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PODSTAWY PRAWNE WYKONYWANIA ZADAŃ 

PCPR w Toruniu jako jednostka organizacyjna pomocy społecznej, wykonuje zadania własne 

Powiatu i z zakresu administracji rządowej m.inn. na podstawie:  

I. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U.2018, poz. 1508). 

II. Ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tj. Dz.U.2015 r.,  

poz. 1390).  

III. Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób  niepełnosprawnych (t.j. Dz.U.2018 r., poz. 511). 

IV. Rozporządzenia MPiPS z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań 

powiatów, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych (Dz.U.2015, poz. 926).   

V. Rozporządzenia MPiPS z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych 

(Dz.U.230, poz. 1694 ze zm.) 

VI. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

(Dz.U.2018, poz. 998). 

VII. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2018 w sprawie rządowego programu 

„Dobry Start” (Dz.U.2018, poz. 1061). 

VIII. Obwieszczenia MRPiPS z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie wysokości kwot świadczeń 

przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz 

wysokości pomocy dla osoby usamodzielnianej (Dz.U.2018, poz. 326). 

IX. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych 

kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej 

(Dz.U.2018, poz. 1358). 

X. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 

2014-2020 

BUDŻET PCPR- u 

1/ rozdział 85508 „Rodziny zastępcze” - 4.169.475 zł, 

2/ rozdział 85504 „Wspieranie rodziny” – 43.719,00 zł, 

3/ rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – 10.149,00 zł, 

4/ rozdział 85510 „Działalność Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych” – 938.954 zł, 

5/ rozdział 85218 „Powiatowe centrum pomocy rodzinie” – 1.201.027 zł, 

6/ rozdział 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” – 11.684,00 zł, 

7/ rozdział 85295 „Pozostała działalność– projekty EFS: „Rodzina w Centrum” i „Rodzina  

w Centrum 2” – 462.331 zł. 

Łącznie plan finansowy wyniósł - 6.847.840 zł, wydatki – 6.837.339 zł na następujące 

zadania: 

1/ Wydatki związane z funkcjonowaniem rodzin zastępczych (w tym dodatki wychowawcze). 

2/ Utrzymaniem na dzień 31.12.2018 r. 9 zawodowych rodzin zastępczych, w tym: 

 a) 1 - o charakterze pogotowia rodzinnego,  

 b) 8 - pozostałych zawodowych rodzin zastępczych. 

3/ Utrzymaniem 1 rodzinnego domu dziecka (RDD). 
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4/ Usamodzielnianiem i kontynuacją nauki wychowanków opuszczających rodziny zastępcze  

i placówki opiekuńczo – wychowawcze. 

5/ Wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania  

o Niepełnosprawności. 

6/ Bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem PCPR, w tym m.inn. wynagrodzenia 

pracowników.  

7/ Realizacja projektu EFS RPO pn.: „Rodzina w Centrum” i „Rodzina w Centrum 2”. 

Zauważa się tendencję wzrostową związaną z wydatkami PCPR-u na pomoc społeczną, co jest 

związane z wykonywaniem coraz większego zakresu zadań, w tym realizacji zadań fakultatywnych 

oraz zadania związanego z realizacją zadań dot. dodatków wychowawczych.  

ZATRUDNIENIE W PCPR 

Stan zatrudnienia w PCPR wyrażony w etatach kalkulacyjnych wynosił – 17,5 (bez 2 etatów 

finansowanych w ramach projektu z EFS). 

A. REALIZACJA ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU Z ZAKRESU  POMOCY SPOŁECZNEJ  
NA PODSTAWIE ART. 16A,  ART. 19  USTAWY O POMOCY SPOŁECZNEJ 

Lp. 

Zadania własne powiatu 
wykonywane  

na podstawie ustawy  
o pomocy społecznej 

Sposób realizacji zadań w 2018 r. 

1. Ocena zasobów pomocy 
społecznej (p.s) 

 Ocena zasobów p.s. wraz z rekomendacjami w oparciu o analizę 
lokalnej syt. społecznej i demograficznej, infrastrukturę, kadrę, 
organizacje pozarząd., nakłady finansowe na zadania pomocy 
społecznej, osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej 
został przedstawiony Radzie Powiatu, a do dnia 30 czerwca 
sejmikowi województwa.  

2. 

Opracowanie i realizacja 
Pow. Strategii 
Rozwiązywania Problemów 
Społecznych  
z uwzględnieniem 
programów służących 
integracji osób i rodzin  
z grup ryzyka  

W tej sprawie została podjęta Uchwała nr XXVII/170/2017 przez 
Radę PT z 17.05.2017 r.  w sprawie „Strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych w Powiecie Toruńskim na lata 2017-
2022”.  Strategia obejmuje także dwa załączniki w formie 
programów pn.: „Program Wspierania Osób Niepełnosprawnych 
na lata 2017-2022” oraz „Program Rozwoju Systemu Pieczy 
Zastępczej na lata 2018-2020”. Zarówno Strategia jak i obydwa 
Programy są realizowane na bieżąco przez PCPR. 

3. 
Prowadzenie 
specjalistycznego 
poradnictwa  

 PCPR realizowało poradnictwo (w tym dla o. dotkniętych 
przemocą):  

 psychologiczne, pedagogiczne, rodzinne, socjalne  dla 
mieszkańców, w tym dla o. niepełnosprawnych. Ogólna liczba 
porad w tym zakresie wyniosła 615. Dodatkowo, w ramach 
projektu pn. „Rodzina w Centrum”, współfinans. ze środków EFS w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 - zrealizowano 874 
godzin specjalistycznego poradnictwa i wsparcia (w tym:  
psychologiczne, pedagogiczne, prawne, mediacje rodzinne). 

4. 

Przyznawanie pomocy 
pieniężnej na 
usamodzielnienie, 
kontynuowanie nauki 
osobom opuszczającym 
m.inn. domy dla matek, 
rodziny zastępcze, placówki  

Przyznano 25 świadczeń dla 3 wychowanków na kwotę 12.951,00 
zł na kontynuowanie nauki (art. 88 ustawy o p.s.), w tym 1 os. 
otrzymała wyprawkę rzeczową w kwocie 1.500,00 zł. 
Wychowankowie przebywali w: 
- Młodzież. Ośrodku Wychowawczym w Debrznie – powiat 
Człuchów ( 1 osoba),  
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- Domu dla Matki z Małymi Dziećmi i Kobiet w ciąży w 
Żołędowie – powiat Bydgoski (1 osoba),  
- Zakładzie Poprawczym w Koronowie – powiat Bydgoski  
(1 osoba) 
Wys. udzielonej pomocy za cały 2018 r. dla w.wym. grupy 
wychowanków wyniósł 14.451,00 zł. 

5. 

Pomoc w integracji  
ze środowiskiem dla osób, 
kt. opuściły m.inn. placówki 
opiekuńczo-wychowawcze 
(POW) 

Nie zgłoszono potrzeb ze strony samych wychowanków.  PCPR 
przekazywał informacje do wychowanków  o możliwościach 
skorzystania ze wsparcia psych.-pedag., prawnego, socjalnego, 
celem pomocy w przystosowaniu się do życia po opuszczeniu 
placówek. Po  interwencjach udała się ścisła współpraca z 7 
osobami z POW, mającymi trudności z adaptacją, w tym 1 osoba 
opuszczająca dom dla matek.  Zaproponowano także udział  
w projekcie pn. „Rodzina w Centrum” celem pełnej integracji  
ze środowiskiem. 

6. 
Pomoc cudzoziemcom  
ze statusem uchodźcy lub z 
ochroną uzupełniającą 

 Nie zgłoszono potrzeb w tym zakresie. 

7. 

Prowadzenie mieszkań 
chronionych oraz 
powiatowych ośrodków 
wsparcia, w tym domów dla 
matek z małoletnimi 
dziećmi i kobiet w ciąży,  
z wyłączeniem 
środowiskowych domów 
samopomocy i innych 
ośrodków wsparcia dla 
osób z zaburzeniami 
psychicznymi. 

W 2018 r. w mieszkaniach chronionych na terenie gminy  
M. Torunia przebywały 3 osoby, kt. wcześniej przebywały w POW  
w Toruniu oraz w rodzinie zastępczej. Opłatę mieszkań 
chronionych ponosi Gmina M. Toruń.  Inne wnioski  w tym zakresie 
nie wpłynęły. 

8. 
Udzielanie informacji  
o prawach  
i uprawnieniach 

Realizacja podczas osobistych wizyt  mieszkańców powiatu w 
PCPR, rozmów telef. lub konsultacji w siedzibie Centrum. Zakres 
udzielanych informacji  w większości przypadków dot. praw os. 
doznających przemocy w rodzinie, świadczeń przysługujących z 
p.s., pieczy zastępczej, świadczeń alimentacyjnych, władzy 
rodzicielskiej i obowiązków z niej wynikających.  
W toku bieżącej pracy udzielane są informacje z zakresu praw i 
obowiązków rodzin zastępczych, dzieci w nich przebywających 
oraz pełnoletnich wychowanków rodzinnych i instytucjonalnych 
form pieczy zastępczej.  

9. 
Sprawy interwencji 
kryzysowej 

W 2016 r. podpisano porozumienie partnerskie z Toruńskim 
Centrum Caritas im. Bł. Marii Karłowskiej dot. możliwości 
świadczenia usług  dla osób, kt. znalazły się w syt. kryzysowych 
(dla kobiet i kobiet z dziećmi), a dla mężczyzn w Ośrodku 
Wsparcia Caritas w Chełmży. W 2018 r. nie zaistniała potrzeba 
umieszczania tej grupy osób w placówce, natomiast coraz 
większym zainteresowaniem z roku na rok cieszą się wszelkiego 
rodzaju poradnictwa specjalistyczne, w tym udział w projekcie 
pn.: „Rodzina w Centrum2”. Wsparcia udzielano szczególnie 
osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych, m.in. 
będącym ofiarami przemocy domowej. Łącznie udzielono 
wsparcia 428 os.   
W 2018 r. pracownicy PCPR-u uczestniczyli także 20 razy  
w Zespołach Interdyscyplinarnych.     
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10. 

Doradztwo metodyczne dla 
pracowników jednostek 
organizacyjnych pomocy 
społecznej z terenu powiatu 

Współpraca z kierownikami i pracownikami ośrodków pomocy 
społecznej funkcjonuje na bieżąco, w tym m.inn. poprzez 
udzielanie porad i indywidualnych konsultacji z kadrą w zakresie 
rozwiązywania trudnych problemów osób i rodzin, procedur 
tworzenia r. zastępczych, konsultacje z zakresu przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie oraz zasad rekrutacji do programu 
korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc  
w rodzinie.  

 

Poza zadaniami własnymi wynikającymi z ustawy o pomocy społecznej wymienionymi  

w formie tabelarycznej odrębnie przedstawia się dwa zadania własne powiatu, wykonywane 

również na podstawie ustawy o pomocy społecznej  

11. Podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb  

1/ W 2018 r. zrealizowano program Korekcyjno – Edukacyjny  dla os. stosujących przemoc  

w rodzinie. Prowadzona rekrutacja uczestników programu we współpracy z OPS-ami, 

Komisariatami Policji, Sądem, Prokuraturą doprowadziła do zebrania dostatecznej liczby 

beneficjentów. Udział w programie wzięło 12 os. (w tym 5 kobiet).  

