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PODSTAWY PRAWNE WYKONYWANIA ZADAŃ 

PCPR w Toruniu jako jednostka organizacyjna pomocy społecznej powołana do realizacji zadań 

własnych powiatu oraz zadań zleconych  zakresu administracji rządowej opiera się w swojej działalności 

na poniższych regulacjach prawnych: 

I. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (Dz.U.2020.1876 t.j. z dnia 2020.10.26) 

II. Ustawa z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U.2020.218, t.j.  z dnia 

2020.02.11.)  

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

niepełnosprawnych (Dz.U.2020.426 t.j. z dnia 2020.03.13) 

IV. Rozporządzenie MPRiPS 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.2015.926, t.j.  zdnia 2015.06.30).   

V. Rozporządzenie MPRiPS z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych 

(Dz.U.2007.230.1694 ) 

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

(Dz.U.2020.821 t.j. z dnia 2020.05.08) 

VII. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 w sprawie szczegółowych warunków 

realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U.2018. 1061 z dnia 2018.06.01). 

VIII. Obwieszczenie 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  (M.P.2018.326 z dnia 2018.03.29) 

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

dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U.2018.1358 z dnia 

2018.07.13). 

X. Regionalny Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 

 

BUDŻET PCPR 

W roku 2020 plan finansowy wyniósł - 7.905.260,00 zł,  a wydatki zamknęły się kwotą – 

7.870.076,21 zł  

 

WYDATKI PCPR- u 

1/ rozdział 85508 „Rodziny zastępcze” – 4.791.820,91zł, 

2/ rozdział 85504 „Wspieranie rodziny” –   51.500,31 zł, 

3/ rozdział 85510 „Działalność Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych” –  1.215.282,16 zł, 

4/ rozdział 85218 „Powiatowe centrum pomocy rodzinie” – 1.476.937,32 zł, 

5/ rozdział 85595 „Pozostała działalność– projekty EFS: „Rodzina w Centrum 2” – 334.535,51 zł 

 

ZATRUDNIENIE W PCPR 

        Stan zatrudnienia w PCPR w roku 2020 wyrażony w etatach kalkulacyjnych wynosił– 18,5 etatu 

(bez 2 etatów finansowanych w ramach projektu z EFS). W 2020 r. PCPR w Toruniu nadal pozostawało 

zatrudnionych 3 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, każdy w wymiarze etatu oraz obsadzony 

był etat psychologa przez zatrudnione na 0,5 etatu 2 panie psycholog.  Rok 2019 był ostatnim okresem 

edycji programu MPiPS, dzięki jakiemu możliwe było  dofinansowanie wynagrodzeń dla 

koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej środkami ministerstwa. W roku 2020 MPiPS nie 

przewidziało już takiej możliwości i całość kwoty na wynagrodzenia dla koordynatorów i psychologa 

musiała zostać zabezpieczona przez organizatora pieczy zastępczej ze środków własnych powiatu. 
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Fizycznie zatrudnione pozostawały 24 osoby (w tym 4 na 0,5 etatu, 1 – prace interwencyjne), które 

realizowały zadania w wyznaczonych regulaminem organizacyjnym jednostki zespołach: zespole 

ds.administracji, kadr i archiwizacji, zespole ekonomiczno-finansowym, zespole ds.działań na rzecz 

osób niepełnosprawnych oraz uchodźców, zespole ds.pieczy zastępczej i jej koordynacji oraz działań 

interwencyjnych, zespole ds. programów celowych i projektów.   Pracą Centrum kierował dyrektor przy 

pomocy zastępcy oraz głównej księgowej.                       

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 2020 r. 

1. Ocena zasobów pomocy 

społecznej 

  Ocena zasobów pomocy społecznej wraz z rekomendacjami                       

w oparciu o analizę lokalnej syt. społecznej i demograficznej, 

infrastrukturę, kadrę, organizacje pozarządowe, nakłady finansowe na 

zadania pomocy społecznej, osoby i rodziny korzystające                                    

z pomocy społecznej została przedstawiona przez dyrektora PCPR           

w marcu ubiegłego roku na sesji Rady Powiatu  

2. 

Opracowanie i realizacja 

Pow. Strategii 

Rozwiązywania Problemów 

Społecznych  

z uwzględnieniem 

programów służących 

integracji osób i rodzin  

z grup ryzyka  

W tej sprawie obowiązującą pozostaje Uchwała  Rady Powiatu 

Toruńskiego z 17.05.2017r,  nr XXVII/170/2017.  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 były 

realizowane na bieżąco przez PCPR. 

 

3. 

Prowadzenie 

specjalistycznego 

poradnictwa  

  PCPR realizowało poradnictwo (w tym dla osób dotkniętych  

przemocą): psychologiczne, pedagogiczne, rodzinne, socjalne  dla 

mieszkańców, w tym dla osób niepełnosprawnych. Ogólna liczba porad 

w tym zakresie wyniosła 109. 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 1435 godzin 

specjalistycznego poradnictwa i udzielono wsparcia               

psychologicznego, pedagogicznego, prawnego oraz w formie mediacji 

rodzinnych łącznie dla 664 zainteresowanych. 
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4. 

Przyznawanie pomocy 

pieniężnej na 

usamodzielnienie, 

kontynuowanie nauki osobom 

opuszczającym m.in. domy 

dla matek, rodziny zastępcze, 

placówki  

Rodzinie 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 jednak niż do 25 r. życia.    

- osobom pełnoletnim opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne      

  domy dziecka, placówki opiekuńczo – wychowawcze lub   

regionalne placówki opiekuńczo – terapeutyczne; 

W roku 2020 wypłacane zostały na podstawie ustawy o wspieraniu 

rodzin i systemie pieczy zastępczej,  następujące świadczenia: 

Pomoc pieniężna na kontynuację nauki  

• Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki - dla osób 

opuszczających rodziny zastępcze ( wypłacana do 25roku 

życia) 

Realizacja dla 15 pełnoletnich wychowanków r. zastępczych,                                                  

w kwocie  60 713,01 zł 

• Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki - dla osób 

opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze  

Realizacja dla 7 osób, które opuściły POW na łączną kwotę 25 523,45 

zł  

Pomoc pieniężna na usamodzielnienie 

• Pomoc pieniężna na usamodzielnienie - dla osób 

opuszczających rodziny zastępcze  

Realizacja dla 3 osób opuszczających  r.zastępcze  na łączną kwotę 13 

879,00 zł 

• Pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla osób 

opuszczających placówki  opiekuńczo wychowawcze 

Realizacja dla 2 osóby opuszczających  placówki na łączną kwotę 13 

878,00 zł 

Pomoc  pieniężna na zagospodarowanie w formie rzeczowej 

• Przyznawanie pomocy na zagospodarowanie w formie 

rzeczowej dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych 

Realizacja dla   1 osoby opuszczającej  rodzinę zastępczą na kwotę 

1577,00 zł 

• Przyznawanie pomocy na zagospodarowanie w formie 

rzeczowej dla pełnoletnich wychowanków placówek 

opiekuńczo-wychowawczych 

Realizacja dla 10 wychowanków opuściło placówki opiekuńczo-

wychowawcze, w tym 1 wychowanek usamodzielnił się otrzymując 

wsparcie na kwotę na łączną 1578,00 zł 

 

5. 

Pomoc w integracji  

ze środowiskiem dla osób, 

które opuściły m.in. placówki 

opiekuńczo-wychowawcze  

W roku 2020r. 2 wychowanków (z 10  opuszczającycch placówki)   

usamodzielniło się otrzymując wsparcie na łączną kwotę    13 878,00  zł 

Przyznawano pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 

pełnoletniego  wychowanka  placówki opiekuńczo-wychowawczej na 

łączną kwotę  1578,00 zł 

 

6. 

Pomoc cudzoziemcom  

ze statusem uchodźcy lub       

z ochroną uzupełniającą 

 W roku sprawozdawczym nie zgłoszono wniosków w tym zakresie. 
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7. 

Prowadzenie mieszkań 

chronionych oraz 

powiatowych ośrodków 

wsparcia, w tym domów dla 

matek z małoletnimi dziećmi 

i kobiet w ciąży 

 

W roku sprawozdawczym nie zgłoszono wniosków w tym zakresie. 

