Gmin? Strzelno - 7.000,00 zl. 
> Gmin? Jeziora Wielkie - 2.000,00 zl. 
> Gmin? Orchowo - 1.000,00 zl. 
> Gmin? Dqbrow^ - 1.500,00 zl. 

Cel: Kontynuowanie funkcjonowania Osrodka, ktory jest waznym, alternatywnym i niekiedy 
jedynym narz?dziem umozhwiaj^cym wspieranie dziecka i rodziny. 

Termin realizacji: 2015 r. 

Realizator: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie 

2. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy spolecznej z terenu Powiatu 
Mogilenskiego. Udzial w szkoleniach, konferencjach pracownikow PCPR. 

Do zadah wlasnych powiatu wynikaj^cych z zapisow art. 19 ust. 12 z ustawy o pomocy 
spolecznej nalezy szkolenie i doskonalenie zawodowe kadry pomocy spolecznej z terenu powiatu. 
Kazdego roku szkolenie organizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wzbudza duze 
zainteresowanie wsrod pracownikow pomocy spolecznej a takze innych sluzb pracuj^cych 
z osobami, rodzinami znajduj^cymi si? w sytuacjach kryzysowych (policja, s?dziowie, kuratorzy 
zawodowi). Szkolenie umozliwia nie tylko zdobycie nowej wiedzy, kwalifikacji, ale takze nowych 
doswiadczeii. / 

Koszt: 5.000,00 zl - srodki z budzetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mp 



Cel: Poszerzenie, ugruntowanie i zdobycie nowej wiedzy i doswiadczeii z obszaru problemow 
spolecznych. Podniesienie jakosci using kierowanych do osob b^d^cych klientami instytucji 
pomocy spolecznej w Powiecie Mogilenskim. 

Termin realizacji: 2015 r. 

Realizator: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie 

3. Wspieranie w realizacji indywidualnych programow usamodzielnien osob 
opuszczajqeych rodziny zast̂ pcze, rodzinne domy dziecka, placowki opiekunczo-
wychowawcze lub regionalne placowki opiekuhczo- terapeutyczne, w tym objecie tych osob 
pomocy pienî znji na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie, zagospodarowanie, 
w uzyskaniu odpowiednich warunkow mieszkaniowych. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie obejmuje osoby usamodzielniane 
pomocy maj^ca na celu ich zyciowe usamodzielnienie i integracj? ze srodowiskiem praz prac? 
socjaln^, a takze pomoc fmansow^. Srodki fmansowe przeznaczone na wspieranie realizacji 
indywidualnego programu usamodzielnienia opracowywanego przez wychowankow maj^ realny 
wplyw na zdobycie przez nich wyksztalcenia, znalezienie i wyposazenie mieszkania, a tym samym 
na aktywne wejscie na rynek pracy i peln^ niezaleznosc. 

Koszt: 129.000,00 zl. - srodki z budzetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie. 

Cel: Osi^gni^cie pelnej niezaleznosci przez wychowankow. 

Termin: zadanie ci^gte 

Realizator: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie 

4. Konferencja dot. tematyki przeciwdzialania przemocy w rodzinie zgodnie z 
realizacjf} Powiatowego Programu Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015. 

Przemoc jest zjawiskiem dynamicznym, powoduj^cym wielorakie szkody. Tematyka z nim 
zwi^zana zmienia si?, rozbudowuje i jest pogt?biana przez socjalistow z tej dziedziny. Zatem 
bardzo istotnym jest biez^ce zdobywanie wiedzy z uwagi na obecnosci osob doswiadczaj^cych a 
takze stosujqcych przemoc w pracy kadry pomocy spolecznej. 

Koszt: 5.000,00 zl.- srodki z budzetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie. 

Cel: Zdobycie i ugruntowanie wiedzy dotycz^cej przeciwdzialania przemocy w rodzinie. 

Realizator: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie. 