Program obejmował 70 godzin szkolenia. Warunkiem uzyskania zaświadczenia o ukończeniu 

programu był udział w 80 % zajęć. Program ukończyły 2 osoby pochodzące z terenu PT.  

Adresatami programu były os. stosujące każdą przemoc w relacjach rodzinnych. W przypadku 

os. uzależnionych od alkoholu konieczne było m.inn. ukończenie leczenia odwykowego z efektem 

pozytywnym. Oddziaływania programu przeznaczone były w szczególności dla: 

 a/ os. skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, odbywających 

karę pozbawienia wolności w zakładach karnych albo wobec, kt. sąd warunkowo zawiesił 

wykonanie kary, kierowanych na mocy postanowienia Sądu, skazanych za przestępstwo z art. 207 

§ 1 KK, lub inne przeciwko rodzinie,  korzystających z warunkowego zawieszenia wykonywania 

kary pozbawienia wolności;  

 b/ os., kt. w wyniku innych okoliczności zgłosiły się do uczestnictwa w programie,  zostały 

skierowane przez Policję, objęte procedurą Niebieskiej Karty, przez Zespół Interdyscyplinarny lub 

grupę roboczą;   

 c/ os. stosujących przemoc w rodzinie, kt. uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia  

od alkoholu/narkotyków/środków odurzających/substancji psychotrop./ środków zastępczych, 

dla kt. udział w programie może stanowić uzupełnienie terapii podstawowej.  

Przyznana dotacja celowa w wys. 10.149,00 zł na realizację programu została w 100% 

wykorzystana. 

2/ W ramach Powiatowego Programu Profilaktycznego w zakresie promowania i wdrażania 

prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci zagrożonych przemocą  

w rodzinie  (uchwała NR XX/119/2016 Rady PT z 24.08.2016 r.), zorganizowano 2 szkolenia 

w ramach działań profilaktycznych dot. zjawiska przemocy oraz wysłuchania dzieci. 

W spotkaniu uczestniczyły rodziny zastępcze, w tym zawodowe. Jednym z zagadnień były kwestie 

dot. spraw interwencyjnych związanych z przemocą – ze szczególnym uwzględnieniem działań 

profilakt. dla dzieci z rodzin zastępczych oraz biologicznych. Szkolenie prowadził psycholog 

zatrudniony w PCPR w Toruniu. 

3/ Sprawozdanie za 2018 r. psychologa zatrudnionego w PCPR Toruń  w zakresie prowadzenia 

specjalistycznego poradnictwa i podejmowania innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb 
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Liczba 

porad dla r. 

zastępczych 

Liczba 

porad 

dla r. 

biologi-

cznych 

Liczba 

diagnoz dla 

r.zastępczych 

Liczba 

diagnoz dla 

kandydatów 

na r. 

zastępcze 

Liczba 

diagnoz 

dzieci 

przebywaj. w 

r.zastępczych 

Liczba 

szkoleń dla 

r.zastępczych 

Liczba 

wysłuchań 

dzieci 

dotkniętych 

przemocą 

300 48 31 17 59 2 

15 

Informacje 

zawarte w 

wysłuchaniu 

dzieci 

zostały 

przekazane 

koordynato-

rom i r. 

zastępczym 

w celu 

podjęcia 

dalszych 

działań 

pomocowo-

korekcyjnych 

 
12. Prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu 
ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób. 

W 2018 r. rozpatrzono 83 sprawy dot. umieszczenia osób w domach pomocy społecznej (DPS).  

Odnotowano, iż w 2018 r. mniej osób starało się o umieszczenie w DPS-ach na terenie PT w porównaniu 

z 2017 r. Główne powody to m.inn.: mniejsze kierowanie osób do DPS przez gminy, otwarcie nowych 

całodobowych placówek, powstawanie zakładów opiekuńczo-leczniczych, rozwój usług opiekuńczych, 

osoby z chorobą alkoholową są kierowane do schronisk dla bezdomnych. 

Sprawozdanie w zakresie pomocy instytucjonalnej za 2018 rok. 

Lp. Zadania DPS Browina 
DPS 

Dobrzejewice 
DPS Pigża 

DPS Wielka 
Nieszawka 

Ogółem       
/Średnia 

1. 
Koszt utrzymania 
w DPS 

3.774,92 3.369,11 3.797,93 3.498,41 3 610,10 zł 

2. Liczba miejsc 125 62 69 90 346 

3. 

Mieszkańcy 
przebywający  
w DPS wg. starych 
zasad (przyjętych 
przed 01-01-2004) 

35 7 13 8 63 

4. 

Mieszkańcy 
przebywający wg. 
nowych zasad  
(po 01-01-2004) 

90 55 55 81 281 

5. 
Przyjęci do DPS w 
ciągu 2018 roku 

33 13 9 26 81 
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6. 

Ilość wniosków 
(zapytań spoza 
powiatu)  
w sprawie 
umieszczenia  
w DPS 

9 7 0 11 27 

7. 

Wydane decyzje  
o umieszczeniu 
osób z powiatu 
toruńskiego 

6 3 2 2 13 

8. 

Wydane decyzje  
o umieszczeniu 
osób spoza 
powiatu 

28 10 12 20 70 

9. 
Osoby oczekujące  
na wolne miejsce 

7 6 28 16 57 

10. Zgony 25 11 10 26 72 

11. 

Odmowy  
z powodu 
niewłaściwego 
typu domu 

9 7 0 11 27 

12. 
Przeniesienie  
do innego DPS 

3 4 2 3 12 

13. 
Zmiany decyzji - 
umieszczenie  
poza kolejnością 

1 1 2 3 7 

14. 
Rezygnacje  
z zamieszkania  
w DPS 

5 0 0 1 6 

15. 
Minimalna 
odpłatność  
za pobyt w DPS 

451,50 zł 451,50 zł 276,50 zł 490,70 zł 276,50 zł 

16. 
Maksymalna 
odpłatność za 
pobyt w DPS 

1.268,00 do 
30.09.2018  

1.402.,00 od 
1.10.2018 

627,74 

1.268,00 do 
30.09.2018   
1.402,00 od 
1.10.2018 

1.268,00 do 
30.09.2018  
1.402,00 od 
1.10.2018 

1268 do 
30.09.2018  

1.402,00  
od 

1.10.208 

17. 
Kontrole 
przeprowadzone 
w DPS  

29-30.10.2018 28-29.06.2018 24-25.10.2018 12-13.07.2018 4 
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B. REALIZACJA ZADAŃ POWIATU Z ZAKRESU  ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
NA PODSTAWIE USTAWY O POMOCY SPOŁECZNEJ ( ART. 20) 

Lp. 

Zadania powiatu z zakresu 
administracji rządowej wykonywane 

na podstawie ustawy  
o pomocy społecznej 

Sposób realizacji zadań w 2018 r. 

1. 

Pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali  
w Polsce status uchodźcy lub ochronę 
uzupełniającą, w zakresie 
indywidualnego programu integracji, 
oraz opłacanie za te osoby składek na 
ubezpieczenie zdrowotne określonych  
w przepisach o powszechnym 
ubezpieczeniu w NFZ 

Nie wystąpiły potrzeby.  

2. 
Prowadzenie i rozwój infrastruktury 
ośrodków wsparcia dla osób  
z zaburzeniami psychicznymi 

Dwa ośrodki wsparcia -Środowiskowe Domy 
Samopomocy (ŚDS) dysponują 85 miejscami,  
(w 2018 r.  pełne wykorzystanie miejsc). 
Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS) w Chełmży  
dla 50 osób:  jedynie 2 os. ponoszą odpłatność za 
pobyt w wys. 89,78 zł i 164,15 zł. Pozostałych 48 
uczestników  zwolniono z odpłatności. 
Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku dla 35 
uczestników:  3 os. ponoszą odpłatność za pobyt  
w kwotach: 78,94 zł, 80,15 zł oraz 77,79 zł.  
Wydano 10 decyzji zmieniających odpłatność oraz 
150 pism informujących o braku wskazań do 
wydania decyzji - gdyż wzrost dochodu 
uczestników placówek nie przekroczył 10% 
kryterium os. samotnej – tj. 70,10 zł bądź na 1 os.  
w rodzinie tj. 52,80 zł. PCPR przeprowadził  
2 kontrole w w.wym. ośrodkach-prawidłowość 
wykorzystania samochodów dofinansowanych  
ze środków PFRON, w ramach „Programu 
wyrównywania różnic między regionami III”. 

3. 
Udzielanie cudzoziemcom, pomocy  
w zakresie interwencji kryzysowej. 

Problem nie wystąpił 

 

Poza zadaniami powiatu z zakresu administracji rządowej wynikającymi z ustawy o pomocy 

społecznej wymienionymi w formie tabelarycznej, odrębnie przedstawia się realizację przez PCPR 

zadania, wynikającego z rządowego programu pomocy społecznej.  

4/ Realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających 
na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój 
specjalistycznego wsparcia 

Działalność PCPR-u w kierunku wspierania seniorów  w prowadzeniu samodzielnego, 

niezależnego życia oraz usuwanie przeszkód, które wykluczają ich z aktywnego życia społecznego 

– zgodnie z Rządowym Programem na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 

– 2020. 

Od 1999 r. PCPR wspiera finansowo seniorów niepełnosprawnych ze środków PFRON  

w ramach posiadanego budżetu.  Dodatkowo, seniorzy niepełnosprawni objęci są wsparciem 

przez PCPR w ramach wybranych obszarów programów pilotażowych PFRON, w tym należy 

wymienić: „Program wyrównywania różnic między regionami” i program „Aktywny samorząd” 



SPRAWOZDANIE  Z  DZI AŁ ALNOŚCI   
POWIATOWEGO CENTRUMPOMOCY RODZINIE W TORUNIU 

ZA 2018 ROK 
 

 
9. 

 

Centrum w ramach swojej działalności prowadzi również specjalistyczne poradnictwo,  

w tym dla osób starszych. 

Począwszy od 2009 r. każdego roku PCPR podpisuje z Toruńskim Stowarzyszeniem 

Aktywności Społecznej w Toruniu umowy o współpracy i partnerstwie. W ramach wspólnie 

realizowanych projektów na rzecz seniorów realizowaliśmy następujące zadania: 

1/ Punkt Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego – zintegrowane działania doradczo-

szkoleniowe (łącznie z poradnictwem mobilnym) na rzecz rozwoju dostępności poradnictwa 

prawnego i obywatelskiego. W ramach projektu uwzględniono m.inn. poradnictwo prawne, 

socjalne, rodzinne i wychowawcze, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, rozwiązywanie 

problemów międzysąsiedzkich, spraw konsumenckich, mieszkaniowych). 

2/ Projekt „Dokąd zmierza rodzina” – wsparcie w zakresie m.inn. prowadzenia gospodarstwa 

domowego. 

