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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie jest jednostką organizacyjno-
budżetową Powiatu Kętrzyńskiego, wykonującą zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej, 
pieczy zastępczej, rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie. 
 

1) umieszczanie osób ubiegających sią o przyjącie do domu pomocy spoąecznej  

 
W okresie sprawozdawczym na terenie powiatu kętrzyńskiego funkcjonował 1 Dom 

Pomocy Społecznej w Kętrzynie dysponujący 88 miejscami dla osób przewlekle somatycznie 
chorych.  

W okresie sprawozdawczym przyjęto 20 wniosków o umieszczenie w Domu Pomocy 
Społecznej w Kętrzynie. Wydano 16 decyzji o umieszczeniu w DPS. 

Na dzień 31.12.2014 r. w domu przebywało 87 osób. Z 87 umieszczonych mieszkańców 
18 przebywało w Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie na podstawie skierowania wydanego 
przed dniem 1 stycznia 2004 roku., tj. na których Powiat otrzymuje dotację rządową. W ciągu 
roku sprawozdawczego przyjęto 15 osób, odeszło 14 osób (13 zgonów, 1 przeniesienie do innej 
placówki).  
 

2) nadzór nad dziaąalnoącią Domu Pomocy Spoąecznej w Kątrzynie art. 112 ust. 8  

ustawy o pomocy spoąecznej  
 
 W dniu 17 stycznia 2008 r. Powiat Kętrzyński uzyskał zezwolenie na prowadzenie  Domu 
Pomocy Społecznej w Kętrzynie dla osób przewlekle somatycznie chorych, przeznaczonego dla 
88 mieszkańców. Na tej podstawie dokonano wpisu do rejestru domów pomocy społecznej 
województwa warmińsko-mazurskiego. 

W okresie od 23 września 2014 r. do 26 września 2014 r. r. przeprowadzono w Domu 
Pomocy Społecznej w Kętrzynie kontrolę problemową, której przedmiotem było spełnianie 
wymogów efektywnej realizacji usług opiekuńczych w zakresie:  
1. Pokrywanie opłat ryczałtowych i częściowej odpłatności do wysokości limitu ceny za 
świadczenia, przewidziane w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym 
Funduszu Zdrowia za mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie. 
2. Egzekwowanie należności tytułem odpłatności za pobyt od mieszkańców Domu Pomocy 
Społecznej w Kętrzynie. 

W związku z dokonanymi ustaleniami, nie stwierdzono nieprawidłowości                                 
w kontrolowanym obszarze. 

W wyniku zaleceń pokontrolnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie 
z lat ubiegłych Dom podjął kroki celem uregulowania depozytów po zmarłych mieszkańcach.                 
Z informacji otrzymywanych na bieżąco z Domu wynika, że w 2014 roku na mocy postanowień 
Sądu przekazano na rachunek bankowy Urzędu Skarbowego w Kętrzynie kwotę 20.433,71 zł 
tytułem depozytów po zmarłych mieszkańcach.  
 Co miesiąc Centrum zbierało informacje na temat rotacji miejsc w Domu oraz obsady 
mieszkańców, które na bieżąco były przekazywane do Warmińsko-Mazurskiego Urzędu 
Wojewódzkiego. 
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3) szkolenie i doskonalenie zawodowe kadry pomocy spoąecznej 

 