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 pom.społ., pieczy zastępczej, świadczeń alimentacyjnych, władzy 

rodzicielskiej i obowiązków z niej wynikających.  W toku bieżącej 

pracy udzielane były 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 roku 2020r. nie zaistniała konieczność podjęcia działań    w formie 

interwencji kryzysowej, natomiast z uwagi na problemy rodzinne, 

wychowawcze, zdrowotne generujące sytuacje kryzysowe dla 

mieszkańców powiatu  dużym  zainteresowaniem   cieszyło  się 

wszelkiego rodzaju poradnictwo specjalistyczne  - 90 osób skorzystało 

z konsultacji psychologa PCPR),  ze wsparcia specjalistów projektu pn.: 

„Rodzina w Centrum 2” – skorzystały  664 osoby  W okresie 

sprawozdawczym pracownicy PCPR-u 8 - krotnie uczestniczyli                

w posiedzeniach  gminnych zespołów interdyscyplinarnych ds. 

przeciwdziałania przemocy domowej. 

10. 

Doradztwo metodyczne dla 

pracowników jednostek 

organizacyjnych pomocy 

społecznej z terenu powiatu 

Zadanie powyższe realizowane pozostawało na bieżąco. Współpraca                          

z kierownikami i pracownikami ośrodków pomocy społecznej 

funkcjonowała m.in. poprzez udzielanie porad i indywidualnych 

konsultacji w zakresie rozwiązywania trudnych problemów osób                

i rodzin, procedur tworzenia rodzin zastępczych, działań zakresu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

 

Poza zadaniami własnymi wynikającymi z ustawy o pomocy społecznej wskazanymi powyżej              

w formie tabelarycznej odrębnie przedstawia się dwa zadania własne powiatu realizowane w roku 2020, 

także na podstawie w/w ustawy: 

11. Podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb  

1/ Planowany do realizacji w roku ubiegłym program korekcyjno – edukacyjny dla osób  

    stosujących przemoc w rodzinie z uwagi pandemię Covid -19 i rezygnację osób  zakwalifikowanych   

    do uczestnictwa nie został finalnie przeprowadzony. Dotacja została zwrócona na konto Wojewody  

    Kujawsko-Pomorskiego 

 

2/ W zakresie prowadzenia specjalistycznego poradnictwa i podejmowania innych działań wynikających 

z rozeznanych potrzeb wskazać należy, iż w roku 2020 psycholog zatrudniony w jednostce podjął 

ogółem 109 konsultacji indywidualnych dla rodzin zastępczych m.in. w zakresie diagnozy 

psychologicznej (dzieci – 54  i dorosłych -36). W sytuacjach bezwzględnie wymagających  wizyty   

w środowisku (pomimo stanu epidemicznego) odbył 36 takich wizytacji, udzielając wsparcia                 
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w postaci  działań w zakresie profilaktyki, diagnoz, porad i wysłuchań dzieci.   

 Pozostali pracownicy jednoski  na bieżąco udzielali wskazówek, porad odnośnie możliwych do 

uzyskania form wsparcia, jak i prawidłowości wypełniania wniosków i skompletowania wymaganej 

dokumentacji. 

 

12. Prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu      

      ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób. 

 
W 2020r. na terenie powiatu toruńskiego funkcjonowały nadal cztery DPS-y, będące 

powiatowymi jednostkami organizacyjnymi (DPS Browina, DPS Dobrzejewice, DPS Pigża, DPS 

Wielka Nieszawka), świadczącymi całodobowe wsparcie dla kierowanych tam, wymagających wsparcia 

osób.  Funkcjonowały także dwa ośrodki wsparcia prowadzone przez powiat – w formie 

środowiskowych domów samopomocy   (Środowiskowy Dom Samopomocy   w Chełmży  dla 50 osób 

oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku dla 35 uczestników) 

W roku 2020 realizując ustawowe uprawnienia i nałożone zadania PCPR wydało przedstawione 

poniżej rodzaje decyzji administracyjnych tyczących pensjonariuszy w/w jednostek: 
 

DECYZJE WYDANE PRZEZ PCPR 

-Domy Pomocy Społecznej – 2020 r. 

Lp. Zadania DPS Browina 
DPS 

Dobrzejewice 
DPS Pigża 

DPS Wielka 

Nieszawka 

Ogółem       

/Średnia 

1. 
Koszt utrzymania  

w DPS 

od 1 kwietnia 2020 r. 

4 220,27 zł. 

od 1 kwietnia 2020 r. 

3 943,69 zł. 

od 1 kwietnia 2020 r. 

4 397,21zł. 

od 1 kwietnia 2020 r. 

3 967,77 zł. 

Średnio 

4 132,24 zł 

2. 
Decyzje  

o umieszczeniu w DPS 
39 20 6 30 95 

3. 
Decyzje wygaszające  

z uwagi na zgon strony 
32 28 7 48 115 

4. 

Decyzje 

zmieniające/uchylające z 

uwagi na przeniesienia  

do innego DPS/ 

rezygnacje mieszkańca 

8 12 5 3 28 

5. 
Decyzje o odpłatności 

wg tzw. starych zasad  
39 7 14 9 69 

 

Przeprowadzone kontrole w DPS 

 

Kontrole 

przeprowadzone  

w DPS 

od 16-11-2020 

do 19-11-2020 

od 09-11-2020  

do 13-11-2020 

od 06-11-2020 

do 13-11-2020 

od 16-11-2020  

do 19-11-2020 
4 
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REALIZACJA ZADAŃ POWIATU Z ZAKRESU  ADMINISTRACJI 

RZĄDOWEJ (na podstawie art. 20 ustawy o pomocy społecznej) 

 

Lp. 

Zadania powiatu z zakresu 

administracji rządowej wykonywane na 

podstawie ustawy  

o pomocy społecznej 

Sposób realizacji zadań w 2019 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 

Wnioski w tym zakresie w roku  

sprawozdawczym nie wpłynęły  

2. 

Prowadzenie i rozwój infrastruktury 

ośrodków wsparcia dla osób  

z zaburzeniami psychicznymi 

Na terenie Powiatu Toruńskiego funkcjonowały               

w 2020r. nadal dwa ośrodki wsparcia - Środowiskowe 

Domy Samopomocy (ŚDS) dysponujące 85 miejscami:  

• Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS)         

w Chełmży  dla 50 osób 

• Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku 

dla 35 uczestników:  

W roku 2020 wydano 8 decyzji stanowiących podstawę 

przyjęcia do placówek. Na rok sprawozdawczy w/w 

jednostki  posiadały pełne wykorzystanie miejsc. 

. 

3. 
Udzielanie cudzoziemcom, pomocy  

w zakresie interwencji kryzysowej. 

Wnioski w tym zakresie w roku sprawozdawczym nie 

wpłynęły. 

 

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

społecznej, wymienionymi powyżej, PCPR realizował ponadto wsparcie dla repatriantów oraz 

podejmował działania wynikające  z rządowych programów pomocy społecznej, mające na celu ochronę 

poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia. 

 

WSPARCIE REPATRIANTÓW 

W roku 2020 na mocy upoważnienia Starosty Toruńskiego znak: OR.077.34.2020.TG z dnia 20 

października 2020r. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu zyskał uprawnienie 

do prowadzenia postępowania administracyjnego   i wydawania decyzji w imieniu Starosty, przyznającej 

pomoc finansową repatriantom na częściowe pokrycie poniesionych, udokumentowanych kosztów 

związanych  z remontem, adaptacją lub wyposażeniem lokalu mieszkalnego.  

 W roku sprawozdawczym wpłynął jeden wniosek repatriantów z terenu Kazachstanu.                     

W następstwie prowadzonego postępowania wydana została jedna decyzja przyznająca przedmiotową 

pomoc na kwotę 30 967,60 zł. Dotacja  na realizację przedmiotowej wypłaty przekazana zostanie z UW 

w roku 2021. 
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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. 