3/ Projekt „Inkubator Partycypacji Społecznej Seniorów – zintegrowane działania szkoleniowo – 

konsultacyjne dla osób starszych” – zaplanowane działania ukierunkowane na włączenie 

seniorów w życie społeczności lokalnych, kt. są mieszkańcami, poprzez działania wspierające 

uczestnictwo os. starszych i ich integrację w życiu społ. i publicznym oraz włączenie seniorów 

w proces tworzenia i funkcjonowania organizacji pozarządowych. Na terenach poszczególnych 

gmin tworzone były punkty mobilne dla seniorów. 

4/ „Kalendarz Aktywnego Seniora” – zintegrowane działania wspierające aktywizację  

i samoorganizację os. starszych. Zadania obejmowały: działania na rzecz edukacji seniorów, 

poradnictwo , mobilne poradnictwo interdyscyplinarne dla seniorów. 

W 2018 r. realizowaliśmy wspólnie kolejny projekt pn.: „Pracownia przedsiębiorczości 

społecznej i wolontariatu – w poszukiwaniu aktywnych form integracji międzypokoleniowej”.  

W ramach projektu seniorzy uczestniczyli w: 

• cyklu spotkań integracyjno-edukacyjnych, w trakcie - wyjazd integracyjny połączony  

z warsztatami m.inn. z zakresu asertywności 

• uczestnicy pracowni senioralnej mogli rozwijać swoje umiejętności informatyczne 

• w warsztatach i szkoleniach z przedsiębiorczości społecznej, w zajęciach kulinarnych, 

krawieckich, stolarskich, florystycznych, robótkach ręcznych 

• seniorzy korzystali z edukacji prawnej i poradnictwa zarówno w toruńskim punkcie na ul. 

Bydgoskiej 58, jak i z form mobilnych (tj. w sytuacjach tego wymagających np. gdy osoba 

starsza z powodu choroby, niepełnosprawności nie wychodzi z domu lub jest osobą leżącą);  

w tym zakresie organizowane były dyżury doradcze w gminach 

• poradnictwo i edukacja wsparcie seniorów zagrożonych wypaleniem w opiece nad osobą  

z chorobą otępienną, chorobą Alzheimera 

• formach aktywności m.inn. sportowej, usprawniającej zajęcia ruchowe, aktywność na świeżym 

powietrzu połączona z nordic walking 

• spotkaniach teatralno-wokalnych, warsztatach plastycznych i rękodzielniczych, w plenerach 

fotograficznych. 

Z realizacji tego projektu skorzystało 30 seniorów zam. teren Powiatu Toruńskiego. 

W 2019 r. PCPR w Toruniu podpisało kolejną umowę z TSAS, celem realizacji działań  

na rzecz integracji seniorów zamieszkujących Powiat Toruński. 

Z inicjatywy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu rozważa się również 

możliwość wprowadzenia w województwie kujawsko-pomorskim opasek przyzywowych dla 

osób niesamodzielnych. Opaski te, po naciśnięciu odpowiednim przyciskiem będą łączyły się  
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z systemem przyzywowym. Realizacja tego zadania była omawiana na konwencie PCPR-ów w 

lutym 2019 r. 

C. ZADANIA POWIATU REALIZOWANE NA PODSTAWIE ART. 35 A USTAWY  
O REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ ORAZ ZATRUDNIANIU OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

PCPR wykonywało zadania na rzecz os. niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji 

społecznej. Rehabilitacja zawodowa o. niepełnosprawnych, była realizowana przez Powiatowy 

Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego (obsługa środków przez PCPR).  

W 2018 r. PT otrzymał na realizację zadań na rzecz o. niepełnosprawnych kwotę 742 040 zł.  

W ramach rehabilitacji społecznej pomocą objęto 338 o. niepełnosprawnych i 16  

o. niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej. Łącznie 354 osoby niepełnosprawne.  

Na wszystkie formy rehabilitacji, wydatkowano kwotę 741 439,00 zł. (bez kosztów obsługi 

18.464,00 zł), w tym na:  

- rehabilitację społeczną – 492 040,00 zł.,  

- rehabilitację zawodową – 249 399,00 zł. 

REHABILITACJA SPOŁECZNA –REALIZACJA ZADAŃ 

1/ Likwidacja barier architektonicznych  - 6 dorosłych os. –na kwotę 32 765,00 zł 

2/ Likwidacja barier technicznych –  4 os. na kwotę 7 472,00 zł, w tym dla 1 małoletniej  

w kwocie 2000,00 zł 

3/ Likwidacja barier w komunikowaniu się - 11 o. w wys. 604,00 zł, w tym 5 małoletnich  

w kwocie 9 038,00 zł. 

4/ 15 dofinansowań do turnusów rehabilitacyjnych dla o. niepełnosprawnych w wieku do 16 

lat oraz do 24 lat uczące się i niepracujące, bez względu na stopień niepełnosprawności  

i dla 10 opiekunów - na łączną kwotę 29 169,00 zł, 

5/ Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny –  12 umów na kwotę 17 826,00 zł, w tym 4 umowy 

dla niepełnosprawnych małoletnich osób na kwotę 7 199,00 zł. 

6/ Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - wydatkowano kwotę 

384 204,00 zł dla 290 osób, w tym 42 dzieci/młodzież na kwotę 91 618,00 zł.  

REHABILITACJA ZAWODOWA –REALIZACJA ZADAŃ 

Zawarto 3 umowy z o. niepełnosprawnymi i wypłacono im środki na rozpoczęcie dział. 

gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej w wys.  

144 600,00 zł. Ponadto wydatkowano kwotę w wys. 104 799,00 zł na zwrot wydatków  

na instrumenty i usługi rynku pracy dla os. poszukujących pracy i nie pozostających  

w zatrudnieniu. Z tej formy pomocy skorzystało 13 o. niepełnosprawnych.  

W związku z realizacją zadań PFRON wypracowano w ramach obsługi Funduszu kwotę 

18 464,00 zł.  

Jak co roku dokonywane są analizy w zakresie możliwości wsparcia w 100% środowisk os. 

niepełnosprawnych. Od wielu lat zauważa się tendencje wzrostowe do zapotrzebowania  

na środki PFRON. Realizacja zadań odbywa się natomiast w miarę posiadanych środków,  

przyznawanych na podstawie algorytmu. 

W związku z powyższym, w 2018 r., z uwagi na wciąż niewystarczający budżet PFRON 

wprowadzono w rehabilitacji społecznej ograniczenia w zakresie dofinansowań zadań, przy 

zastosowaniu m.inn. procedur wewnętrznych, posiłkując się opiniami Powiatowej Społecznej 
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Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, mając na uwadze aby jak najwięcej o. niepełnosprawnych 

mogło skorzystać z dofinansowań do poszczególnych zadań.  

Wsparcie ze środków PFRON przyznawane jest na podstawie decyzji administracyjnych  

oraz umów cywilno-prawnych. 

 

Realizacja zadań na rzecz osób niepełnosprawnych od 2015 do 2018 r. 

 

 

LP.

1. SPRZĘT REHABILITACYJNY DZIECI 7 199,00 zł

2. SPRZĘT REHABILITACYJNY DOROŚLI 10 627,00 zł

DZIECI 91 618,00 zł

DOROŚLI 292 586,00 zł

4. TURNUS REHABILITACYJNY
15 DZIECI + 10 

OPIEKUNÓW
29 169,00 zł 29 169,00 zł

5.

DZIECI 9 038,40 zł

DOROŚLI 11 565,60 zł

DZIECI 2 000,00 zł

DOROŚLI 5 472,00 zł

8. ARCHITEKTONICZNE DOROŚLI 32 765,00 zł 32 765,00 zł

1.

2.

6

3

REHABILITACJA ZAWODOWA 

WYKONANIE ZWROT DO PFRON

492 040,00 zł

144 600,00 zł

5

6
KOMUNIKOWANIU SIĘ

7 472,00 zł
3

20 604,00 zł

RALIZACJA DOFINANSOWAŃ ZE ŚRODKÓW PFRON W ZAKRESIE REHABILITACJI ZAWODOWEJ      

I SPOŁECZNEJ. PRZYZNANA ALGORYTMEM KWOTA W 2018 r WYNOSI 742 040,00 zł

ZADANIE

ILOŚĆ 

ZREALIZOWANYCH 

WNIOSKÓW 

7. TECHNICZNE

492 040,00 zł

384 204,00 zł

LIKWIDACJA BARIER

ZAOPATRZENIE W PRZEDMIOTY 

ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE 

Razem dzieci i dorosli 309 wniosków

1

4

6.

3.

42

248

2018 rok

10. ZWROT WYDATKÓW NA INSTRUMENTY I USŁUGI RYNKU PRACY

18 464,00 złRAZEM:

741 439,00 zł

Powiatowy Urząd Pracy

492 040,00 zł

249 399,00 zł

ŚRODKI WYKORZYSTANE NA POKRYCIE KOSZTÓW OBSŁUGI REALIZOWANYCH ZADAŃ

13 546,00 zł

4 918,00 zł

600,89 zł

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

354

0,00 zł

WYKONANIE - KWOTA                 

w ZŁ
BUDŻET PFRON

REHABILITACJA SPOŁECZNA

RAZEM REHAB. ZAWODOWA 16 249 399,00 zł

250 000,00 zł
104 799,00 zł

9.
ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, ROLNICZEJ LUB 

WNIESIENIE WKŁADU DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ

RAZEM REHAB. SPOŁECZNA 338

8
17 826,00 zł

13

15

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

POWIATOWY URZĄD PRACY

RAZEM REHAB. ZAWODOWA I SPOŁECZNA 600,89 zł

338

16
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POWIATOWA SPOŁECZNA RADA DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – ART. 44B 
USTAWY O REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ ORAZ ZATRUDNIANIU OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych w PT powoływana jest zgodnie  

z wymogami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych i rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia  

25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych 

społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych.  Powiatowe Rady składają się z 5 osób, 

powołanych spośród przedstawicieli działających na terenie powiatu organizacji pozarząd., 

fundacji oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (powiatów i gmin).  

Starosta Toruński zarządzeniem Nr 6/2017 z dnia 02.02.2017 r. ustalił skład nowej Rady, 

powołując osoby reprezentujące środowiska osób niepełnosprawnych, pomocy społecznej oraz 

pieczy zastępczej. 

Do zakresu działań Rady należy m.inn.: 

a) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do: 

▪ integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, 

▪ realizacji praw osób niepełnosprawnych, 

b) opiniowania projektów powiatowych programów działań na rzecz osób 

niepełnosprawnych, 

c) oceny etapów realizacji programów pilotażowych, 

d) opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę` powiatu pod 

kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych, 

e) podsumowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych. 

W 2018 r. odbyły się 4 posiedzenia Rady, na kt. opiniowano projekty uchwał Rady Powiatu 

Toruńskiego w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków PFRON w 2018 r. oraz 

konsultowała zajęte stanowisko  dot. udzielania dofinansowań ze środków PFRON, przekazanych 

PT na realizację zadań w 2018 r.  

WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ (WTZ-y) – ART. 10 B USTAWY O REHABILITACJI 
ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ ORAZ ZATRUDNIANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Koszty działalności warsztatów terapii zajęciowej są finansowane ze środków samorządu 

powiatowego w wys. co najmniej 10% tych kosztów.  