W okresie sprawozdawczym zorganizowano szkolenia kadry pomocy społecznej z terenu 
powiatu, w których wzięło udział 103 osoby: 
1. 13.01.2014 cykl szkoleniowy dla pracowników socjalnych, asystentów rodziny i koordynatorów 
rodzinnej pieczy zastępczej „Współpraca lokalnych podmiotów na rzecz wspierania rodziny”- 12 
osób 
2. 20.01.2014 cykl szkoleniowy dla pracowników socjalnych, asystentów rodziny i koordynatorów 
rodzinnej pieczy zastępczej „Współpraca lokalnych podmiotów na rzecz wspierania rodziny”- 12 
osób 
3. 10.02.2014 cykl szkoleniowy dla pracowników socjalnych, asystentów rodziny i koordynatorów 
rodzinnej pieczy zastępczej „Współpraca lokalnych podmiotów na rzecz wspierania rodziny”- 12 
osób 
4. 17.02.2014r. cykl szkoleniowy dla pracowników socjalnych, asystentów rodziny                               
i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej „Współpraca lokalnych podmiotów na rzecz 
wspierania rodziny”- 12 osób; 
5. 18.02.1014 r. spotkanie informacyjne dotyczące procedur rekrutacji uczestników do 
programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie - 13 osób 
6. 25.06.2014 r. szkolenie „Zaburzenie przywiązania i przeżywanie odrzucenia” szkolenie kadry 
realizującej zadania pieczy zastępczej -11 osób 
7. 25.11.2014 r. spotkanie szkoleniowo-doradcze w zakresie wdrażania standardu usług 
interwencji kryzysowej, poradnictwa specjalistycznego i modelu realizacji usług o określonym 
standardzie – 10 osób 
8. 26.11.2014 warsztaty psychologiczne „Profilaktyka zachowań przemocowych wśród dzieci               
i młodzieży” – 8 osób pedagodzy 
9. 5.12.2014 warsztaty psychologiczne „Profilaktyka zachowań przemocowych wśród dzieci                   
i młodzieży” – 13 osób pracownicy socjalni. 
 

4) Organizowanie i prowadzenie specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego dla 

rodzin naturalnych i zastąpczych, a takąe terapii rodzinnej w tym: 

 Punkt Interwencji Kryzysowej 

 Punkt Konsultacyjny w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 

przemocy domowej 

Podstawa prawna: Art. 19 pkt 2, art. 46 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 
Podstawa prawna: Art. 47 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 

 

Osoby i rodziny potrzebujące pomocy w rozwiązywaniu problemów życiowych mogą 
skorzystać z bezpłatnego poradnictwa specjalistycznego prowadzonego przez Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie. Poradnictwo specjalistyczne /z ustawy o pomocy 
społecznej art. 46/ w szczególności prawne, psychologiczne i rodzinne, jest świadczone osobom i 
rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich 
problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód. 
 
1. Poradnictwo prawne realizuje się przez udzielanie informacji o obowiązujących przepisach z 
zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz zabezpieczenia społecznego. 
W okresie od stycznia 2014r. do grudnia 2014r. mieszkańcom powiatu kętrzyńskiego udzielono 
445 porad  prawnych (292 kobiet, 131 mężczyzn, w tym 30 ofiar przemocy domowej oraz 184 
osób niepełnosprawnych). 
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2. Poradnictwo  psychologiczne realizuje  się poprzez  procesy  diagnozowania, profilaktyki i 
terapii. W okresie od stycznia 2014r. do grudnia 2014r.  udzielono 196 porad  mieszkańcom  
Powiatu Kętrzyńskiego (142 kobiety, 46 mężczyzn, w tym: 27 opiekunów  
z dzieckiem, 17 osób - ofiary przemocy domowej oraz 55 osób niepełnosprawnych). 
 
3. Poradnictwo  rodzinne,  socjalne obejmuje  szeroko rozumiane problemy funkcjonowania 
rodziny. W okresie od stycznia 2014r. do grudnia 2014r. z porad socjalnych skorzystało 605 
mieszkańców Powiatu Kętrzyńskiego (kobiet 425, mężczyzn 180, w tym 43 ofiary przemocy 
domowej). 

 

W siedzibie PCPR w Kętrzynie funkcjonuje Punkt Interwencji Kryzysowej. Zadaniem 
Punktu Interwencji Kryzysowej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych 
sytuacji związanych z doznawaną przemocą, których nie są w stanie pokonać wykorzystując 
własne środki, możliwości i uprawnienia. 
Punkt Interwencji Kryzysowej przeznaczony jest dla wszystkich osób będących ofiarami 
przemocy. Z Punktu Interwencji Kryzysowej mogą korzystać także osoby wymagające 
natychmiastowej pomocy i krótkotrwałego pobyt ze względu na zdarzenia losowe np. pożar. 