 

 

 
PCPR wspierało finansowo niepełnosprawnych seniorów ze środków PFRON  

w ramach posiadanego budżetu, przyznaego w ramach tzw.algorytmu.  Dodatkowo  niepełnosprawni 

korzystali ze wsparcia w ramach wybranych obszarów i programów PFRON, w tym należy wymienić: 

„Program wyrównywania różnic między regionami” i program „Aktywny samorząd”. Centrum                  

w ramach swojej działalności i prowadzonego specjalistycznego poradnictwa, udzielało informacji  

osobom starszym, ich opiekunom w zakresie możliwości umieszczania w DPS-ach, dofinansowań do 

sprzętu rehabilitacyjnego, itp. 

Począwszy od roku 2009 PCPR współpracuje z Toruńskim Stowarzyszeniem Aktywności 

Społecznej w Toruniu. W ramach wspólnych projektów na rzecz seniorów na przestrzeni minionych lat 

prowadzony był Punkt Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego, realizowano projekty: „Dokąd zmierza 

rodzina” – wsparcie w zakresie m.in. prowadzenia gospodarstwa domowego; „Inkubator Partycypacji 

Społecznej Seniorów – zintegrowane działania szkoleniowo – konsultacyjne dla osób starszych”, czy 

„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 2019 r. realizowaliśmy wspólnie kolejne działanie  pn.:  

„Pracownia partycypacji i przedsiębiorczości społecznej – w poszukiwaniu aktywnych form integracji 

międzypokoleniowej”. W ramach projektu seniorzy uczestniczyli między innymi  w: spotkaniach 

integracyjno-edukacyjnych, warsztatach z zakresu asertywności, wyjazdach, rozwijali   swoje  

umiejętności informatyczne, uczestniczyli  w zajęciach kulinarnych, krawieckich, stolarskich, 

florystycznych.   

W roku 2020 PCPR posiadało podpisaną umowę o zawiązaniu partnerstwa której przedmiotem 

pozostawało  uregulowanie wzajemnych praw i obowiązków   w związku z realizacją przez 

stowarzyszenie (pozostające partnerem wiodącym) projektu  pn. „Poza schematami wieku – wolontariat 

jako źródło aktywnego życia społecznego osób starszych”. Jednym z jej elementów było  zobowiązanie 

partnerów do współpracy przy propagowaniu działań mających na celu rozwój zróżnicowanych form 

aktywności społecznej, w tym upowszechnianie wolontariatu  i partycypacji   w procesach decyzyjnych, 

w życiu społecznym wśród 50 osób ( w wieku 60+) z Torunia i okolic,   w okresie od kwietnia do grudnia 

2020r. Projekt ten jednak  z uwagi na pandemię nie został przez stowarzyszenie zrealizowany. 
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ZADANIA POWIATU REALIZOWANE NA PODSTAWIE USTAWY                 

O REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ ORAZ 

ZATRUDNIANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  

REHABILITACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA 

PCPR wykonywało zadania na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji 

społecznej. Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych  była realizowana przez Powiatowy Urząd 

Pracy dla Powiatu Toruńskiego (obsługa środków przez PCPR).   

Realizację zadań, wydatkowanie środków, liczbę beneficjentów obrazuje poniższe sestawienie : 

 

budżet:

Lp. ZADANIE

DZIECI 29 186,00 zł

DOROSLI 20 594,00 zł

DZIECI 146 999,00 zł

DOROŚLI 254 717,00 zł

3. TURNUS REHABILITACYJNY: 15 wniosków
15 DZIECI + 15 

OPIEKUNÓW
37 985,00 zł 37 985,00 zł

4.
DZIECI 62 712,00 zł

DOROŚLI 79 449,00 zł

DZIECI 1 849,00 zł

DOROŚLI 21 884,00 zł

DZIECI 0,00 zł

DOROŚLI 42 000,00 zł

 budżet:

Lp.

2.

3.

1.

2.

PODZIAŁ 

BUDŻETU
POZOSTAJE

697 375,00 zł 0,00 zł

150 000,00 zł 1 481,00 zł

847 375,00 zł 1 481,00 zł

ZWROT WYDATKÓW NA INSTRUMENTY I USŁUGI RYNKU PRACY 7 49 460,00 zł

ZWROT KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISK PRACY 1 69 000,00 zł

Powiatowy Urząd Pracy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ŚRODKI WYKORZYSTANE NA POKRYCIE KOSZTÓW OBSŁUGI REALIZOWANYCH ZADAŃ

17 434,00 zł

3 713,00 zł

845 894,00 złRAZEM:

WYKONANIE

697 375,00 zł

148 519,00 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Powiatowy Urząd Pracy

BUDŻET PFRON - 2020 r

KOMUNIKOWANIU SIĘ♦
32

29

8 148 519,00 zł

7

Łącznie rehabilitacja społeczna i zawodowa 845 894,00 zł

30 059,00 zł

RAZEM REHABILITACJA ZAWODOWA:

RALIZACJA DOFINANSOWAŃ ZE ŚRODKÓW PFRON W ZAKRESIE REHABILITACJI ZAWODOWEJ                                                  

I SPOŁECZNEJ  W 2021 ROKU.  BUDŻET - 847 375,00 ZŁ

697 375,00 zł

207 894,00 zł

RAZEM REHABILITACJA SPOŁECZNA: 376 697 375,00 zł

1

7

LIKWIDACJA BARIER: łacznie 76 wniosków - w tym:

ZAOPATRZENIE W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I 

ŚRODKI POMOCNICZE Razem dzieci i dorosli: 267 wniosków
2. 401 716,00 zł

46

TECHNICZNE

WYKONANIE w zł

ZADANIE
WNIOSKI - 

REALIZACJA
WYKONANIE w zł

♦

150 000,00 zł

13
1. SPRZĘT REHABILITACYJNY: 18 wniosków

5
49 780,00 zł

R  E  H  A  B  I  L  I  T  A  C  J  A    S  P  O  Ł  E  C  Z  N  A 

R  E  H  A  B  I  L  I  T  A  C  J  A    Z  A  W  O  D  O  W  A 

21 147,00 zł

♦ ARCHITEKTONICZNE
0

384

1.
ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, ROLNICZEJ LUB 

WNIESIENIE WKŁADU DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ
1

RAZEM:

221

15

WNIOSKI - REALIZACJA



SPRAWOZDANIE  Z  DZIAŁALNOŚCI   
POWIATOWEGO CENTRUMP OMOCY RODZINIE W TORUNIU 

ZA 2020  ROK 

 

10 

 

 

WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ  (TZW. WTZ-TY) 

Na terenie powiatu toruńskiego nie funkcjonują WTZ-ty, co jednak nie oznacza, iż nasi 

mieszkańcy pozbawieni byli możliwości korzystania z tej formy wsparcia i rehabilitacji. Z terenu   

powiatu  w roku 2020 uczestnikami warsztatów pozostawały 24 osoby  niepełnosprawne, w tym 23 

osoby to uczestnicy warsztatów na terenie  Torunia i 1 mieszkaniec to uczestnik warsztatu terapii 

zajęciowej umiejscowionego w Otłoczynie – powiat aleksandrowski.     

 Z uwagi na uczestnictwo naszych mieszkańców w zajęciach na terenie innych samorządów  

powiat toruński jest zobowiązany do ponoszenia kosztów działalności w/w warsztatów w wys. co 

najmniej 10%  występujących kosztów.        

 Roczny koszt uczestnictwa 24 mieszkańców w WTZ   w obu placówkach  za 2020r. wyniósł  

54 926,54 zł.  

POWIATOWA SPOŁECZNA RADA DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Toruńskim powoływana 

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).  