Z terenu PT 22 os. niepełnosprawne uczestniczyły w  ciągu 2018 r. w zajęciach w WTZ-ach, 

w tym 21 osób na terenie M. Torunia i 1 mieszkaniec w WTZ w Otłoczynie – powiat 

aleksandrowski. ( na dz. 31.12.2018 r. rezygnacja 1 uczestnika) 

Ogółem: 

- 8 osób niepełnosprawnych uczestniczyło w WTZ przy Fundacji Na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych „ARKADIA” w Toruniu 

- 8 osób niepełnosprawnych – z WTZ Polskiego Związku Niewidomych w Toruniu 

- 5 osób niepełnosprawnych z Fundacji im. Brata Alberta – WTZ „BRATANKI” w Toruniu 

- 1 osoba niepełnosprawna – z WTZ „KARCZEMKA” w Otłoczynie. 

Roczny koszt pobytu 22 mieszkańców – uczestników WTZ wyniósł w 2018 r. kwotę 

40.318,96 zł, w tym: gm. M. Torunia przekazano dotację – 38.474,96 zł, natomiast powiat 

aleksandrowski otrzymał za 1 uczestnika kwotę 1.844,00 zł.  
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Zainteresowanie tą formą wsparcia osób niepełnosprawnych utrzymuje się na poziomie z 

roku 2017. 

INNE ZADANIA REALIZOWANE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  ZLECANE PRZEZ 
PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
 
REALIZACJA PILOTAŻOWEGO PROGRAMU pn. ,, Aktywny Samorząd ’’ 

Od 2013 r. PCPR realizuje pilotażowy program pn. „Aktywny samorząd”. Przewidziane 

formy wsparcia w programie mają na celu wyeliminowanie lub zmniejszenie barier 

ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym  

i w dostępie do edukacji. Kolejna umowa w sprawie realizacji programu została zawarta dnia 

9.05.2018 r. z PFRON. Łączna kwota środków finansowych PFRON, na realizację programu w 2018 

r. w postaci 3 Aneksów z maja, listopada oraz grudnia 2018 r. wyniosła 245.749,45 zł. Wysokość 

środków wypłaconych do 31.12.2018 r. wyniosła kwotę 106.508,84 zł. Program jest w trakcie 

realizacji. 

Program składa się z dwóch modułów a ich realizacja przedstawia się następująco: 

I. Moduł I 

1/ Obszar A zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego 

samochodu- skorzystała 1 o. z umiarkowanym st. niepełnosprawności, otrzymując 

dofinansowanie w wys. 7.077,00 zł (ogółem zawarto 6 umów na kwotę 43.040,00 zł – 

pozostałe 5 umów do realizacji w 2019 r.) 

2/ Obszar A -zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B - skorzystała 1 o.  

z umiarkowanym st. niepełnosprawności - dofinansowanie w wys. 1.793,14 zł.  

3/ Obszar B zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz 

oprogramowania - zawarto 7 umów na łączną kwotę 35.301,20 zł. z czego w 2018 r. 

zrealizowano 2 umowy dla o. ze znacznym st. niepełnosprawności na kwotę 10.519,50 zł – 

pozostałe 5 umów do realizacji w 2019 r. 

4/ Obszar B zadanie 2 – pomoc na dofinansowanie do szkoleń w zakresie zakupionego 

sprzętu elektronicznego - zawarto 2 umowy, z osobami ze znacznym  

st. niepełnosprawności na łączną kwotę 4.000,00 zł – umowy do realizacji w 2019 r. 

5/ Obszar C - zadanie 2 –  pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka 

inwalidzkiego o napędzie elektrycznym - skorzystały 2 o. ze znacznym  

st. niepełnosprawności na łączną kwotę 3.194,00 zł. 

6/ Obszar C - zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny na III poziomie jakości - 

zawarto umowę z 1 o. z umiarkowanym st. niepełnosprawności na kwotę 38.385,00 zł – 

umowa do realizacji w 2019 r. 

7/ Obszar C -zadanie 4 – dofinansowanie do utrzymania sprawności technicznej posiadanej 

protezy kończyny, co najmniej na III poziomie jakości - skorzystała 1 o. z umiarkowanym 

st. niepełnosprawności na łączną kwotę 7.470,00 zł – umowa do realizacji w 2019 r. 

8/ Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla 

osoby zależnej skorzystały 3 o. z umiarkowanym st. niepełnosprawności na łączną kwotę 

7.199,70 zł. 
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II. Moduł II – dot. uzyskania  pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym 

Zawarto 37 umów na kwotę 103.811,10 zł z czego  zrealizowano 31 umów na kwotę 

76.747,50 zł, pozostałe są do realizacji w 2019 r.  W 2018 r. ze środków PFRON skorzystało 26 os. 

z umiarkowanym st. niepełnosprawności i 5 os. ze znacznym st. niepełnosprawności. 

W 2018 r. odnotowano wpływ 60 wniosków od os. niepełnosprawnych na poszczególne 

moduły, zawarto również 60 umów.  

Do 31.12.2018 r. zrealizowano ogółem 40 wniosków, na ich podstawie wypłacono środki 9 o.  

ze znacznym st. niepełnosprawności i 31 o. z umiarkowanym st. niepełnosprawności.  

Przebieg realizacji pilotażowego programu realizowanego ze środków PFRON  pn.: 
„Aktywny samorząd” 

Wyszczególnienie realizowanego zadania 

Środki 

finansowe 

PFRON 

przyznane 

na 

realizację 

programu 

w 2018 r. 

W 

zawartych 

umowach 

Wysokość 

środków 

wypłaconych 

do 

31.12.2018 

r. 

Razem na moduł I 141 089,85 140833,04 29 761,34 

- Wydatki bieżące w ramach: Obszaru A zadanie 

nr 1 i 2, Obszaru B zadanie nr 1 i 2,  

Obszar C zadanie 2 i 3 Obszaru D 

   

Razem na moduł II 104 659,60 103 811,10 76 747,50 

Razem na realizację programu Moduł I i II 245 749,45 244 644,14 106 508,84 

Koszty obsługi realizacji programu 11 894,44  2 293,23 

Koszty promocji programu 2 378,87  678,96 

Koszty ewaluacji programu  1 189,45  0,00 

Razem na realizację programu 261 212,21 244 644,14 109 481,03 

 
D. PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU 

SPOŁECZNEGO W RAMACH  REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO 
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020 

Dnia 22.09.2016 r. PCPR podpisał umowę partnerską z Regionalnym Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej (ROPS) w sprawie realizacji projektu pn.: „Rodzina w Centrum”. Projekt jest 

współfinansowany ze środków EFS w ramach RPO  Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 

2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.3.Rozwój usług zdrowotnych 

i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych. 

Projekt jest realizowany przez wszystkie PCPR-y z naszego województwa. Celem projektu jest 

zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, poprzez zbudowanie jednego 

zintegrowanego systemu pomocy dla rodzin w Województwie Kujawsko-Pomorskim, w tym dla 

rodzin z PT. Zaplanowane inicjatywy ukierunkowane są na rozwój i poprawę dostępu do usług 

wsparcia rodziny i pieczy poprzez: usługi szkoleniowe, doradcze, specjalistyczne, poradnictwo 

rodzinne, poradnictwo mobilne 
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Projekt był realizowany od 01.07.2016 r. do 30.06.2018 r. a wsparciem objęto m.inn. 

następujące grupy docelowe: 

- osoby przebywające w pieczy zastępczej, 

- osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępcza, 

- osoby przebywające i opuszczające rodzinną pieczę zastępczą - wychowankowie, 

- osoby w rodzinach przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiek.-wych., w tym rodziny 

objęte wsparciem asystenta rodziny na poziomie gmin, 

- kandydaci do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej, 

- osoby prowadzące rodzinne domy dziecka,  

- inne osoby, których udział w projekcie jest niezbędny do skutecznego wsparcia osób 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym tzw. otoczenie. 

Zajęcia w ramach projektu odbywają się w Centrum Wspierania Rodzin (CWR), z siedzibą  

w Toruniu, przy ul. Matejki 63a. Pomieszczenie jest odpłatnie wynajmowane z zasobów 

Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu. Do budynku CWR mogą swobodnie dostać 

się osoby niepełnosprawne na wózkach inwalidzkich (podjazd do wózków). 

W ramach projektu ,,Rodzina w Centrum” zrealizowano następujące formy wsparcia  

• specjalistyczne poradnictwo rodzinne  - psychologiczne, pedagogiczne, prawne 

• mediacje rodzinne 

• terapia rodzinna grupowa indywidualna 

• warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie 

• warsztaty dla wychowanków przebywających i opuszczających pieczę zastępczą 

• grupa wsparcia dla rodzin naturalnych i zastępczych 

• zajęcia animacyjne dla dzieci rodziców korzystających z warsztatów 

• wyjazd edukacyjny 5-dniowy wzmacniający więzi rodzinne 

• bony edukacyjne dla dzieci  opuszczających pieczę zastępczą 

• spotkania edukacyjne dot. rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej. 

Dnia 23.01.2018 r. PCPR podpisał kolejną umowę partnerską z ROPS w Toruniu w sprawie 

realizacji projektu pod nazwą „Rodzina w Centrum 2” będącym kontynuacją I edycji.  

Okres realizacji II edycji projektu zaplanowano od  01.07.2018 r. do 30.06.2020 r. Edycja została 

wzbogacona o  warsztaty ,,Moje Emocje’’ skierowane  do dzieci  i młodzieży w wieku od 7 do 14 

lat, przebywających w pieczy zastępczej oraz do rodzin naturalnych z problemami opiekuńczo-

wychowawczymi i o Warsztaty Socjoterapeutyczne dla tej samej grupy odbiorców, a także   o 

Superwizję rodzin zastępczych. 