W okresie styczeń 2014r.-grudzień 2014r. w Punkcie Interwencji Kryzysowej całodobowo 
przebywało 20 osób, tj. 7 rodzin w tym: 7 osób dorosłych i 13 dzieci. W tym 14 osób z powodu 
przemocy domowej: 4 kobiety i 10 dzieci) 
 

 5) Realizacja Krajowego Programu Przeciwdziaąania Przemocy w Rodzinie 

 
Głównym celem realizacji Programu jest powstrzymanie sprawców od stosowania przemocy                  
i zakończenie przemocy w rodzinie. 
 

Cele szczegółowe:  

 korygowanie niepożądanych i szkodliwych zachowań i postaw, które zmniejszą ryzyko 
dalszego stosowania przemocy;  

 zwiększenie zdolności do samokontroli agresywnych zachowań i do konstruktywnego 
współżycia w rodzinie.  

Realizacja zadania odbywała się w warunkach wolnościowych (w siedzibie PCPR                      
w Kętrzynie przeprowadzono dwa cykle zajęć) – osoby kierowane przez sąd, kuratorów 
sądowych, policję, ośrodki pomocy społecznej, zespoły interdyscyplinarne lub zgłaszające się 
dobrowolnie.  

W zadaniu zastosowano terapię indywidualną i grupową. Zajęcia grupowe realizowane 
były w małych grupach warsztatowych przez okres trzech miesięcy. Program miał charakter 
zamknięty. Ponadto na każdego uczestnika przewidziano po 2 godziny sesji indywidualnych. 

W 2014r. wysłano zaproszenie na spotkania konsultacyjno-motywujące do 40 osób.  
Do udziału w Programie wytypowano 17 osób, z czego 12 osób zdecydowało się na udział. Cały 
cykl Programu ukończyło 9 osób (otrzymali zaświadczenie  o ukończeniu Programu). 
   
Wydatki z dotacji: 
- wynagrodzenie kadry realizującej zadanie 13 230 zł 
- zakup materiałów szkoleniowych i biurowych 100 zł 
- zakup artykułów żywnościowych 100 zł. 
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6) udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach 

 
Z zakresów czynności wynika, że każdy z pracowników zatrudnionych                               

w merytorycznych zespołach PCPR jest zobowiązany do udzielania petentom informacji o ich 
prawach i uprawnieniach. W okresie objętym kontrolą pracownicy ci udzielali informacji                         
w następujących sprawach: 

  skorzystania z pomocy świadczonej przez właściwy dla miejsca zamieszkania ośrodek 
pomocy społecznej, 

  ustalenia niepełnosprawności u dzieci lub stopnia niepełnosprawności przez Powiatowy 
Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności,  

 możliwości pomocy osobom niepełnosprawnym, przysługujących z tego tytułu ulg                         
i uprawnień, 

 rozwiązywania problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie, 

 możliwości uzyskania świadczeń z ZUS, 

 pomoc w egzekwowaniu alimentów (pomoc w sporządzaniu pism do Sądu i Komornika), 

 pomoc w ustanowieniu opieki dla dzieci osieroconych lub zaniedbywanych. 

 Informacje o prawach i uprawnieniach dotyczące wyżej wymienionych problemów 
społecznych udzielane były poprzez:  

 kontakty indywidualne, 

 rozmowy telefoniczne, 

 publikacje prasowe i ogłoszenia w telewizji lokalnej, 

 spotkania z organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie pomocy społecznej, 

 umieszczanie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie PCPR. 
 

7) Wspóąpraca z Policją 

 

Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie uczestniczyli                     

w przesłuchaniach nieletnich prowadzonych przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji 

w Kętrzynie, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach 

nieletnich (Dz. U. Nr 35, poz. 228).  

Ogółem wzięto udział w 4 przesłuchaniach nieletnich. Utrzymywano kontakt z policją 

podczas wykonywania czynności związanych z umieszczaniem dzieci w placówkach opiekuńczo-

wychowawczych i rodzinach zastępczych, a także w sprawach dotyczących sprawców przemocy 

w rodzinie oraz osób objętych wsparciem Punktu Interwencji Kryzysowej.  