Do zakresu działań rady należy m.in.: 

a) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do: integracji zawodowej i społecznej osób  

niepełnosprawnych oraz 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 2020 r. odbyły się 4 posiedzenia Rady, podczas których analizowano realizację programów, 

zadań finansowanych ze środków PFRON, zapoznano się z regulacjami wprowadzanymi przez PFRON               

w zakresie rehabilitacji społecznej i programu „Aktywny samorząd” oraz wynikającą z tego realizację 

zadań poprzez platformę internetową pn. „SOW” (system obsługi wsparcia)  

 

INNE ZADANIA REALIZOWANE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  ZLECANE 

PRZEZ PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 

 

REALIZACJA PILOTAŻOWEGO PROGRAMU pn. ,,Aktywny samorząd” 

Od 2013r. PCPR realizuje 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. Kolejnymi dwoma 

aneksami (do umowy z dnia 07.05.2018r.  w sprawie realizacji programu) PFRON w roku  2020r. 

przekazał środki na jego realizację w wysokości 364.244,62 zł. Wielkość środków wypłaconych do 

31.12.2020r. wyniosła 142.826,11zł. Program pozostaje w trakcie realizacji 

Szczegóły dotychczas udzielonego wsparcia przedstawiają się następująco: 
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Moduł I: 

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

skorzystały 3 osoby (w tym 2 ze znacznym stopniem i 1 z orzeczeniem   o niepełnosprawności 

do lat 16)  otrzymując dofinansowanie w wys. 14.301,27 zł  

2/ Obszar A -zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B - skorzystała 1 osoba ze 

znacznym st. niepełnosprawności - dofinansowanie w wys. 2360,35 zł. (ogółem zawarto 2 umowy 

na kwotę 4441,6 zł – pozostała 1 umowa osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 

do realizacji w 2021r.)  

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

oprogramowania - zawarto 6 umów na łączną kwotę 36.661,82 zł. z czego w 2020 r. zrealizowano 

4 umowy (w tym 3 dla o. ze znacznym st. niepełnosprawności i 1 dla osoby z orzeczeniem do l. 

16)  na kwotę 22.538,32  zł – pozostałe 2 umowy do realizacji w 2021 r. 

4/ Obszar B zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz 

oprogramowania, adresowana do osób z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami                                     

w komunikowaniu się za pomocą mowy - zawarto 1 umowę, z osobą ze znacznym st. 

niepełnosprawności na kwotę 3958 zł – umowa do realizacji w 2021 r. 

5/ Obszar C zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego  

o napędzie elektrycznym – skorzystała 1 osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności – 

dofinansowanie w wys. 6500 zł (ogółem zawarto 2 umowy – pozostała 1 umowa na kwotę 6990 

zł do realizacji w 2021 roku osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności). 

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

inwalidzkiego o napędzie elektrycznym – podpisano 5 umów z osobami ze znacznym stopniem 

niepełnosprawności na łączną kwotę 13.380,01 zł (do realizacji w 2021 roku pozostały 3 umowy 

w wysokości 9.800 zł) 

7/ Obszar C - zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne 

rozwiązania techniczne na co najmniej III poziomie jakości – zawarto 1 umowę z  osobą                            

z umiarkowanym st. niepełnosprawności na kwotę 99.000 zł – umowa do realizacji w 2021r.) 

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

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

st. niepełnosprawności na łączną kwotę 10.200 zł  

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

zależnej – podpisano umowy z 2 osobami (z umiarkowanym st. niepełnosprawności oraz 

znacznym stopniem)na łączną kwotę 5995,68 zł (z tego 1 umowa na kwotę 714 zł do realizacji   

w 2021r.) 

 

Moduł II – dot. uzyskania  pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym 

Zawarto 32 umowy na kwotę 106.504 zł z czego  zrealizowano w ubiegłym roku 19 umów na 

kwotę 63.517 zł, pozostałe są do realizacji w 2021r. W 2020r. w ramach Modułu II ze środków PFRON 

skorzystały 2 os. z lekkim st. niepełnosprawności, 27  os. z umiarkowanym st. niepełnosprawności, i 3 

os. ze znacznym st. niepełnosprawności. 

Łącznie w roku 2020 odnotowano wpływ 66 wniosków od os. niepełnosprawnych na 

poszczególne moduły. Zawarto również 59 umów. Do 31.12.2020 r. zrealizowano ogółem 34 wnioski, 

na ich podstawie wypłacono środki 13 osobom ze znacznym st. niepełnosprawności, 17  osobom                 
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z umiarkowanym st. niepełnosprawności, 2 os. z lekkim stopniem niepełnosprawności oraz 2 osobom     

z orzeczeniem o niepełnosprawności do lat 16. 

   Realizacja finansowa programu w roku 2020 obrazuje poniżej przedstawiona  tabela : 

 

Wyszczególnienie realizowanego zadania 

Środki finansowe 

PFRON przyznane 

na realizację 

programu                   

w 2020r. 

Wysokość środków 

wypłaco nych do 

31.12.2020r. 

Razem na moduł I 

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 

230.563,97 79.309,11 

Razem na moduł II 111.449,75 63.517 

Razem na realizację programu Moduł I i II 342.013,72 142.826,11 

Koszty obsługi realizacji programu 17.100,69  

Koszty promocji programu 3.420,14  

Koszty ewaluacji programu  1.710,07  

Razem na realizację programu 364.244,62  

 

 

 

REALIZACJA PROGRAMU „Wyrównywanie różnic między regionami III” w 2020 roku 

  

Celem strategicznym programu pozostaje wyrównywanie różnic miedzy regionami w zakresie 

rehabilitacji osób niepełnosprawnych, poprzez likwidację barier architektonicznych w komunikowaniu 

się, transportowych oraz aktywizację zawodową zamieszkujących regiony słabo rozwinięte gospodarczo 

i społecznie. 

Obszary programu realizowane w 2020r.: 

• obszar  B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych 

domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i 

komunikowania; 

• obszar   C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych; 

• obszar   D – likwidacja barier transportowych; 

• obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących 

aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych; 

• obszar   F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej; 

Warunkiem udziału w programie było nieposiadanie: wymagalnych zobowiązań wobec PFRON, 

zaległości w obowiązkowych wpłatach na PFRON oraz wymagalnych zobowiązań wobec Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego.  

W ubiegłym roku związku z przystąpieniem przez powiat toruński do tego programu i wypełnieniem 

warunków określonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych możliwe 

było podpisanie umowy na dofinansowanie zakupu autobusu 10-cio i więcej miejscowego 

(przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych) dla gminy Czernikowo, która taką potrzebę 

zgłosiła. Uzyskana kwota dofinansowania środkami PFRON na ten cel to 222 074,87 zł. 
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REALIZACJA PROGRAMU „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku 

żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zostało wyznaczone przez Samorząd Powiatowy do 

realizacji  programu PFRON pod nazwą: „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym                    

w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” .  

Celem programu pozostawało zapewnienie pomocy osobom niepełnosprawnym 

poszkodowanym na skutek działania żywiołu lub wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych 

chorobami zakaźnymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Adresatami pomocy w ramach 

Modułu III przedmiotowego  programu pozostawały:1) osoby niepełnosprawne posiadające aktualne 

orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;  2) dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne 

orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia;   

 Pomoc finansowa w ramach Modułu III udzielana była osobom niepełnosprawnym, które na 

skutek wystąpienia zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii utraciły możliwość korzystania 

(przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej             

w placówce rehabilitacyjnej. Pomoc ta udzielana była w formie dofinansowania kosztów związanych     

z zapewnieniem opieki w warunkach domowych.        

 Wysokość pomocy wynosiła 500 zł miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną, z tym że okres 

na jaki mogło zostać przyznane świadczenie nie mógł (finalnie po zmianach wprowadzonych przez 

PFRON)  być dłuższy niż 5 miesięcy. W każdym z miesięcy, wykazanych we wniosku o dofinansowanie 

w ramach Modułu III, musiał wystąpić brak możliwości korzystania z opieki w placówce 

rehabilitacyjnej przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych. Świadczenie 

nie przysługiwało za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego 

przyznanego w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych  z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych.            

Wsparcie skierowane pozostawało do osób niepełnosprawnych, które były:  

1)   uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej;  

2) uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie 

przepisów  ustawy o pomocy społecznej;  

3) podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie 

przepisów ustawy o pomocy społecznej;  

4) podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków 

PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych;  

5) uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON i w ramach tych 

programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;  

6) pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych 

organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie 

warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży                                      

z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim;  

7) pełnoletnimi (od 18 do 24 roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-

wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących na podstawie ustawy 
Prawo oświatowe. 

Przedmiotowe wsparcie przyznane zostało dla 205 beneficjentów na łączną kwotę 375 tys. 
złotych. 
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PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW 

EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH  

REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO                              

WOJ.  KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA  2014 – 2020 

 

Od dnia 23.01.2018 r. PCPR obowiązywała podpisana umowa partnerska z Regionalnym 

Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu  w sprawie realizacji projektu pn.: „Rodzina w Centrum 2”, 

będącego kontynuacją jego I edycji.  