Od 01.01.2018 do 30.06.2018 r. w ramach I edycji projektu zrealizowano łącznie: 

Formy wsparcia 

Realizacja zajęć 
„Rodzina  
w Centrum” 
01.01.2018 – 
30.06.2018 

Specjalist. Porad. Psychologiczne 339 h 

Specjalist. Porad. Pedagogiczne 144 h 

Specjalist. Porad. Prawne 153 porad 

Mediacje rodzinne 40 h 

Superwizja  0 h 
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Terapia rodzinna grupowa indywidualna 40 spotkań 

Warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie 
12 warsztatów 
2 edycje 

Zajęcia animacyjne dla dzieci rodziców korzystający z warsztatów 12 zajęć 

Grupa wsparcia dla rodzin  naturalnych 
6 spotkań (1 
edycja) 

Warsztaty dla os. przebywających  i opuszczających pieczę zastępczych 
8 warsztatów (1 
edycja) 

Wyjazd edukacyjny 5-dniowy wzmacniający więzi rodzinne 2 

Bony edukacyjne dla dzieci opuszczających pieczę zastępczą 3 

Spotkanie edukacyjne dot. rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej 2 

Warsztaty ,,Moje emocje’’ dla dzieci przebywających w pieczy oraz z rodzin 
z problemami opiekuńczo – wychowawczymi 

0 

Warsztaty socjoterapeutyczne 1-dniowe dla osób przebywających  
w pieczy oraz z rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi 

0 

 
Od 01.07.2018 r. do 31.12.2018 r. w ramach II edycji projektu zrealizowano łącznie: 

Forma wsparcia 

Realizacja zajęć 
„Rodzina  
w Centrum 2”  
01.07. 2018 -
31.12.2018 

Ilość 
godzin/zajęć 
pozostała do 
realizacji do 
czerwca 2020 r. 
,,Rodzina w 
Centrum 2’’   

Specjalist. Porad. Psychologiczne 245 h 907 h 

Specjalist. Porad. Pedagogiczne 64 h 380 h 

Specjalist. Porad. Prawne 40 porad 136 porad 

Mediacje rodzinne 36 h 108 h 

Superwizja  6 h 54 h 

Terapia rodzinna grupowa indywidualna 36 spotkań 216 spotkań 

Warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie 
6 warsztatów (1 
edycja) 

24 warsztaty 

Zajęcia animacyjne dla dzieci rodziców korzystający z 
warsztatów 

6 zajęć 24 zajęcia 

Grupa wsparcia dla rodzin  naturalnych 
6 spotkań (1 
edycja) 

18 spotkań 

Warsztaty dla os. przebywających  i opuszczających 
pieczę zastępczych 

4 warsztaty (1 
edycja) 

8 warsztatów 

Wyjazd edukacyjny 5-dniowy wzmacniający więzi 
rodzinne 

0 1 wyjazd 

Bony edukacyjne dla dzieci opuszczających pieczę 
zastępczą 

0 2 

Spotkanie edukacyjne dot. rozwoju rodzinnych form 
pieczy zastępczej 

0 1 

Warsztaty ,,Moje emocje’’ dla dzieci przebywających w 
pieczy oraz z rodzin z problemami opiekuńczo – 
wychowawczymi 

12 spotkań - 2 
cykle 

72 spotkania – 
12 cykli 
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Warsztaty socjoterapeutyczne 1-dniowe dla osób 
przebywających w pieczy oraz z rodzin z problemami 
opiekuńczo-wychowawczymi 

4 warsztaty – 1 
cykl 

12 warsztatów – 
3 cykle 

 

I edycja: 

1/ W 2018 r. wsparciem objęto łącznie: 178 osób, w tym 101 kobiet i 77 mężczyzn.  

2/ Ze wsparcia I edycji projektu skorzystało łącznie:  20 osób sprawujących pieczę zastępczą 

w tym 10 kobiet i 10 mężczyzn; 32 osoby przebywające w pieczy zastępczej. 

II edycja: 

1/ W ramach II edycji projektu w  2018 r. udzielono wsparcia 250 mieszkańcom PT w tym 155 

kobietom i 95 mężczyznom.  

2/ Wsparciem objęto 38 osób sprawujących pieczę zastępczą, w tym 29 kobiet i 9 mężczyzn;  

24 osoby przebywające w pieczy zastępczej; 8 osób upuszczających pieczę zastępczą. 

Podsumowując w 2018 r. łącznie 58 osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz  

56 wychowanków pieczy zastępczej skorzystało ze specjalistycznego poradnictwa w formie 

indywidualnej oraz warsztatowej 

Łącznie z projektu skorzystało w tym okresie: 428 osób. 

CELE I ZAŁOŻENIA POSZCZEGÓLNYCH WARSZTATÓW: 

1/ Warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczych 
 Cel - wzmocnienie kompetencji młodzieży w wypełnieniu ról społecznych. Uczestnicy 

nabyli umiejętności  m.in. w zakresie: budowania własnego wizerunku, świadomego 

komunikowania się w kontaktach interpersonalnych, sposobów rozwiązywania 

konfliktów, unikania uzależnień, szukania źródła dla własnej kreatywności, opisywania  

i nazywania uczuć i emocji, wywierania dobrego wrażenia na innych, budowania własnego 

wizerunku, kształtowanie wrażliwości. 

2/ Grupa wsparcia dla rodzin naturalnych i zastępczych 

 Cel - wsparcie emocjonalne w pokonywaniu trudności, zwalczanie bezradności wobec 

problemu, wymiana informacji i doświadczeń, poszukiwanie rozwiązywań. 

3/ Warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie dla rodziców naturalnych  

i zastępczych 

 Efekt - podniesienie i wzmocnienie kompetencji rodzicielskich rodziców naturalnych  

i zastępczych w zakresie: 

• jak radzić sobie z kryzysami rozwojowymi dziecka,  

• jak rozmawiać, aby nie ranić,  

• jak kochać i wymagać przy jednoczesnym skutecznym wykonywaniu opieki nad dziećmi, 

• jak aktywnie słuchać w relacji rodzic -dziecko,  

• przyswojenia techniki radzenia sobie ze stresem,  

• zdobycia wiedzy dot. skutecznego wyznaczania granic w rodzinie  

• nawiązywania pozytywnych relacji, które posłużą cennej wymianie doświadczeń  

i wzajemnemu wsparciu. 

4/ Zajęcia animacyjne dla dzieci rodziców korzystających z warsztatów, wzmacniające 

kompetencje rodzicielskie, dla rodziców naturalnych i zastępczych 

 Cel zajęć - zorganizowanie czasu wolnego dzieci rodziców korzystających z warsztatów, 

wzmacniające kompetencje rodzicielskie dla rodziców naturalnych i zastępczych.  
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Dzieci w tym czasie nabywały różnych umiejętności jak: współpraca i współdziałanie z 

innymi dziećmi, wykonywały różne prace plastyczne  oraz  ćwiczenia ruchome. 

5/ Warsztaty ,,Moje Emocje’’ - grupa odbiorców  dzieci w wieku 7-14 roku życia, sprawiające 

trudności wychowawcze, często wycofane, z różnego rodzaju zaburzeniami zachowania  

tj. nadpobudliwość psychoruchowa, chwiejność emocjonalna, trudności z koncentracją 

uwagi itp. Tematyka: 

• poznanie siebie, świadomość własnych zalet i wad, 

• rozwijanie umiejętności rozpoznawania, nazywania i wyrażania uczuć i emocji,  

• sposoby regulowania emocji, metody relaksacji 

• rozwijanie umiejętności interpersonalnych.  

6/ Warsztaty socjoterapeutyczne - zakres tematyczny: 

1. Moje uczucia i emocje. 

2. Agresja – czym jest i jak  ją zastąpić. 

3. Poczucie wartości – jestem ważny. 

4. Sztuka autoprezentacji. 

Z obserwacji pracowników PCPR-u  Warsztaty te mają pozytywny wpływ na wzrost świadomości 

nieletnich uczestników, w zakresie definiowania emocji i rozróżniania stanów emocjonalnych  

u siebie i innych, wpływają na wzrost umiejętności radzenia sobie z niepowodzeniami,  

z negatywnymi emocjami oraz na wzrost samoświadomości, określania swoich celów i wartości. 

Główne diagnozy problemów odbiorców projektu: 

• Zaniedbywanie obowiązków rodzinnych i wychowawczych przez rodziców,   

• Osłabienie więzi emocjonalnych, mnożenie się konfliktów między dziećmi  

a rodzicami.   

• Naturalna skłonność młodzieży do buntu wobec wszelkich autorytetów, brak 

odpowiednich działań ze strony  rodziców - prowadzenie do nasilenia konfliktów, a  

w rezultacie do uzależnień. 

• Presja wywierana przez otoczenie w kt. przebywają ludzie młodzi - w rodzinach 

ze stosunkowo krótkim stażem  rodzice nie posiadają odpowiedniego przygotowania żeby 

pełnić obowiązki dydaktyczne, często zbyt nerwowo  zachowują się wobec dzieci, często 

także są bez pracy, co pobudza dzieci do buntowania się oraz prowadzi do licznych 

patologii. 

• Rodzice zajęci są robieniem kariery i dbaniem tylko o materialne dobro rodziny. 

• Eurosieroty – konsekwencje emigracji rodziców w celach zarobkowych . 

• Trauma dzieci po rozwodzie rodziców- głównie demonstracja złości skierowana zarówno 

do innych, jak i na siebie, nieodpowiedzialność, silne poczucie winy, częste łamanie zasad, 

destrukcyjne zachowania i objawy buntu niestosownego do wieku. Pojawia się również 

izolacja lub wycofanie w relacji z przyjaciółmi i rodziną, a nawet myśli samobójcze, fantazje 

lub akty dotyczące przemocy.  

• U starszych dzieci nadużywanie alkoholu i narkotyków, a także zwiększoną lub 

przedwcześnie rozpoczętą aktywność seksualną. 

• Przemoc w rodzinie fizyczna, psychiczną, ekonomiczna. 

• Molestowanie seksualne dzieci. 

• Zaburzenia nastroju : depresja, lęki. 

• Brak umiejętności radzenia sobie ze stresem. 
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WYKAZ POTRZEB W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ NA 2019 r. 

1. Rozwój poradnictwa specjalistycznego dla członków rodzin zagrożonych i dotkniętych 

problemem przemocy w rodzinie.  

2. Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w Ośrodkach Interwencji 

Kryzysowej. 

3.  Utrzymywanie jakości standardu usług świadczonych przez jednostki funkcjonujące na 

terenie Powiatu Toruńskiego. 

4. Uczestnictwo w „Programie wyrównywania różnic między regionami III” - stosownie  

do złożonych wniosków i wystąpień. 

5. Uczestnictwo w pilotażowym programie „Aktywny samorząd” - stosownie  

do złożonych wniosków i wystąpień. 

6. Realizacja projektu partnerskiego „Rodzina w Centrum 2” współfinansowanego  

ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego  na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa  

9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3  Rozwój Usług Zdrowotnych i Społecznych, 

Poddziałanie 9.3.2 Rozwój Usług Społecznych. 

7. Realizacja programów profilaktycznych  z zakresu uzależnień i przemocy w rodzinie. 

PIECZA ZASTĘPCZA 

WSPIERANIE RODZINY ORAZ SYSTEM PIECZY ZASTĘPCZEJ 

Zadania powiatu w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej realizowano  

na podstawie: 

* ustawy z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U.  

z 2018 r., poz. 998 ze zm.). 

* ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r., poz. 1508 ze zm.) 

Wyznaczenie organizatora rodzinnej pieczy zastępczej 

Zgodnie z art. 76 ust. 1 i ust. 2 ustawy o wspieraniu (…), organizatorem rodzinnej pieczy 

zastępczej jest wyznaczona przez starostę jednostka organizacyjna powiatu lub podmiot któremu 

starosta zlecił realizację tego zadania. Zadania organizatora w PT zgodnie z zarządzeniem  

Starosty Toruńskiego Nr  60/2011 z dnia 12 grudnia 2011 r. realizuje PCPR w Toruniu, w którym 

utworzono Zespół ds. Pieczy Zastępczej. 

REALIZACJA ZADAŃ  W ZAKRESIE PIECZY ZASTĘPCZEJ  

1. Opracowanie i realizacja 3 – letnich powiatowych programów dotyczących rozwoju  

              pieczy zastępczej. 

Dokument w tym zakresie to Załącznik nr 3 do Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych na l. 2017-2022 pn.: „Program Rozwoju Systemu Pieczy Zastępczej na Lata 2018-

2020”,  przyjęty uchwałą Nr XXVII/170/2017 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 17.05.2017 r.  