4. Realizacja programu korekcyjno- edukacyjnego dla sprawcow przemocy w rodzinie 

Jednym z glownych zalozeh realizacji programu jest pomoc sprawcom w zaprzestaniu 
stosowania przemocy poprzez edukacj? maj^ca na celu: 'i" f i \



- uswiadomienie sprawcom czym jest przemoc 
- uzyskanie przez nich swiadomosci wiasnych zachowaii przemocowych wobec bliskich 
- rozpoznanie przez nich sygnaiow ostrzegawczych zapowiadaj^cych zachowania przemocowe 
- nabycie nowych umiej?tnosci sluz^cych rozwi^zywaniu Iconfliktow, sporow w rodzinie bez uzycia 
agresji 
- nauk? umiej^tnosci partnerskiego ukladania stosunkow w rodzinie, uczenie si? korzystania 
z pomocy innych. 

Program korekcyjno- edul<acyjny dla sprawcow przemocy w rodzinie jest koniecznym 
i potrzebnym narz?dziem, ktory moze miec realny wpiyw na zmiany w rodzinach borykaj^cych si? 
z problemem przemocy. Istotnym zalozeniem programu jest to, ze osoby w nim uczestnicz^ce nie 
ponosz^ kosztow zwi^zanych z jego realizacj^. 

Koszt; 10.152,00 -̂1 - dotacja z Urz?du Wojewodzkiego w Bydgoszczy 

Cel: Zmniejszenie ilosci osob stosuj^cych przemoc. 

Realizator: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie. 

5. Utrzymywanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie, w tym 
zapewnienie srodkow na wynagrodzenia pracownikow. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie realizuje zadania wlasne powiatu 
i zadania z zakresu administracji rz^dowej wynikaj^ce z przepisow prawa: 
Ustawy 0 rehabilitacji i zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu osob niepeinosprawnych; 
2. Ustawy o pomocy spolecznej; 
3. Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast?pczej; 
4. Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego; 
5. Ustawy o przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie; 
6. Ustawy o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie; 
7. ustawy oraz przepisow prawnych krajowych i Unii Europejskiej, 
Powiatowe Centrum pelni takze rol? organizatora rodzirmej pieczy zast?pczej. 

Koszt: 417.300,00 zl.- srodki z budzetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie. 

Cel: Realizacja zadah wynikaj^cych z powyzszych przepisow prawa. 

Realizator: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie. 

II Dzialania wynikajace z ustawy o wspieraniu rodziny i systemic pieczy zastepczej 

1. Organizowanie rodzinnej pieczy zastepczej oraz wsparcia osobom 
usamodzielnianym. 

Do zadah wlasnych powiatu wynikaj^cych z zapisu powyzszej ustawy nalezy m.in.: 

a) zapewnienie dzieciom pieczy zast?pczej w rodzinach zast?pczycli, rodzinnych domach dziecka 
oraz w placowkach opiekuhczo ~ wychowawczych; 
b) organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczajqcym rodziny za(st^jjcze,\rodzinne 
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domy dziecka oraz placowki opielcuhczo- wycliowawcze i regionalne placowki opiekuhczo -
terapeutyczne, przez wspieranie procesu usamodzielnienia; 
c) tworzenie warunkow do powstawania i dzialania rodzin zast^pczych, rodzinnych domow dziecka 
i rodzin pomocowych; organizowanie szkolen dla rodzin zast?pczych, prowadz^cych rodzinne 
domy dziecka i dyrektorow placowek opiekuhczo- wychowawcze] typu rodzinnego oraz 
kandydatow do pelnienia funkcji rodziny zastepczej prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub 
pelnienia funkcji dyrektora placowki opiekuhczo- wychowawczej typu rodzinnego; 
d) fmansowanie swiadczeh pieni^znych dotycz^cych dzieci z terenu powiatu, umieszczonych 
w rodzinach zast?pczych, rodzinnych domach dziecka, placowkach opiekuhczo- wychowawczych, 
regionalnych placowkach opiekuhczo-terapeutycznych, interwencyjnych osrodkach preadopcyjnych 
lub rodzinach pomocowych, na jego terenie lub na terenie innego powiatu; 
e) fmansowanie swiadczeh pieni^znych osobom usamodzielnianym opuszczaj^cym rodziny 
zast?pcze, rodzinne domy dziecka, placowki opiekuhczo- wychowawcze lub regionalne placowki 
opiekuhczo- terapeutyczne (w tym: na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie, zagospodarowanie, 
w uzyskaniu odpowiednich warunkow mieszkaniowych); 
f) fmansowanie wynagrodzeh dla 3 koordynatorow rodzirmej pieczy zastepczej; 
g) fmansowanie wynagrodzeh dla 12 rodzin zast^pczych zawodowych; 
h) fmansowanie swiadczeh pienieznych dla rodzin zast^pczych wynikaj^cych z zapisow ustawy 
0 wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastepczej; 
i) fmansowanie szkolen dla kandydatow do pelnienia funkcji rodziny zastepczej, prowadzenia 
rodzinnego domu dziecka lub pelnienia funkcji dyrektora placowki opiekuhczo- wychowawczej 
typu rodzinnego oraz szkolen dla rodzin zastepczych, prowadz^cych rodzinne domy dziecka oraz 
dyrektorow placowek opiekuhczo- wychowawczych typu rodzinnego. 