Okres realizacji II edycji projektu zaplanowano na okres od  01.07.2018 r. do 30.06.2020r. Finalnie 

został on wydłużony do września 2020r. Projekt pozostawał 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 realizowany był w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki 

społecznej w Toruniu (ROPS) będącym partner wiodącym oraz przez wszystkie PCPR-y z naszego 

województwa.  

Celem projektu pozostawało 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 powiatu toruńskiego. Zaplanowane w jego ramach inicjatywy 

ukierunkowane były na rozwój   i poprawę dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy poprzez: usługi 

szkoleniowe, doradcze, specjalistyczne, poradnictwo rodzinne, poradnictwo mobilne.  

W roku ubiegłym zajęcia w ramach projektu odbywały się ponownie  w Centrum Wspierania 

Rodzin (CWR)  w Toruniu, przy ul. Matejki 63a. Pomieszczenie było odpłatnie wynajmowane                     

z zasobów Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu. Budynek  CWR posiadał podjazd dla 

osób na wózkach inwalidzkich.  

Zanim wybuchła pandemia udało się zrealizować indywidualne jak i  warsztatowe formy wsparcia 

świadczone przez wykwalifikowaną oraz zatrudnioną do tego celu kadrę,  w tym: specjalistyczne 

poradnictwo pedagogiczne, psychologiczne, prawne, mediacje rodzinne, terapię rodzinną, grupy 

wsparcia, warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie dla rodzin naturalnych i zastępczych 

(szkoła rodzica), warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą, bony 

edukacyjne dla uczestników, którzy usamodzielniają się i przygotowują się do opuszczenia pieczy 

zastępczej, warsztaty dla dzieci „Moje emocje” oraz warsztaty socjoterapeutyczne. W 2020 roku 

planowany był również wyjazd edukacyjny, w ramach którego miało wziąć udział 45 osób, jednak 

pandemia uniemożliwiła to przedsięweźcie. Z tego samego powodu nie mógło zostać  zrealizowane  

spotkanie edukacyjne, planowane na 100 osób, którego celem miało być  propagowanie idei 

rodzicielstwa zastępczego. 

Dla odbiorców projektu poza stacjonarnymi formami wsparcia specjalistycznego, świadczonymi 

w Centrum Wspierania Rodziny przy ul. Matejki 63a w  Toruniu,  możliwe były również mobilne 

porady, podczas których specjalista obejmował pomocą rodziny w miejscu ich zamieszkania. Ten rodzaj 

poradnictwa służyły wyrównywaniu szans uczestników projektu i skierowany pozostawał głównie do 

osób niepełnosprawnych, osób mających problemy komunikacyjne, rodzin wielodzietnych, samotnych 

matek. 
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Realizacja projektu „Rodzina w Centrum 2”   w roku 2020                                     

 

Łącznie zrealizowano 1435 godzin specjalistycznego poradnictwa i udzielono wsparcia               

psychologicznego, pedagogicznego, prawnego oraz w formie mediacji rodzinnych łącznie dla 664 

zainteresowanych. 

 Niestety w następstwie pandemii ograniczeniu uległy indywidualne kontakty ze specjalistami, 

jednakże dużym zainteresowaniem cieszyły się tele-porady, a tam gdzie ze względów terapeutycznych 

niezbędnym pozostawał kontakt osobisty był on realizowany przy zachowaniu reżimu sanitarnego.

  Istotnym dla trwałości wsparcia oferowanego mieszkańcom powiatu pozostaje fakt, iż po 

zakończeniu (we wrześniu 2020r.) realizacji projektu władze powiatu wyasygnowały z własnego 

budżetu środki dzięki jakim możliwym pozostawała kontynuacja specjalistycznego poradnictwa dla 

osób tego wymagających. Oferowanym wsparciem pozostawały: wsparcie pedagogiczne, 

psychologiczne, terapia rodzinna oraz mediacje.       

Od roku 2021 PCPR przy współpracy z ROPS realizowało będzie 3 edycję programu RWC,          

w którym przewidziany pozostaje szeroki zakres wsparcia dla mieszkańców powiatu toruńskiego. 

Ponownie, jak przez wcześniejsze dwie jego edycje, powiat toruński pozostaje nadal w „ścisłej 

czołówce” beneficjentów środków projektowych.  

 

 

 

 

 

 

l.p. 
Formy wsparcia 

Wymiar godzinowy zrealizowanych 

formy wsparcia 

1 Specjalist. Porad. Psychologiczne 688h 

2 Specjalist. Porad. Pedagogiczne 470h 

3 Specjalistyczne  Poradnictwo  Prawne 102h 

4 Mediacje rodzinne 36h 

5 Superwizja  24h 

6 Terapia rodzinna grupowa indywidualna 151 spotkań po 1,5h 

7 Warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie 6 warsztatów po 6h 

8 Zajęcia animacyjne dla dzieci rodziców korzystający        

z warsztatów 

30  zajęć po 6 h 

9 Grupa wsparcia dla rodzin  naturalnych 6 spotkań po 4h 

10 Warsztaty dla os. przebywających  i opuszczających 

pieczę zastępczych 

4 warsztaty po 6h 

11 Wyjazd edukacyjny 5-dniowy wzmacniający więzi 

rodzinne 

Z powodu pandemii te formy 

edukacyjne nie zostały zrealizowane 

12 Spotkanie edukacyjne dot. rozwoju rodzinnych form 

pieczy zastępczej 

12 Warsztaty ,,Moje emocje’’ dla dzieci przebywających      

w pieczy oraz  z rodzin z problemami opiekuńczo – 

wychowawczymi 

24 warsztaty  po 2h 

13 Warsztaty socjoterapeutyczne 1-dniowe dla osób 

przebywających  w pieczy oraz z rodzin z problemami 

opiekuńczo-wychowawczymi 

8 warsztatów  po 6h 

14. Bony edukacyjne dla dzieci opuszczających pieczę 

zastepczą 

2 bony o wartości 1000 zł każdy 
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WSPIERANIE RODZINY ORAZ SYSTEM PIECZY ZASTĘPCZEJ 
 

Zadania Powiatu w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej realizowano  

na podstawie: 

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

(Dz.U.2020.821 t.j. z dnia 2020.05.08) 

• Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.2020.1876 t.j. z dnia 2020.10.26). 

Zgodnie z art. 76 ust. 1 i ust. 2 ustawy o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej, organizatorem 

rodzinnej pieczy zastępczej jest wyznaczona przez starostę jednostka organizacyjna powiatu lub 

podmiot któremu starosta zlecił realizację tego zadania. Zadania organizatora w Powiecie Toruńskim, 

zgodnie z zarządzeniem Starosty Toruńskiego Nr  60/2011 z dnia 12 grudnia 2011r., realizuje PCPR      

w Toruniu, w którym utworzono Zespół ds. Pieczy Zastępczej (Zds.PZ). 

Wszystkie dzieci, czasowo pozbawione opieki ze strony rodziców biologicznych miały w roku 

2020 zapewnione miejsce  w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej, zgodnie ze wskazanym 

przez Sąd,  rodzajem pieczy.  

 

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 lata 2017-2022 pn.: „Program Rozwoju Systemu Pieczy Zastępczej na Lata 2018-2020”,  

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

Celem głównym programu  pozostawało  tworzenie i wspieranie form pieczy zastępczej, w tym 

m.in. promowanie i rozwój form rodzinnego rodzicielstwa zastępczego, ale też zapewnienie wsparcia 

osobom w pieczy zastępczej, pomocy i wsparcia usamodzielnianym wychowankom pieczy zastępczej.  

Program realizowany pozostawał na bieżąco poprzez działania kadry PCPR, która realizowała 

poradnictwo, wsparcie psychologiczne, wypłacała obligatoryjne, jak i fakultatywne formy wsparcia. 

 

2. Zapewnienie dzieciom wsparcia w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka,                                

w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.  

Od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. na terenie powiatu toruńskiego funkcjonowało łącznie 125 

rodzin zastępczych: 12 zawodowych ( w tym jedna o charakterze 1 pogotowia rodzinnego) i 1 rodzinny 

dom dziecka – RDD, 49 rodzin niezawodowych, 64 rodziny zastępcze spokrewnione), w których 

umieszczono łącznie 216 dzieci.                                     