Celem głównym programu  jest  tworzenie i wspieranie form pieczy zastępczej, w tym m.inn. 

promowanie i rozwój form rodzinnego rodzicielstwa zastępczego, ale też zapewnienie 

instytucjonalnej pieczy zastępczej, pomocy i wsparcia usamodzielnianym wychowankom pieczy 

zastępczej. Program jest realizowany na bieżąco. Poprzedni Program obejmował lata 2015-2017. 
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2. Zapewnienie dzieciom wsparcia w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka, 

w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.  

Od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. na terenie PT funkcjonowało łącznie 116 rodzin 

zastępczych (9 zawodowych, 43 niezawodowych, 63  spokrewnionych, 1 rodzinny dom dziecka - 

RDD), w których umieszczono 182 dzieci.  

 Wszystkie dzieci, czasowo pozbawione opieki ze strony rodziców biologicznych mają 

zapewnione miejsce w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej. W przypadku 

niemożliwości wykonania postanowienia Sądu i umieszczenia dziecka na terenie PT, 

podejmowane są działania  zapewnienia opieki na terenie innych powiatów.  W 2018 r. 

umieszczono 7 dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów. 

3. Organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze, 

rodzinne domy dziecka, placówki opiekuńczo – wychowawcze poprzez wspieranie 

procesu usamodzielnienia.   

W 2018 r. pomocą i wsparciem PCPR-u objęto 32 pełnoletnich wychowanków, w tym 25  

z r. zastępczych i 7 z placówek opiekuńczo – wychowawczych (POW). 

Pracownicy na bieżąco udzielali wsparcia wychowankom, informowali o procedurach dot. 

pomocy na kontynuowanie nauki, zagospodarowanie, usamodzielnienia, w wyborze opiekuna 

usamodzielnienia, Indywidualnych Programów Usamodzielnienia (IPU), procedurach związanych 

z wnioskowaniem o przyznanie mieszkania.  

Opracowano 14 IPU oraz 7 modyfikacji tych dokumentów. 

Podczas pracy terenowej przeprowadzono 16 wywiadów środowiskowych, motywowano 

wychowanków do kontynuowania nauki, utrzymywania prawidłowej frekwencji na zajęciach,  

do poprawy sytuacji materialnej m.in. poprzez poszukiwanie pracy zarobkowej. 

Tab. 1 - Narzędzia współpracy z wychowankami: 

Nazwa narzędzia Liczba 

Wywiady środowiskowe 16 

Opinie zasadności przyznania pomocy 24 

Indywidualny Program Usamodzielnia 14 

Modyfikacja lub Ocena Indywidualnego Programu Usamodzielnienia 7 

Ocena końcowa z realizacji IPU 2 

Łącznie 63 

 

4. Tworzenie warunków do powstania i działania rodzin zastępczych, rodzinnych domów 
dziecka i rodzin pomocowych.  

1/ Szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji r. zastępczej odbywają się co roku. W 2018 r. 

zgłosiło się 16 rodzin kandydujących na r. zastępczą, które zostały zakwalifikowane  

na szkolenie. Przeprowadzono 16 wizyt i wywiadów środowiskowych w miejscu zam. 

kandydatów, dokonując analizy sytuacji osobistej, rodzinnej i majątkowej kandydatów. 

Kandydaci zostali także poddani psychologicznym badaniom testowym. Odbyli również 

rozmowy indywidualne z psychologiem w siedzibie PCPR. W X 2018 r. odbyła się 1 edycja 

szkolenia (3 spotkania) dla 16 osób - kandydatów do pełnienia funkcji r. zastępczej, 
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prowadzona przez pracownika PCPR, na podstawie autorskiego programu szkoleń, 

opracowanego przez PCPR w Toruniu i zatwierdzonego przez MRPiPS odpowiednią decyzją. 

2/ Rodziny zastępcze objęte były pomocą i wsparciem przez 3 koordynatorów rodzinnej pieczy 

zastępczej, 2 specj. pracy socjalnej, 1 psychologa, 1 specjalistę pracy z rodziną. Opracowano 

we współpracy z rodzinami 14 IPU dla dzieci umieszczonych w 2018 r. w rodzinnej pieczy 

zastępczej. W przypadku pozostałych 7 dzieci zachodziły przesłanki do modyfikacji  

planów pomocy. 

3/ Pracownicy PCPR udzielali pomocy i wparcia w bieżących trudnościach i problemach r. 

zastępczych, wspierali kontakty z rodzicami biologicznymi lub członkami rodzin. W ciągu roku 

odbyło się łącznie 668 odwiedzin przez pracowników w miejscu zam. rodzin zastępczych. 

Wizytowano także pełnoletnich wychowanków rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej.  

5. Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz placówek wsparcia 
dziennego o zasięgu ponadgminnym.  

Na dzień 31.12.2018 r. w POW na terenach innych powiatów przebywało 23 wychowanków 

z PT. Koszty za ich pobyt wyniosły kwotę 748.280 zł.  

W ciągu roku wpłynęło 7 spraw dot. skierowania do POW, natomiast 7 wychowanków opuściło 

placówki spoza PT, w tym 4 pełnoletnich usamodzielniło się i kontynuuje naukę.  

Pracownicy PCPR wzięli udział w 5 posiedzeniach Stałych Zespołów ds. Okresowej Oceny Sytuacji 

Dziecka. 

6. Finansowanie świadczeń pieniężnych dotyczących dzieci z terenu powiatu, 
umieszczonych w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka, placówkach 
opiekuńczo – wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo – terapeutycznych, 
interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych lub rodzinach pomocowych, na jego terenie 
lub na terenie innego powiatu 

A. Rodzinna piecza zastępcza - świadczenia  

Rodzinie zastępczej na każde umieszczone dziecko, przysługuje świadczenie (obligatoryjne) na 

pokrycie kosztów jego utrzymania, nie niższe niż kwota: 

1) 694,00 zł miesięcznie –  dziecko umieszczone w r. zastępczej spokrewnionej, 

2) 1.052,00 zł miesięcznie – dziecko umieszczone w r. zastępczej zawodowej,  niezawodowej 

lub rodzinnym domu dziecka. 

Tab. 2 - Liczba rodzin zastępczych i dzieci - realizacja świadczeń na pokrycie kosztów 
utrzymania dziecka 

Typ rodzin 

zastępczych 

Liczba rodzin 

zastępczych 

Liczba dzieci 

umieszczonych  

w rodzinach 

Liczba 

wypłaconych 

świadczeń 

Kwota 

wypłaconych 

świadczeń w 

2018 r. w zł 

spokrewnione 63 86 782 534.168 

niezawodowe 43 59 435 458.118 

Zawodowe  

Rodzinny Dom 

Dziecka 

9 

1 
37 512 456.220 

OGÓŁEM 116 182 1.729 1.448.506 
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W 2018 r. sąd ustanowił 17 r. zastępczych dla 24 dzieci w tym: 

- dla 11 r. zastępczych spokrewnionych dla 14 dzieci,   

- 6 r. zastępczych niezawodowych dla 10 dzieci.  

Pozostałe zmiany/ruchy w pieczy zastępczej w ciągu 2018 r.: 

 - umieszczenie interwencyjne 13 dzieci  w 6 r. zastępczych,  

-  przestało funkcjonować  28 r. zastępczych, w których przebywało 32 dzieci  

- rozwiązanie przez Sąd  20 r. zastępczych dla 25 dzieci (4  umieszczono w POW, a 7 wróciło pod 

opiekę rodzica biologicznego) 

- z 3 r. zastępczych  - 5 dzieci trafiło do innych r. zastępczych 

- przysposobienie 4 dzieci  przez 4 r. zastępcze niezawodowe (wcześniej przebywały pod ich 

opieką) 

- z 5 r. zastępczych dzieci  przysposobiono przez rodziny adopcyjne 

- 7 r. zastępczych przestało funkcjonować - usamodzielnienie się wychowanków i przejście na 

świadczenia na kontynuowanie nauki. 

R. zastępczej i RDD przysługują świadczenia i dodatki także po osiągnięciu przez dziecko 

pełnoletności, jeżeli wychowanek nadal przebywa w tych rodzinach i uczy się - nie dłużej niż do 

25 r. życia. Z 14 pełnoletnich wychowanków r. zastępczych - 2 podjęło decyzję  

o usamodzielnieniu, natomiast 12 pozostało w r. zastępczych. Ponadto w rodzinnej pieczy 

zastępczej przebywało nadal 26 pełnoletnich wychowanków.  

Świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka, do kt. prawo powstało przed dniem wejścia 

w życie ustawy o wspieraniu rodziny (…)  r. zastępczej spokrewnionej, niezawodowej, zawodowej 

są przyznane na podstawie przepisów dotychczasowych tj. ustawy  o pomocy społecznej. 

 W 2018 r. obowiązywała kwota podstawy w wys. 1.763,00 zł (rozp. Rady Ministrów z 11 lipca 

2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych  

z pomocy społecznej - Dz.U. 2018, poz. 1358), od kt. naliczana jest wys. świadczeń pieniężnych  

z pomocy społecznej na: kontynuowanie nauki, usamodzielnienie, pomocy na zagospodarowanie 

w formie rzeczowej dla wychowanków: 

 - 1.057,80 zł (60% podstawy)– w przypadku dziecka  do ukończenia 7 roku życia, 

 - 1.410,40 zł (80% podstawy) pomniejszonej o połowę dochodu dziecka – dla dziecka  

do ukończenia 7 r. życia, posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności, 

 - 1.057,80 zł  (60% podstawy)– dziecko  powyżej 7 r. życia do ukończenia 18 r. życia, posiadające 

orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym  

st. niepełnosprawności. 

4 rodziny z 4 dzieci wybrało korzystniejsze wysokości świadczeń pieniężnych przyznanych  

na podstawie ustawy o pomocy społecznej. 

W 2018 r. dodatek w wys. 211,00 zł miesięcznie  na 14 niepełnosprawnych dzieci  

otrzymywało 7 r. zastępczych.  

B. Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza - świadczenia wypłacane na podstawie 
ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dla osób pełnoletnich 
usamodzielniających się opuszczających rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, 
placówki opiekuńczo – wychowawcze lub regionalne placówki opiekuńczo – terapeutyczne  

Pomoc na kontynuowanie nauki – jest przyznawana na czas trwania nauki, nie dłużej jednak  

niż do 25 roku życia. 
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Pomoc pieniężna na usamodzielnienie – na zaspokojenie ważnej potrzeby życiowej osoby 

usamodzielnianej – jest to jednorazowe świadczenie. 

Pomoc na zagospodarowanie – jest przyznawane jednorazowo w formie rzeczowej  

(np. wyposażenie mieszkania) 

 

1) Przyznawanie pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki 

Osobie opuszczającej, po osiągnięciu pełnoletności, r. zastępczą, RDD, POW - w przypadku, 

gdy umieszczenie w pieczy zastępczej nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu, przyznaje się 

pomoc na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie, zagospodarowanie, w uzyskaniu  

odpowiednich warunków mieszkaniowych,  zatrudnienia. 

a) Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki - dla osób opuszczających rodziny zastępcze  

        Realizacja dla 22 pełnoletnich wychowanków r. zastępczych, w kwocie  86.738,00 zł, 

wydano 36 decyzji adm. W ciągu roku wpłynęły 4 wnioski dot. przyznania pomocy  

na kontynuowanie nauki, które rozpatrzono pozytywnie.  

b) Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki - dla osób opuszczających placówki opiekuńczo 

– wychowawcze  

          Realizacja dla 7 osób, kt. opuściły POW na łączną kwotę 22.257,00 zł, wydano 10 decyzji adm. 