 

8) Powiatowy Zespóą do Spraw Orzekania o Niepeąnosprawnoąci 

 
W 2014 roku do Powiatowego Zespołu wpłynęło  2442 wnioski, wydano 2392 orzeczenia 
W roku sprawozdawczym wydano następujące orzeczenia: 

 orzeczenia stwierdzające zaliczenie dziecka do osób niepełnosprawnych  150 

 orzeczenie stwierdzające nie zaliczenie dziecka do osób niepełnosprawnych  74 

 orzeczenie o odmowie ustalenia niepełnosprawności dziecka    1 
Łącznie Zespół wydał dzieciom orzeczeń       225 

  orzeczenie stwierdzające zaliczenie osoby powyżej 16 roku życia do osób 
niepełnosprawnych          2088 

w tym: 
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  osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności     671 

 osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności    1081 

 osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności      336 

 orzeczenie stwierdzające nie zaliczenie osoby powyżej 16 roku życia do osób           
niepełnosprawnych          20
     

 orzeczenie o odmowie ustalenia niepełnosprawności osoby powyżej 16 roku życia 59 
Łącznie Zespół wydał osobom dorosłym orzeczeń  2167 

 
W roku sprawozdawczym Zespół wydawał osobom niepełnosprawnym legitymacje: 

 legitymacje stwierdzające niepełnosprawność dzieci przed 16 rokiem życia   70 

 legitymacje stwierdzające niepełnosprawność osób po 16 roku życia na podstawie 
ważnych orzeczeń          516 

Łącznie Zespół wydał legitymacji   586 
 
W związku ze zmianą przepisów prawo o ruchu drogowym w 2014 r. Zespół rozpoczął 
realizację dodatkowego zadania tj. wydawanie karty parkingowej osobie 
niepełnosprawnej. 
W okresie sprawozdawczym  Zespół wydał: 

 karty parkingowe osobom niepełnosprawnym     142 

 karty parkingowe instytucjom uprawnionym do ich posiadania   2 
 
W skład Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wchodzą: 

 lekarze         12 osób 

 pedagodzy          1 osoba 

 doradcy zawodowi         2 osoby 

 pracownicy socjalni         5 osób 

 obsługa zespołu         2 osoby 
Wszyscy specjaliści posiadają zaświadczenie określone Rozporządzeniem Ministra Pracy               

i Polityki Społecznej z dnia 21 maja 2002 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu 
niepełnosprawności.  

Każdorazowo komisje orzekające odbywają się w składzie dwuosobowym, to jest lekarz            
i pracownik socjalny, doradca zawodowy lub pedagog, zgodnie z wymogami wspomnianego 
rozporządzenia. 
Średni koszt wydania 1 orzeczenia w 2014 roku wyniósł 123,14 zł.  
 

9) Obsąuga Paąstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepeąnosprawnych 

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2014 roku wg algorytmu: 
Powiatowi Kętrzyńskiemu przyznał kwotę 1 314 461 zł na realizację zadań z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej wykorzystano 1 314 461 zł co stanowi 100 % środków na realizację 
zadań. 
Rehabilitacja zawodowa 

1. Zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy art. 26 e – 0 zł 
2. Jednorazowe dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej, rolniczej lub 

wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej – 42 379 zł, otworzenie działalności 
gastronomicznej 
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3. Finansowanie szkoleń organizowanych przez kierownika powiatowego urzędu pracy art. 
40 – 430,50 zł 

4. Finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone w ustawie                  
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w odniesieniu do osób 
niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostających                        
w zatrudnieniu art. 11 – Plan 7 687,31 zł Wykorzystano  7 687,31 zł,  co stanowi                 
100 % środków. Sfinansowano staż dla 1 osoby. 

Rehabilitacja społeczna 
I. Turnusy rehabilitacyjne: 

1. Dzieci i młodzież  niepełnosprawna          63 osoby 
Wypłacona kwota dofinansowania               65 036 zł  

2. Opiekunowie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej                                 51 osób 
Wypłacona kwota dofinansowania  niezbędnym opiekunom  dzieci       35 101 zł 

3. Osoby dorosłe niepełnosprawne          58 osób 
Wypłacona  kwota dofinansowania          58 982 zł  

4. Opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych     30 osób 
Wypłacona kwota dofinansowania opiekunom osób niepełnosprawnych  20 638  zł              

5. Osoby niepełnosprawne pracujące w zakładach pracy chronionej 0 osób  0  zł 
Na realizację zadania  przeznaczono –   179 757 zł. 
Łącznie wykorzystana kwota   - 179 757 zł  co stanowi  100 %  środków przeznaczonych  na 
realizację zadania.  
 
II. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki dorosłych osób niepełnosprawnych. 
W 2014 r. złożono 9 wniosków na realizację zadania. 
Nie zawarto żadnej umowy. 
Na realizację zadania przeznaczono  - 0 zł  
Środki wykorzystane na realizację zadania – 0 zł 
 
III. Dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej 
Dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej   -  kwota przyznana  na 
realizację zadania w 2014 roku wynosiła 517 860,00 zł. 
Kwota wykorzystana   517 860 zł  - wykorzystane środki  na zadanie w 100 %. 

W Warsztacie Terapii Zajęciowej w Kętrzynie w terapii uczestniczy 35 
niepełnosprawnych osób dorosłych. Uczestnicy mogą korzystać z siedmiu pracowni: 
gospodarstwa domowego, ślusarska, krawiecka, dziewiarska, stolarska, garncarsko - ceramiczna, 
plastyczna. 

 
 IV. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki 
pomocnicze osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.  
W 2014 r. złożono do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie 765 wnioski na 
dofinansowanie do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, z tego 
zrealizowano 638 wniosków na kwotę 336 843,19 zł. 
 

L.p. Nazwa przedmiotu 
Ilość 

rozpatrzonych 
wniosków 

Kwota 
dofinansowania 

zł 

1 peruka 2 350 

2 Soczewki kontaktowe twarde 1 1060 
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3 balkoniki, podpórki trójkołowe 7 1104 

4 gorset ortopedyczny 3 1150 

6 indywidualny przedmiot pionizujący 1 4800 

7 Rurka tracheostomijna 3 260 

8 materac i poduszka przeciwodleżynowa 3 693 

9 pończochy kikutowe, protezy 6 11040 

10 naprawa protezy 1 1260 

11 wkładki uszne 3 400 

12 wózki inwalidzkie 9 20187 

13 aparaty słuchowe 99 167320 

14 pieluchy, worki i cewniki 474 119407,19 

15 obuwie ortopedyczne 26 7812 

RAZEM 638 336 843,19 

 
Ponadto złożono 11 wniosków na dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego,  z tego 
zrealizowano 9 wniosków na kwotę 9 504 zł. 

 

L.p. Nazwa przedmiotu 
Ilość 

rozpatrzonych 
wniosków 

Kwota 

1 Bieżnia 2 4 320 

2 rower rehabilitacyjny 4 2 832 

3 orbitrek 3 2 352 

 Razem 9 9 504 

 
Na realizację zadania  przeznaczono –   346 347,19 zł. 
Łącznie wykorzystana kwota   - 346 347,19  co stanowi  100%  środków przeznaczonych  na 
realizację zadania. 

 
V. Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych 
na wnioski indywidualnych osób niepełnosprawnych 
1. Bariery architektoniczne wykorzystana kwota– 199 618 zł 

Złożone wnioski 36 
Zrealizowane umowy 27 

2. Bariery w komunikowaniu się – 13 934 zł 
Złożone wnioski 36 
Zawarte umowy 14 

3. Bariery techniczne wykorzystana kwota– 6 448  zł 
Złożone wnioski 5 
Zawarte umowy 5 
 

Na realizację zadania  przeznaczono –   220 000 zł. 
Łącznie na zadanie wykorzystano 220 000 zł co stanowiło 100% środków przeznaczonych na 
realizację zadania  
 
Ponadto prowadzono działania na rzecz osób niepełnosprawnych polegające na pracy socjalnej, 
tj: 

1. Pomoc w przygotowaniu i kompletowaniu wniosków na:  
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 likwidację barier funkcjonalnych, 

  turnusy rehabilitacyjne, 

 zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze           
i sprzęt rehabilitacyjny, 

2. Udzielaniu informacji  o prawach i uprawnieniach dotyczących osób niepełnosprawnych       
i możliwości korzystania ze środków PFRON 

3. Organizowanie możliwości skorzystania osób niepełnosprawnych  z poradnictwa 
specjalistycznego, 

4.  Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Kętrzynie w sprawie szkoleń osób 
niepełnosprawnych, 

5. Współpraca z mediami w zakresie publikowania, przekazywania informacji dotyczących 
praw i uprawnień osób niepełnosprawnych oraz możliwości skorzystania ze środków 
PFRON 

6. Współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób 
niepełnosprawnych. 

 
Plan finansowy zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudniania osób niepełnosprawnych na 2014 
 

  
Nazwa zadania 

 
Plan 

Środki finansowe na zadania z zakresu Rehabilitacji zawodowej i społecznej w tym 
na: 

 
1 314 461 

 
1. 

Zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku z 
przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy, stosownie do 
potrzeb wynikających   z niepełnosprawności osób na nich zatrudnionych 
oraz z rozpoznaniem przez służby medycyny tych potrzeb art. 26 

0 

2. Zwrot kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikom 
niepełnosprawnym w pracy art. 26d 

0 

3. Dofinansowanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby 
niepełnosprawnej art. 26e 

0 

4. Finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone w 
ustawie o promocji w odniesieniu do osób niepełnosprawnych 
zarejestrowanych jako   poszukujące pracy niepozostających w zatrudnieniu 
art. 11  

7 687,31 

 
5. 

Przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do 
spółdzielni socjalnej art.12 

42 379 

 
6. 

Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego  osób 
niepełnosprawnych art. 40  

430,50 

7. Zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę  na szkolenie zatrudnionych 
osób niepełnosprawnych art. 11 

0 

 
8. 

Udzielanie dofinansowania do wysokości 50% oprocentowania kredytów 
bankowych, zaciągniętych przez osoby niepełnosprawne na kontynuowanie 
działalności gospodarczej lub prowadzenie własnego lub dzierżawionego 
gospodarstwa rolnego art. 13 

0 
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9. Dofinansowanie   WTZ 517 860 

10. Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych 179 757 

11. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych 0 

 
12. 

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny i przedmioty 
ortopedyczne i środki pomocnicze 

346 347,19 

 
13. 

Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w 
komunikowaniu się w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej 

220 000 

 

 

VI. Realizacja programu pilotażowego „Aktywny Samorząd”. 

 

W 2014 roku Powiat Kętrzyński kontynuował realizację programu pilotażowego 
„AKTYWNY  SAMORZĄD”  finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych, na podstawie zawartej umowy. Na realizację zadania Powiat 
Kętrzyński otrzymał kwotę 305 749,55 zł. 
 
Moduł I -  Likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową        
                                                                                                   
Złożono 15 wniosków na kwotę 81 318 zł 
Zrealizowano 12 umów na kwotę –  58 762,99 zł 
 
Lp. rodzaj dofinansowanego zadania ilość zrealizowanych 

umów 
wartość 
zrealizowanych 
umów 

1 Dofinansowanie uzyskania prawa jazdy kat. B 2 umowy 3 202,00 zł 

2 Dofinansowanie zakupu sprzętu 
elektronicznego i jego elementów oraz 
oprogramowania 

4 umowy 19 565,99 zł 

3 Dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego 
o napędzie elektrycznym dopasowanego do 
indywidualnych potrzeb zdrowotnych osoby 
niepełnosprawnej 

1 umowa 13 795,00 zł 

4 Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej 
posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie 
elektrycznym  

2 umowy 4 000,00 zł 

5 Dofinansowanie zakupu protezy kończyny 
(dolnej) 

1 umowa 14 000,00 zł 

6 Dofinansowanie utrzymania aktywności 
zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla          
osoby zależnej (przedszkole) 

2 umowy 4 200,00 zł 

 Razem 12 58 762,99 zł  

 
Umowy rozliczono na kwotę 58 557,64 zł. 
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Moduł II -   Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym  
Złożono 73 wnioski na kwotę 212 920,00 zł    
Zrealizowano 73 umowy na kwotę 179 959,00 zł. 
 