 W przypadku niemożliwości wykonania postanowienia sądu i umieszczenia dziecka na terenie 

powiatu toruńskiego, podejmowane były działania  zapewnianiające  opiekę na terenie innych powiatów 

- w roku sprawozdawczym umieszczono 9 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 2020 r. pomocą i wsparciem PCPR-u objęto 28 pełnoletnich wychowanków, w tym 15 osób 

z  r. zastępczych i 9 osób z placówek opiekuńczo – wychowawczych (POW). 
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 Pracownicy na bieżąco udzielali wsparcia wychowankom, informowali o procedurach dot. 

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

usamodzielnienia, ustalenia i realizacji Indywidualnych Programów Usamodzielnienia (IPU), 

procedurach związanych  z wnioskowaniem o przyznanie mieszkania.   

 Opracowano 12 indywidualnych planów usamodzielnienia (IPU) oraz 7 modyfikacji tych 

dokumentów. Podczas pracy terenowej przeprowadzono 6 wywiadów środowiskowych dla nowych, 

usamodzielnianych osób, a pozostałych wychowanków będących w trakcie procesu usamodzielniania, 

motywowano do kontynuowania nauki, utrzymywania prawidłowej frekwencji na zajęciach, do 

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

 

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

i rodzin pomocowych.  

 

a/ Szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,  jakie cyklicznie w latach 

ubiegłych były organiazowane przez PCPR , w roku ubiegłym z uwagi na Cowid-19 nie odbyły się.                     

Natomiast dzięki współpracy z ROPS, który pozostawał podmiotem odpowiedzialnym za realizację 

przedmiotowych szkoleń w województwie, po skierowaniu przez PCPR przeszkolonych zostało 5 osób 

(z 3 rodzin)  z terenu powiatu toruńskiego. 

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

zastępczej, 2 specjalistów pracy socjalnej,  psychologa, specjalistę pracy z rodziną.  

c/ Pracownicy PCPR udzielali pomocy i wparcia w bieżących trudnościach i problemach rodzin 

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

pracownicy 485 –krotnie odwiedzali rodziny zastępcze w miejscu ich zamieszkiwania. Wizytowano 

także pełnoletnich wychowanków rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej. 

 

5. Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz placówek wsparcia dziennego                   

o zasięgu ponadgminnym.  

W roku sprawozdawczym w POW na terenach innych powiatów przebywało 27 wychowanków    

z naszego powiatu. Kosz ich pobytu to kwota  1.025.935,54 zł. W ciągu roku wpłynęło 9 spraw dot. 

skierowania do POW, natomiast 10 wychowanków opuściło placówki,w tym 2 pełnoletnich 

wychowanków usamodzielniło się.  Pracownicy PCPR wzięli udział w 12 posiedzeniach Stałych 

Zespołów ds. Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka. 

 

6.  Zapewnienie przyjętemu do pieczy zastępczej dziecku niezbędnych badań lekarskich.  

 

Realizując niniejsze zadanie, motywowano rodziny zastępcze do przeprowadzania zleconych 

badań i konsultacji u lekarzy specjalistów (art. endokrynologa, kardiologa, alergologa, laryngologa, 

okulisty,  internisty). Pracownicy opiekujący się  rodzinami zastępczymi są zobowiązani do wnikliwej 

analizy stanu psychofizycznego każdego dziecka trafiającego do pieczy zastępczej, aby w razie potrzeby  

zasugerować konieczność odbycia konsultacji  z psychologiem, pedagogiem szkolnym, specjalistami 

poradni psychologiczno-pedagogicznych, psychiatrą bądź  innym specjalist. Powyższe realizowano na 

bieżąco. 

 
7. Prowadzenie rejestru danych o osobach zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny   

zastępczej zawodowej, niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka  

W PCPR prowadzone są wymagane rejestry. Dane z rejestru przekazuje się do właściwego Sądu 

(art. 46 ust. 1 i ust. 4 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej). Aktualizacji Rejestrów  

dokonano za rok 2020r. i przekazano do właściwych Sądów Rejonowych w Toruniu i Lipnie.   
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8.  Wydawanie na wniosek Sądu, przez starostę opinii w kwestii czasowego powierzenia pieczy nad 

dzieckiem rodzinie zastępczej, która nie zamieszkuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,           

w przypadku gdy rodzina zastępcza sprawuje pieczę zastępczą nad rodzeństwem dziecka. (art. 42 

ust. 5a  i ust. 6) .    W 2020 r. nie wydawano w/w opinii (brak wniosków ze strony  sądu). 

9. Wytaczanie przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu  powództwa 

o zasądzenie świadczeń alimentacyjnych    

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o wspieraniu rodziny (…) kierownik pcpr powiatu 

zobowiązanego do finansowania pobytu dziecka w pieczy zastępczej, po zasięgnięciu opinii asystenta 

rodziny, lub  podmiotu organizującego pracę z rodziną, może dochodzić na rzecz dziecka 

przebywającego w pieczy zastępczej świadczeń alimentacyjnych, gdy od umieszczenia dziecka                     

w pieczy zastępczej upłynął rok. 

W 2020r. na rzecz dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej złożono 19 powództw. 

Postępowania zakończyły się zasądzeniem alimentów od rodziców biologicznych  w kwotach od 100,00 

zł do 500,00 zł/ miesięcznie.  Na rzecz dzieci przebywających w POW, z powództwami alimentacyjnymi 

występowali poszczególni dyrektorzy placówek.  

10. 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 

 

Rodzinna piecza zastępcza – świadczenia  

 

          Rodzinie zastępczej i RDD na każde umieszczone dziecko, przysługuje świadczenie 

(obligatoryjne) na pokrycie kosztów jego utrzymania, nie niższe niż kwoty: 694,00 zł miesięcznie –  

na dziecko umieszczone w r. zastępczej spokrewnionej, 1.052,00 zł miesięcznie – na dziecko 

umieszczone w r. zastępczej zawodowej,  niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka. Świadczenia          

i dodatki przysługują także po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności, jeżeli wychowanek nadal 

przebywa  w tych rodzinach i uczy się – nie dłużej jednak niż do 25 r. życia. Po osiągnięciu pełnoletności, 

osobom opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, placówki opiekuńczo – 

wychowawcze lub regionalne placówki opiekuńczo – terapeutyczne, wypłacane są na podstawie Ustawy 

o wspieraniu rodzin   i systemie pieczy zastępczej należne świadczenia. 

 

Świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka (obrazuje poniższa tabela) 

 

Typ rodzin 

zastępczych 

Liczba rodzin 

zastępczych 

Liczba dzieci 

umieszczonych  

w rodzinach 

Liczba wypłaconych 

świadczeń 

Kwota wypłaconych 

świadczeń w 2020 r. 

w zł 

spokrewnione 64  90 1099 804.478,00 

niezawodowe 49  79 939 914.395,00 

zawodowe  

 

10 

 
39 526 490.209,00 

Rodzinny Dom 

Dziecka 
1 6 119 109.219,00 

Pogotowie Rodzinne 
1 

 
2 33 33.138,00 

OGÓŁEM 125 216 2716 2.351.439,00 
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Wskazać należy, że w ramach posiadanych środków finansowych PCPR na mocy ustawy               

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, udzielał ponadto wsparcia rodzinom zastępczym           

w postaci świadczeń fakultatywnych, które stanowiły dofinansowanie kosztów wynikających                   

z utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej.  