W ub.r. wpłynęły 3 wnioski o pomoc w tym zakresie. 

2) Przyznawanie pomocy pieniężnej  na usamodzielnienie  

a) Przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie - dla osób opuszczających rodziny 

zastępcze 

          Wpłynęły 4 wnioski osób, które opuściły r. zastępczą  dot. przyznania pomocy w tym 

zakresie. Wnioski rozpatrzono pozytywnie na kwotę 17.179,00zł.   

b) Przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie dla osób opuszczających placówki      

opiekuńczo wychowawcze 

           Nie wpłynął żaden wniosek. 

3) Przyznawanie pomocy pieniężnej na zagospodarowanie w formie rzeczowej 

a) Przyznawanie pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla pełnoletnich 

wychowanków r. zastępczych 

Pomoc została wypłacona w kwocie 7.808,00 zł dla 5 osób opuszczających r. zastępcze  

na m.in. sprzęt gospodarstwa domowego, materiały do prac remontowych i wyposażenia 

mieszkania.  

b) Przyznawanie pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla pełnoletnich 

wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych 

W 2018 r.  wpłynął 1 wniosek w tym zakresie dla osób opuszczających POW, wypłacona kwota  

to 1.500,00 zł.  

 

7. Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 

 Na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny (…) z formy pomocy dot. dodatków 

wychowawczych „500+” skorzystało  157 dzieci na kwotę 986.408,00 zł. Ilość świadczeń  

wyniosła 2002. 

 Inna pomoc to realizacja rządowego programu pn.: „Dobry start” (rozp. Rady Ministrów  

z 30.05.2018, Dz.U.2018, poz. 1061), obejmująca wypłatę dla uczniów kwoty „300+”  na wyprawkę 

szkolną. Z tej formy pomocy skorzystało 141 dzieci na kwotę 42.300,00 zł. 



SPRAWOZDANIE  Z  DZI AŁ ALNOŚCI   
POWIATOWEGO CENTRUMPOMOCY RODZINIE W TORUNIU 

ZA 2018 ROK 
 

 
24. 

 

Dotacja na w.wym formy wsparcia wyniosła 100%. 

EFEKTY PRACY ORGANIZATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ – Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Toruniu za 2018 r. 

1/ Funkcjonowanie od 2012 r. Zespołu ds. Pieczy Zastępczej (Zds.PZ).  

Wnioski z prac Zespołu służą do podejmowania bieżących kolegialnych decyzji w spr. 

rodzicielstwa zastępczego. 

2/ Współpraca z rodzinami zastępczymi, pełnoletnimi wychowankami pieczy zastępczej 

Pracownicy PCPR - koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, specjaliści pracy z rodziną, 

specjaliści pracy socjalnej oraz prac. socjalni systematycznie odwiedzali r. zastępcze. W ciągu roku 

odbyło się łącznie 668 odwiedzin w miejscu zamieszkania r. zastępczych, miały również miejsce 

wizyty u pełnoletnich wychowanków rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej.  

 

 

 
 

3/ Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej 

Program MRP i PS pn.: Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” 

umożliwił ubieganie się o częściowe dofinansowanie wynagrodzeń w 2018 r. dla 3 koordynatorów 

rodzinnej pieczy zastępczej. Koszty zatrudnienia zostały sfinansowane w 41% z dotacji celowej 

wynoszącej 51.250,00 zł.  

4/ Prowadzenie naboru na kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, 

rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka. 

Poza działalnością szkoleniową dla kandydatów na rodziny zastępcze opisaną wcześniej, w VII  

i XII 2018 r. pracownicy Zespołu ds. Pieczy Zastępczej (Zds.PZ) promowali ideę rodzicielstwa 

zastępczego podczas spotkań edukacyjnych, w ramach projektu EFS pn. „Rodzina w Centrum2”. 

5/ Organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora placówki 

opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego 

Nie zgłaszano potrzeb w tym zakresie. 

6/ Zapewnianie rodzinom zastępczym szkoleń mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji 

zgodnie ich potrzebami. 

W XII 2018 r. odbyło się szkolenie dla r. zastępczych, w kt. uczestniczyło 26 osób z  

r. zastępczych zawodowych, niezawodowych i spokrewnionych. Szkolenia obejmowały  

zagadnienia: „funkcjonowanie nastolatka oraz pracy wychowawczej”. Wszystkie uczestniczące 

osoby w szkoleniach otrzymały stosowne zaświadczenia. 

R. zastępcze nie zgłaszały indywidualnych potrzeb w zakresie potrzeby szkoleń. Rozeznanie  

w powyższym zakresie prowadzą pracownicy PCPR współpracujący z r. zastępczymi. Z uwagi  

na brak inicjatywy szkoleniowej ze strony r. zastępczych, w 2018 r. PCPR zgłosił do ROPS  

na szkolenia r. zawodowe i niezawodowe, wymagające podwyższenia kwalifikacji. W ciągu roku 

ze strony ROPS odbyło się 8 szkoleń, w kt. uczestniczyły r. zastępcze z terenu PT. Tematyka 

szkoleń: „Trening zastępowania agresji”, „Twoja rodzina a piecza zastępcza”, „Tożsamość dziecka”, 

„Problemy rodziny naturalnej dziecka w pieczy zastępczej a podjęcie z nią współpracy”, „Depresja 

dzieci i młodzieży”, „Psychodietetyka u dzieci z FAS”, „Pierwsza pomoc przedmedyczna”, 

„Komunikacja w rodzinie”. W szkoleniach wzięło udział 30 osób stanowiących rodziny zastępcze.  

Wszystkie rodziny otrzymały certyfikaty ukończenia szkoleń. 
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7/ Zapewnienie pomocy i wsparcia rodzicom biologicznym dzieci oraz osobom sprawującym 

rodzinną pieczę zastępczą w ramach grup wsparcia  

W ramach realizowanego przez PCPR projektu „Rodzina w Centrum2” zapewniono pomoc  

w formie grupy wsparcia dla rodzin naturalnych i zastępczych. W 2018 r. odbyło się 12 spotkań 

dla rodzin naturalnych dzieci i rodzin zastępczych (2 edycje). Zorganizowano także warsztaty  

dla rodzin naturalnych i zastępczych, celem wsparcia emocjonalnego w pokonywaniu trudności 

czy zwalczania bezradności wobec problemów wychowawczych.  

8/ Współpraca ze środowiskiem lokalnym 
W ciągu roku w zakresie pieczy zastępczej na bieżąco prowadzono współpracę z OPS-ami,  
Komisariatami Policji, Sądami, Prokuraturą, podmiotami leczniczymi, Szkołami, Kuratorami, 
Placówkami Opiekuńczo–Wychowawczymi. Głównym celem prowadzonej współpracy było 
udzielanie wsparcia i pomocy r. zastępczym, dzieciom w nich przebywających dot. m.in. trudności 
szkolnych, kontaktów z r. biologicznymi, problemów zdrowotnych. Współpraca z innymi 
instytucjami rozwijana była także podczas konsultacji w sprawie dokonywania ocen sytuacji 
dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej oraz rodzin zastępczych.  
Pracownicy Zds.PZ uczestniczyli również w zespołach ds. okresowej oceny sytuacji dzieci, 

przebywających w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej, funkcjonujących również  

na terenie innych Powiatów. W ocenie okresowej sytuacji dziecka zapraszani są także przez PCPR 

pracownicy Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu. 

9/ Prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą  oraz 

dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.  

Poradnictwo i terapia dla r. zastępczych i dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej prowadzone 

jest m.inn. przez psychologa PCPR.  

W 2018 r. przeprowadzono łącznie 348 konsultacji indywidualnych dla r. zastępczych m.inn.  

w zakresie: diagnozy, problemów rodzinnych i wychowawczych, poradnictwa i działań 

terapeutycznych, psychoedukacji, zaburzeń emocjonalnych i zachowań u dzieci. 

Dodatkowo, psycholog wydał 107 opinii psychologicznych, w tym dla: 17 kandydatów  

do pełnienia funkcji r. zastępczej, 28 dla osób pełniących funkcję r. zastępczej niezawodowej. 

10/ Zapewnienie pomocy osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą oraz  

ich wychowankom  specjalistycznych działań. 

W 2018 r. Organizator rodzinnej pieczy zastępczej, jak i w latach poprzednich umożliwił  

r. zastępczym oraz przebywającym w tych rodzinach dzieciom skorzystanie z szerokiego wsparcia 

specjalistycznego w ramach projektu współfinansowanego ze środków EFS pn.: „Rodzina  

w Centrum” (okres realizacji projektu od 01.07.2016 r. do 30.06.2018 r. ) i projektu pn.: „Rodzina 

w Centrum 2” (kontynuacją I edycji, realizacja od 01.07.2018 r. do 30.06.2020 r.).  

Ze wsparcia I edycji projektu skorzystało łącznie 20 osób sprawujących pieczę zastępczą i 32 

przebywających wychowanków w tych rodzinach. 

W ramach II edycji  projektu specjalistycznym wsparciem objęto 38 osób sprawujących pieczę 

oraz 56 wychowanków skorzystało ze specjalistycznego poradnictwa w formie indywidualnej  

i warsztatowej.  

Podsumowując, w 2018 r. łącznie 58 osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą  

i 56 wychowanków rodzin zastępczych skorzystało ze specjalistycznego poradnictwa w formie 

indywidualnej oraz warsztatowej.  

W ciągu całej edycji projektu osoby sprawujące pieczę zastępczą oraz ich wychowankowie 

skorzystali m.inn. z następujących form wsparcia: 

 specjalistyczne poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, prawne 
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 mediacje rodzinne,  terapie grupowe i indywidualne 

 warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie 

 warsztaty dla wychowanków przebywających i opuszczających pieczę zastępczą,  

w tym socjoterapeutyczne, dot. emocji u dzieci 

 grupy wsparcia 

 zajęcia animacyjne dla dzieci rodziców korzystających z warsztatów 

 wyjazd edukacyjny 5-dniowy wzmacniający więzi rodzinne 

 bony edukacyjne dla dzieci opuszczających pieczę zastępczą 

 superwizja 

 uroczyste spotkania edukacyjne dot. rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej 

Uzyskane efekty z realizacji projektu dla rodzin zastępczych: 

- wsparcie emocjonalne w pokonywaniu trudności, zwalczanie bezradności wobec problemów 

- wymiana informacji i doświadczeń 

- podniesienie wiedzy i wzmocnienie kompetencji rodzicielskich 

Uzyskane efekty z realizacji projektu dla wychowanków rodzin zastępczych: 

- nabywanie różnorodnych umiejętności życiowych 

- poprawa funkcjonowania dzieci z różnego rodzaju zaburzeniami i sprawiających trudności 

wychowawcze  

- umiejętność nazywania i wyrażania uczuć i emocji 

- lepsze funkcjonowanie dzieci po przebytych w swoich rodzinach biologicznych przemocach 

fizycznych, psychicznych, seksualnych 

11/ Dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy 

zastępczej. 