Zapewnienie dzieciom pieczy zastepczej wymaga ci^glego pozyskiwania kandydatow do pelnienia 
tej funkcji, a tym samym ich przeszkolenia, aby spelnili wymogi zapisane w ustawie o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastepczej. Koniecznym jest takze podnoszenie kwalifikacji 
funkcjonuj^cych rodzin zastepczych oraz wzmacnianie rodzicow zastepczych wypelniaj^cych swe 
funkcje zawodowo. 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie wspiera osoby usamodzielniane prac^ socjaln^ , 
a takze fmansowo, co umozliwia wychowankom kontynuowanie nauki, zdobycie wyksztalcenia i 
osi^gniecie samodzielnosci. 

Koszt: 1.565.000,00 zl .- srodki z budzetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie. 

Cel: Realizacja zadah wynikaj^cych z zapisow ustawy. 

Realizator: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie. 

Ill Dzialania na rzecz osob niepeinosprawnych 

1. Realizacja zadah wynikajjjcych z ustawy o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz 
zatrudnianiu osob niepeinosprawnych. 

Zgodnie z ustawy o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu osob 
niepeinosprawnych zadania bed^ realizowane na plaszczyznach: 
a) rehabilitacji spolecznej 
b) rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia 
c) przestrzegania praw osob niepeinosprawnych 

Kontynuowane bedzie takze zatrudnienie doradcy ,ds., 
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. 
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Koszt: 794.722,00 zl. - srodki z Panstwowego Funduszu Reliabilitacji Osob Niepeinosprawnych. 

Cel: Realizacja zadah wynikaj^cych z zapisow ustawy. 
Realizator: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie. 

2. Realizacja pilotazowego programu „Aktywny Samorzfjd" 

Program Aktywny samorz^d ma istotne znacznie we wzmacnianiu skutecznosci i wydajnosci 
polityki spolecznej wobec osob niepeinosprawnych. Srodki, ktorymi dysponuje samorz^d 
umozliwiaJ4 podejmowanie nowych, aktywnych i dotychczas niedost?pnych dzialah zmierzaj^cych 
do wlqczania lub przywrocenia osob niepeinosprawnych do zycia spolecznego. 

Ze srodkow PFRON dla osob niepeinosprawnych, ktory w 2015 r. przewiduje dofmansowanie do: 

- MODUL I - likwidacja bariery transportowej, likwidacja barier w dost^pie do uczestnictwa 
w spoleczehstwie informacyjnym, likwidacja barier w poruszaniu si?, pomoc w utrzymaniu 
aktywnosci zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zaleznej; 

- MODUL II - pomoc w uzyskaniu wyksztalcenia na poziomie wyzszym. 

Koszt: 354.964,00 zl. - srodki z Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osob Niepeinosprawnych 

Cel: Objecie osob niepeinosprawnych nowymi formami wsparcia maj^cymi na celu przywrocenie 
lub wl^czenie w zycie spoleczne i zawodowe. 

Realizator: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie. 

Realizacja ponizszych programow: 

1. Powiatowy Program Dzialah na Rzecz Osob Niepeinosprawnych 2012-2020; 
2. Powiatowy Program Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie oraz Ofiar Przemocy 

w Rodzinie na lata 2011 -2015; 
3. Program Rozwoju Pieczy Zastepczej dla Powiatu Mogilehskiego na lata 2013-2015; 
4. Powiatowa Strategia Rozwi^zywania Problemow Spolecznych na lata 2012-2020. 
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