 

W ubiegłym roku powiat toruński zabezpieczył i wypłacił rodzinom zastępczym świadczenia 

fakultatywne związane z: 

- art.83 ust.1 pkt 2, tj.  świadczenie jednorazowe na pokrycie niezbędnych kosztów związanych         

  z potrzebami przyjmowanego dziecka; wypłatę otrzymało 29 rodzin na kwotę 46.370,00 zł; 

-art.83 ust.2, tj. świadczenie finansowe na pokrycie utrzymania lokalu mieszkalnego w budynku   jedno 

lub wielorodzinnym; wypłacono  3 świadczenia dla jednej 4 rodzin zastępczych  niezawodowych,             

na kwotę 27.962,67 zł; 

-art.83 ust.1 pkt 1, tj. udzielane raz w roku dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania 

dziecka  ; świadczenie przyznano 58 rodzinom dla 111 dzieci na kwotę 30.528,14 zł; 

 

W 2020r. sąd ustanowił 17 rodzin zastępczych dla 22 dzieci w tym:   

• dla 5 rodzin zastępczych spokrewnionych dla 6 dzieci 

• dla 12 rodzin zastępczych niezawodowych dla  16 dzieci  

Pozostałe zmiany/ruchy w pieczy zastępczej w ciągu roku sprawozdawczego: 

• umieszczenie interwencyjne 22 dzieci  w 6 rodzinach zastępczych 

• przestały funkcjonować  24 rodziny zastępcze, w których przebywało 31 dzieci 

• sąd rozwiązał  14 rodzin zastępczych dla 15 dzieci  

• z jednej rodziny zastępczej  3 dzieci trafiło do innych rodzin zastępczych 

• 8 dzieci z 8 r. zastępczych zostało przysposobione   

• 8 rodzin zastępczych przestało funkcjonować – usamodzielnienie się wychowanków                           

i przejście na świadczenia na kontynuowanie nauki 

 

 

11. Porozumienia zawarte z powiatami: 

Zgodnie z art. 191 ustawy o wspieraniu rodziny(…) powiat właściwy ze względu na miejsce 

zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi: 

a) wydatki na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej albo RDD, 

b) średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka   

c) wydatki na finansowanie pomocy na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie. 

         Jeżeli nie można ustalić powiatu właściwego ze wzgl. na miejsce zam. dziecka, właściwy  

do ponoszenia wydatków jest powiat miejsca jego ostatniego zameldowania na pobyt stały. Jeżeli nie 

można ustalić miejsca ostatniego zameldowania na pobyt stały, właściwy  jest powiat miejsca siedziby 

sądu, który orzekł o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej. 

Powiat, na terenie którego funkcjonują mogące przyjąć dziecko:  rodzina zastępcza, RDD lub 

POW, zawiera z powiatem porozumienie dot. przyjęcia dziecka (warunki  pobytu i wysokość wydatków): 

• Porozumienia z powiatami, z których dzieci umieszczone   zostały    w rodzinach zastępczych na 

terenie powiatu toruńskiego  

W 2020r. czynnymi pozostawało 49 porozumień zawartych z 18 powiatami,  dotyczących  71 

dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na naszym terenie. Opłaty wniesione  w roku 

sprawozdawczym z tego tytułu wyniosły 934.451,49 zł. 

• Porozumienia z powiatami, na terenie których umieszczono w rodzinach zastępczych dzieci 

pochodzące z terenu powiatu toruńskiego  

W 2020r. obowiązywało 14 porozumień, zawartych z 4 powiatami, na mocy których  17 dzieci 

pochodzących z naszego terenu umieszczono w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.  

Koszty z tego tytułu wyniosły 149.945,17 zł. 
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12. Instytucjonalna piecza zastępcza–finansowanie kosztów pobytu dzieci w placówkach 

opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów. 

• Porozumienia zawarte z powiatami  na terenie których znajdują się placówki stanowiące pieczę  

instytucjonalną: 

-  W roku sprawozdawczym funkcjonowały 21 porozumienia zawarte z 10 powiatami, na       

         podstawie których 27 dzieci przebywało pieczeczy w placówkach opiekuńczo-   

         wychowawczych).  Koszt z tego tytułu wyniósł 1.025.935,54 zł. 

-  W roku sprawozdawczym w placówkach interwencyjnych przebywało 3 dzieci   

    co generowało  wydatek 149.945,17 zł. 

 

13. Refundacja gmin za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej  

 

W myśl art. 191 ust. 9 i 10  ustawy o wspieraniu rodziny (…) w przypadku umieszczenia dziecka 

w r. zastępczej lub POW, gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed 

umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki w wysokości 10% w pierwszym 

roku pobytu dziecka,  30% w drugim roku,  50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka. 

W roku ubiegłym  9 gmin refundowało część ponoszonych wydatków w w/w procentowym udziale 

za 115 dzieci przebywających w 65 rodzinach zastępczych na łączną kwotę. 566.381,81 zł.   

14. Refundacja gmin za pobyt dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej 

W myśl art. 191 ust. 9 i 10 ustawy o wspieraniu rodziny (…) w przypadku umieszczenia dziecka   

w r. zastępczej lub POW, gmina właściwa ze względu na miejsce zam. dziecka przed umieszczeniem go 

po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:  10% w pierwszym roku 

pobytu, 30% w drugim roku, 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej. 

W roku ubiegłym 8 gmin refundowało część ponoszonych wydatków w w/w procentowym udziale 

za 22 dzieci przebywających w POW na łączną kwotę 266.403,69 zł.   

15. Ustalanie rodzicom opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 

Zgodnie z art. 193 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o wspieraniu rodziny (…) za pobyt dziecka w pieczy 

zastępczej, rodzice ponoszą miesiczną opłatę w wys. przyznanych świadczeń oraz dodatków. Opłatę tę 

ustala, w drodze decyzji, starosta właściwy ze względu na miejsce zam. dziecka przed umieszczeniem      

w r. zastępczej. Rada powiatu określa, w drodze uchwały, szczegółowe warunki umorzenia, odroczenia 

terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty.     

Rada Powiatu Toruńskiego uchwałą Nr XVI/99/2012 z  22.03.2012 r. ustaliła warunki umorzenia 

w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub  odstąpienia od ustalenia 

opłaty za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej.  

 

a/ Wydawanie decyzji dot. opłaty rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych  

Na podstawie danych zebranych przez pracowników OPS-ów miejsca zamieszkania w/w rodzin 

oraz w oparciu o regulacje, przyjęte w/w uchwałą  Rady Powiatu Toruńskiego (zwolnienia, np.z uwagi 

na niską dochodowość, niepełnosprawność, płacenie alimentów) w powyższym zakresie wydano w roku 

sprawozdawczym 40 decyzji adm. dot. zwolnienia z n/n opłaty rodziców biologicznych za pobyt 52 

dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej.  

 

b/ Wydawanie decyzji dot. opłaty rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – 

wychowawczych  

W kwestii odpłatności rodziców za pobyt dzieci z terenu powiatu toruńskiego przebywających         

w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów,  w oparciu o regulacje  

przyjęte stosowną uchwałą,  odstąpiono od ustalenia przedmiotowej opłaty w 5 przypadkach. 
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16.  Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 

Na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z formy pomocy 

dotyczącej dodatków wychowawczych „500+” skorzystało w roku ubiegłym  217 dzieci na kwotę   

1.104.581,15 zł. 

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

z 9.07.2018, Dz.U.2019, poz. 1343), obejmująca wypłatę dla uczniów kwoty „300+”  na wyprawkę 

szkolną. Z tej formy pomocy skorzystało 149 dzieci na kwotę 44.700,00 zł. Dotacja na w/w formy 

wsparcia wyniosła 100% 

 

 
EFEKTY PRACY ORGANIZATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ –  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu za 2020r. 
 

Zgodnie z art. 76 ust. 1 i ust. 2 ustawy  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej jest wyznaczona przez Starostę jednostka organizacyjna 

powiatu lub podmiot, któremu Starosta zlecił realizację tego zadania.     

 Zgodnie z zarządzeniem  Starosty Toruńskiego Nr 60/2011  z dnia 12 grudnia 2011 r. zadania 

Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu.  

W strukturach PCPR funkcjonuje od 2012 r. Zespół ds. Pieczy Zastępczej (Zds.PZ). W każdym 

roku Zespół rozpatruje różnego rodzaju sprawy z zakresu pieczy zastępczej i wypracowuje kolegialnie 

wnioski, które służą podejmowaniu stosownych decyzji.   

W 2020r.  Zds.PZ  rozpatrywał na bieżąco sprawy dotyczące rodzinnego rodzicielstwa 

zastępczego, w tym dot. m.in. wniosków o przekształcenie rodziny zastępczej niezawodowej   w rodzinę  

zawodową. 