Jako organizator pieczy zastępczej w ciągu roku organizowaliśmy w siedzibie PCPR konsultacje  

dot. okresowej oceny sytuacji dziecka, na które zapraszano m.inn. r. zastępcze, rodziców 

biologicznych, pedagogów, asystentów rodzin, pracowników socjalnych z OPS, przedstawicieli 

ośrodka adopcyjnego.   

Dokonano łącznie 383 ocen dzieci z rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej, w tym  

w zakresie zasadności dalszego pobytu dzieci w r. zastępczych lub  braku zasadności. Opinie  

w tym zakresie przekazywano do właściwego Sądu Rejonowego.  

Dokonano także 35 ocen dot. funkcjonowania rodzin zastępczych w terminach określonych 

ustawą.    

12/ Przeprowadzanie badań pedagogicznych i psychologicznych oraz analizy dot. 

kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom 

dziecka, pod kątem zapewnienia przez rodzinę odpowiednich warunków bytowych  

i mieszkaniowych umożliwiających dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb.  

Analiza warunków materialno – bytowych przeprowadzana była w miejscu zam. rodzin- 

kandydatów do pełnienia funkcji r. zastępczej. Ponadto, dokonywano weryfikacji kandydatów, 

zgodnie z wymogami art. 42 ustawy, który stanowi, że pełnienie funkcji rodziny zastępczej może 

być powierzone osobom, które:  

1. dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej; 

2. nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, władza rodzicielska nie jest im ograniczona 

ani zawieszona; 

3. wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich 

wynika z tytułu egzekucyjnego; 
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4. nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych; 

5. są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone 

zaświadczeniami lekarskimi o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia tej funkcji,   

posiadają opinię o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji wystawioną przez 

psychologa; 

6. przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

7. zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie 

jego indywidualnych potrzeb. 

 Dodatkowo, pełnienie funkcji r. zastępczej niezawodowej lub zawodowej może być 

powierzone osobom, kt. nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo  

lub umyślne przestępstwo skarbowe.  

 PCPR przeprowadza testy psychologiczne i rozmowy indywidualne z każdą rodziną  

na podstawie, których sporządza opinię nt. kandydatów. W 2018 r. zastosowano 10 rodzajów 

testów do 17 kandydatów do pełnienia funkcji r. zastępczej. 
 

13/ Zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją 

prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających.  

W 2018 r. PCPR zgłosił do Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego 21 dzieci  

z uregulowaną sytuacją prawną, celem przysposobienia. Zakwalifikowano 7 dzieci, natomiast 

przyczyną braku kwalifikacji 14 dzieci do adopcji był głównie wiek dzieci, okres pobytu w pieczy 

zastępczej, kontakt z rodzicami biologicznymi, brak zgody dziecka i opiekuna prawnego  

na przysposobienie.  

14/ Zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. 

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny(…) r. zastępcze obejmuje się opieką koordynatora 

rodzinnej pieczy zastępczej, kt. nie może mieć pod opieką więcej niż 15 rodzin. Praca 

koordynatora nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków prac. socjalnego oraz nie może 

on prowadzić postępowań z zakresu świadczeń realizowanych przez powiat.  

W 2018 r. PCPR w Toruniu zatrudniał 3 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. 

Do zadań koordynatora należy w szczególności: 

a/ Udzielanie pomocy r. zastępczym w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej.  

Pracownicy Zds.PZ udzielali na bieżąco pomocy i wparcia w  trudnościach i problemach z kt. 

borykają się r. zastępcze, opiekujące się  umieszczonymi  dziećmi, często pochodzące z rodzin 

biologicznych gdzie występował  problem alkoholowy, bezrobocie, przemoc fizyczna i psychiczna. 

b/ Przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio r. zastępczą  

lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku.  

W 2018 r. opracowano we współpracy z r. zastępczymi 5 Planów Pomocy Dzieciom  

(dla dzieci umieszczonych w 2018 r. w rodzinnej pieczy zastępczej). W przypadku pozostałych 

dzieci nie zachodziły przesłanki do modyfikacji planów pomocy. 

c/ Pomoc r.  zastępczym w nawiązaniu wzajemnego kontaktu. 

Podczas każdej wizyty u r. zastępczej pracownicy na bieżąco informują o formach wsparcia 

oferowanych dla r. zastępczych, m.in. o możliwości udziału w grupie wsparcia. 

d/ Pomoc r. zastępczym w dostępie do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, 

reedukacyjnej i rehabilitacyjnej. 

 Motywowano r. zastępcze do przeprowadzania zleconych badań i konsultacji  

(w przypadkach tego wymagających) u lekarzy specjalistów (np. endokrynologa, kardiologa, 



SPRAWOZDANIE  Z  DZI AŁ ALNOŚCI   
POWIATOWEGO CENTRUMPOMOCY RODZINIE W TORUNIU 

ZA 2018 ROK 
 

 
28. 

 

alergologa, laryngologa, okulisty, internisty). W razie potrzeby sugerowano konieczność odbycia 

konsultacji z psychologiem, pedagogiem szkolnym bądź psychiatrą. Informowano również o potrzebie 

szczepienia dzieci.  

e/ Udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej.    

 Pracownicy PCPR-u na bieżąco udzielają wsparcia wychowankom rodzinnych  

i instytucjonalnych form pieczy zastępczej, poprzez informowanie o procedurach dot. m.inn. 

przyznawania pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki, na zagospodarowanie, 

usamodzielnienie, pomocy w wyborze opiekuna usamodzielnienia, opracowywania IPU  

(w 2018 r. opracowano 14 IPU oraz 10 modyfikacji IPU). Informowano także o procedurach 

związanych z wnioskowaniem o przyznanie mieszkania.  

Podczas pracy terenowej przeprowadzano wywiady środowiskowe, motywowano wychowanków 

do kontynuowania nauki i utrzymywania prawidłowej frekwencji na zajęciach, a także  

do poprawy sytuacji materialnej m.in. przez poszukiwanie pracy zarobkowej. 

f/ Inne zdania, kt. były wykonywane przez koordynatorów: 

✓ Zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją 

prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;  

✓ Współpraca z asystentem rodziny przy opracowaniu planu pracy z rodziną, 

skoordynowanego z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;  

✓ Prowadzenie dokumentacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej zgodnie z art. 38a 

ustawy, kierowanie dzieci w pieczy do diagnozy psychofizycznej, kierowanie r. zastępczych 

na badania lekarskie -badania predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji;  

✓ Wydawanie opinii w przedmiocie wytoczenia przez kierownika PCPR powództwa  

o zasądzenie świadczeń alimentacyjnych na rzecz dziecka przebywającego w pieczy 

zastępczej;  

✓ Sporządzanie opinii w przedmiocie ustania przyczyny umieszczenia dziecka w r. zastępczej 

i możliwości powrotu dziecka do jego rodziny na potrzeby postępowania sądowego  

w tej sprawie;  

✓ Sporządzanie opinii dla r. zastępczej niezawodowej, która wystąpi z wnioskiem o zawarcie 

umowy o pełnienie funkcji r. zastępczej zawodowej;  

✓ W przypadku rodzeństwa, sporządzanie opinii w przedmiocie umieszczenia w r. zastępczej 

większej liczby dzieci niż przewiduje to art. 53 ust. 1 oraz sporządzanie innych opinii 

wynikających z ustawy;  

✓ Konsultacje w zakresie oceny sytuacji dziecka, przeprowadzanie i sporządzanie ocen;  

✓ Konsultacje w zakresie oceny r. zastępczej lub prowadzącego RDD, przeprowadzanie  

i sporządzanie ocen;  

✓ Pełnienie funkcji opiekuna procesu usamodzielnienia;  

✓ Pomoc wychowankowi przy tworzeniu indywidualnego programu usamodzielnienia;  

✓ Informowanie sądu rodzinnego o całokształcie sytuacji osobistej dziecka umieszczonego  

w pieczy zastępczej oraz o sytuacji jego rodziny w tym możliwości powrotu dziecka pod 

opiekę rodziców biologicznych;  

✓ Praca z dzieckiem, sporządzanie na wniosek sądu opinii o dziecku i rodzinie;  

✓ Współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, sądami, właściwymi 

organizacjami pozarządowymi, innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się  

w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;  

✓ Stałe podnoszenie swoich kwalifikacji w zakresie wykonywanych zadań;  
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Efekty pracy koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w 2018 r. 

Liczba 
kordy- 
natorów 

Liczba 
 rodzin 
 pod  
opieką 
 koordy- 
natorów 

Liczba  
dzieci  
pod  
opieką 
 koordy- 
natorów 

Liczba 
wizyt 
w 
rodzi-
nach 

Monito- 
rowanie 
kontaktów 
na terenie 
PCPR w 
przystoso-
wanym do 
spotkań 
pokoju 

Liczba  
utworzo-
nych 
planów 
pomocy 
dziecku 

Liczba 
okreso-
wych ocen 
dziecka        
i udział w 
pracy 
zespołu  
do spraw 
oceny 
dzieci 

Liczba 
okreso-
wych ocen 
rodzin 

3 59 99 443 23 20 198 22 

 

 

Fizyczna obecność koordynatorów rodzinnej pieczy w środowiskach r. zastępczych i stałe 

monitorowanie sytuacji, znacząco poprawiło poziom bezpieczeństwa umieszczonych  

w nich dzieci.  

Dzięki bieżącej ocenie relacji pomiędzy r. zastępczymi a umieszczonymi w nich dziećmi możliwe 

jest natychmiastowe diagnozowanie trudności wychowawczych i kierowanie dzieci  

i r. zastępczych do specjalistów pracujących w projekcie „Rodzina w Centrum 2”.  

Działania koordynatorów podejmowane w terenie przyczyniają się do poprawy współpracy  

z różnymi instytucjami, jak np.: 

▪ szkoły – pozyskiwanie opinii na temat funkcjonowania dzieci w środowisku szkolnym i ich 

wyników w nauce oraz podejmowanie współpracy w kierunku poprawy sytuacji dzieci,     

▪ Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej – współpraca z pracownikami i asystentami rodzin  

na rzecz powrotu dzieci z pieczy zastępczej do środowisk biologicznych, pozyskiwanie 

informacji o funkcjonowaniu r. zastępczych na terenie danej Gminy, 

▪ Zespół Kuratorów Sądowych – współpraca w zakresie wymiany informacji  

i organizowaniu pomocy dla r. biologicznych, ubiegających się o powrót dzieci z pieczy 

zastępczej, 

▪ Sąd Rodzinny – przekazywanie ocen r. zastępczych i funkcjonujących w nich dzieci, 

relacjonowanie kontaktów r. biologicznych z dziećmi umieszczonymi w pieczy zastępczej, 

sporządzanie różnego rodzaju opinii i zlecanych wywiadów dot. środowisk r. biologicznych 

lub kandydatów na r. zastępcze.  

W celu osiągnięcia powyższych efektów koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej pracują  

w zadaniowym systemie czasu pracy, co pozwala na wykonywanie zadań nawet godzinach 

popołudniowych, a w nagłych przypadkach nawet w dni ustawowo wolne od pracy. 
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