 

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej 

Zgodnie z cytowaną wyżej ustawą rodziny zastępcze obejmuje się opieką koordynatora rodzinnej 

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

pieczy zastępczej  nie może być łączona  z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego oraz 

nie może on prowadzić postępowań z zakresu świadczeń realizowanych  przez powiat.  

W 2020 r. PCPR w Toruniu nadal pozostawało zatrudnionych  3 koordynatorów rodzinnej pieczy 

zastępczej oraz psycholog. Rok 2019 był ostatnim okresem edycji programu MPiPS, dzięki jakiemu 

możliwe było  dofinansowanie wynagrodzeń dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej środkami 

ministerstwa. Ich wysokość w roku 2019 wyniosła  56 334.00 zł.  Niestety na rok 2020 MPiPS nie 

przewidziało już możliwości dofinansowania i całość kwoty na wynagrodzenia dla koordynatorów, tj. 

212 556,81zł musiała zostać zabezpieczona przez organizatora pieczy zastępczej ze środków własnych 

powiatu.   

W myśl art. 77 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do zadań 

koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej należy w szczególności udzielanie pomocy rodzinom 

zastępczym w realizacji ich zadań. Koordynatorzy zatrudnieni w przez PCPR w Toruniu zobowiązani 

byli do odwiedzin każdej z 15 przydzielonych rodzin zastępczych co najmniej raz w miesiącu. Wizyty 

w rodzinach były planowane i  zatwierdzane oraz kontrolowane przez zastępcę dyrektora PCPR. Każdy 

z koordynatorów posiadał służbowy telefon, którego numer pozostawał znany rodzicom zastępczym jak 

i dzieciom umieszczonym w tych rodzinach.  Dawało to to rodzicom zastępczym możliwość bieżącego 

wsparcia  w trudnych sytuacjach wychowawczych,   a dzieci poprzez posiadanie tego numeru telefonu 

zapewnione miały poczucie bezpieczeństwa. Pandemia wraz z jej uwarunkowaniami – tj. 
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wprowadzaonymi obostrzeniami sanitarnymi ograniczyła w pewnym zakresie możliwość 

bezpośredniego kontaktu ze strony koordynatorów, którzy w bardziej ograniczony sposób mogli 

kontaktować się ze środowiskami swoich podopiecznych. Gdy jednak sytuacja wymagała fizycznej 

obecność koordynatora rodzinnej pieczy w środowisku i stałego monitorowania sytuacji umieszczonych 

w rodzinie zastępczej dzieci powyższe czynione było  przy zachowaniu należytego reżimu sanitarnego.   

Dzięki bieżącej ocenie relacji pomiędzy rodzinami a umieszczonymi w nich dziećmi możliwe 

pozostawało diagnozowanie trudności wychowawczych i kierowanie dzieci  

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

Działania koordynatorów podejmowane w terenie przyczyniały się do poprawy współpracy  

z różnymi instytucjami, jak np.: 

o szkołami – pozyskiwanie opinii na temat funkcjonowania dzieci w środowisku szkolnym     i ich 

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

o ośrodkami 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, 

o zespołami kuratorów sądowych – współpraca w zakresie wymiany informacji  

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

zastępczej, 

o sądem rodzinnym – 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 rodzin biologicznych 

lub kandydatów na rodziny zastępcze.  

W celu osiągnięcia powyższych efektów koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej pracowali 

nadal w zadaniowym systemie czasu pracy, co pozwoliło na efektywne wykonywanie zadań . 

 

 

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 

były w PCPR przez dwóch psychologów (każdy zatrudnionych w wymiarze  ½ etatu - taki sposób 

zatrudnienia wyniknął z braku osób chętnych do pracy w pełnym wymiarze z powodu niskiego 

uposażenia) 

W 2020r. p. psycholożki przeprowadziły łącznie 109 konsultacji indywidualnych dla                             

r. zastępczych  m.in. w zakresie: diagnozy psychologicznej dorosłych - 36 przebadanych, diagnozy 

psychologicznej dzieci – 54 przebadanych. Mimo stanu epidemicznego  w sytuacja bezwzględnie 

koniecznych odbyły 36 wizyt w środowisku udzielając poradnictwa  i podejmując działania 

terapeutyczne, psychoedukacyjne  w stosunku do małoletnich, u których  często   zauważa się zaburzenia 

emocjonalne przekładające się na zaburzenia  zachowania  i inne obszary aktywności.   

 

 

 

Wizyty w środowisku poszczególnych pracowników 

 

W roku ubiegłym miało miejsce łącznie  521  odwiedzin pracowników PCPR   w miejscu 

zamieszkania rodzin zastępczych i pełnoletnich wychowanków rodzinnej i instytucjonalnej pieczy 

zastępczej, którzy pozostawali pod opieka organizatora pieczy w powiecie toruńskim. 
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Wykazać jednocześnie należy, iż PCPR jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej w roku 

2020 umożliwiał rodzinom zastępczym oraz przebywającym w tych rodzinach dzieciom korzystanie                          

z szerokiego wsparcia specjalistycznego w ramach projektu współfinansowanego ze środków EFS pn.: 

„Rodzina w Centrum 2”. Ze wsparcia tego projektu w ubiegłym roku skorzystało łącznie z tej grupy 

klientów: 

• 38 osób sprawujących pieczę zastępczą, 

• 29 wychowanków przebywających w tych rodzinach zastępczych,   

• 3 kandydatów do pełnienia rodziny zastępczej. 

 

Dzięki realizacji w roku ubiegłym w/w działań pracowników PCPR oraz  kolejnej edycji projektu 

osoby sprawujące pieczę zastępczą oraz ich wychowankowie, ale także rodziny biologiczne 

przeżywające różnego rodzaju problemy  miały możliwość  skorzystać  z proponowanych, opisywanych 

wcześniej  form wsparcia, uzyskując efekty       w postaci: 

- wsparcia emocjonalnego w pokonywaniu trudności, zwalczaniu bezradności wobec problemów, 

- wymiany informacji i doświadczeń, 

- podniesienia wiedzy i wzmocnienie kompetencji rodzicielskich, 

- nabycia różnorodnych umiejętności życiowych (przez wychowanków rodzin zastępczych), 

- poprawy funkcjonowania (dzieci z różnego rodzaju zaburzeniam, sprawiających trudności  

  wychowawcze), 

- nabycia umiejętność nazywania i wyrażania uczuć i emocji, 

- uzyskania poprawy funkcjonowania  dzieci skrzywdzonych w rodzinach biologicznych. 

 

Podsumowując:   
Prezentowane powyżej dane opisują zakres realizowanych zadań, ich kosztów, przedstawiają  

liczbowo ujęte wskaźniki dotyczące oferowanych form wsprcia, ilości porad, warsztatów, interwencji, 

itp.  W roku 2020, szczególnym ze względu na wystąpienie epidemii COVID-19, konieczna stała się 

modyfikacja pewnych form działania PCPR. W następstwie wprowadzenia ograniczeń kontaktów 

pracowników z klientami, czy współpracującymi instytucjami trudniej było realizować powierzone 

zadania. Niemniej jednak ta szczególna sytuacja nie stanowiła przeszkody nie do pokonania. 

Zrealizowane zostały zadania z zakresu rehabilitacji społecznej, pieczy zastępczej, szerokiego spektrum 

poradnictwa udzielanego w ramach projektu RWC 2 oraz bezpośredniego wsparcia ze strony 

psychologów, pracowników socjalnych i koordynatorów pieczy zastępczej zatrudnionych  w PCPR. 

Dzięki zaangażowaniu w niesienie szeroko rozumianego wsparcia na rzecz osób tego potrzepujących, 

pomimo bardzo specyficznych, utrudniających normalne funkcjonowanie warunków spowodowanych 

pandemią, PCPR realizowało wyżej opisane formy wsparcia na rzecz mieszkańców powiatu 

toruńskiego. 

 

 

Dyrektot 

Powiatowego Centrum 

L.p. pracownik Liczba 

pracowników  

Liczba odwiedzin          

w środowisku 

1 Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 3 334 

2 Specjalista pracy  z rodziną  1 81 

3 Starszy specjalista  pracy  socjalnej 1 70 

4 Psycholog 2 36 

Łącznie 7 521 
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