 
Lp. poziom kształcenia ilość 

zrealizowanych 
umów 

wartość zrealizowanych 
umów 

1 Studia I 39 90 395,00 zł 

2 Studia II stopnia 14 45 595,00 zł 

3 Studia podyplomowe 8 23 789,00 zł 

4 Studia magisterskie 4 9 680,00 zł 

5 Szkoła policealna 6 8 100,00 zł 

6 Uczelnia zagraniczna 2 2 400,00 zł 

 Razem 73 179 959,00 zł 

 
OGÓŁEM w ramach programu pilotażowego „Aktywny Samorząd” zrealizowano 85 
umów - na kwotę  – 238 721,99 zł. 
 
VII. Obsługa Programu „Wyrównywanie Różnic Między Regionami II” na poziomie 
powiatowym. 
 W 2014 r. o dofinansowanie w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami 
wpłynęły 2 wnioski z samorządów gminnych, które dotyczyły: 

 zakupu 1 autobusu, 

 likwidacji barier architektonicznych w budynku użyteczności publicznej. 
 

10) Wspóądziaąanie PCPR w Kątrzynie z instytucjami, związkami i organizacjami 

dziaąającymi na terenie Powiatu Kątrzyąskiego na rzecz osób niepeąnosprawnych: 

 

1. Spotkanie w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie w dniu 25.04.2014r. ze specjalistą 
zatrudnionym w Punkcie Informacyjno-Doradczym – „Ramowe wytyczne w zakresie 
projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk pracy dla osób 
niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach” 

2. „Kętrzyńskie Towarzystwo „AMAZONKI”– Marsz żonkila – 26.04.2014r. pod hasłem 
„Profilaktyka twoją szansą – wygraj z rakiem” 

3. „Kętrzyńskie Towarzystwo Amazonki” – Poletko nadziei – 13.09.2014r. – obsadzanie 
cebulkami żonkila „Poletka nadziei” i koncert w Kętrzyńskim Zamku. 

 

11) Realizacja innych zadaą – ąrodki pozyskane z zewnątrz 

 

W celu zwiększenia skuteczności podejmowanych działań, a także zapewnienia szerokiego 
wachlarza usług socjalnych kierowanych do mieszkańców Powiatu Kętrzyńskiego, Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie realizowało 2014 r. projekty finansowane ze środków 
pozabudżetowych. 

1. Projekt systemowy pt. „Gotowi do pracy” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Kętrzynie w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014 r.,  w którym wzięły udział 24 
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osoby niepełnosprawne nieaktywne zawodowo. Współfinansowany z Unii Europejskiej w 
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – POKL na lata 2007 – 2013.  

Główny cel projektu to wzrost integracji społecznej i zawodowej bezrobotnych osób 
niepełnosprawnych pochodzących z terenu Powiatu Kętrzyńskiego, a celami szczegółowymi 
projektu było zaktywizowanie zawodowe i społeczne 24 nieaktywnych zawodowo osób 
niepełnosprawnych w wieku od 15 roku życia. W ramach projektu zrealizowano działania mające 
na celu zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych nieaktywnych 
zawodowo z terenu Powiatu Kętrzyńskiego oraz podniesienie ich aktywizacji zdrowotnej. 

200.867,73 zł                             
2. Program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy, finansowany przez Warmińsko – 
Mazurski Urząd Wojewódzki               13.500 zł 
3. Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 „Koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej” - dotacja zrealizowana  na kwotę            30 000 zł 
4. Projekt konkursowy w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy 
zastępczej na rok 2014 „Szkolenie rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy 
dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego” 
Dotacja zrealizowana na kwotę                      179.500,00 zł 
5. Projekt  konkursowy „Rodzina Czasem jest zastępcza” z Fundacji Ernst & Young     4540 zł 
6. Dofinansowanie wydatków określonych w art. 192 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej, ponoszonych w 2014 roku na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych              
w spokrewnionych i niezawodowych rodzinach zastępczych utworzonych przed 2014 r. 
             17.459,00 zł 
7. Pilotażowy program „Aktywny Samorząd”      305.749,55 zł 
8. Projekt konkursowy „Powiat bez przemocy”      22.000,00 zł 
 
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie pozyskało w 2014 roku z innych 

źródeł łącznie kwotę 773.616,28 zł. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pcprketrzyn.pl/


 

www.pcprketrzyn.pl   e-mail: pcprketrzyn@wp.pl 

St
ro

n
a1

3
 

 
 
 
 
 

ZESTAWIENIE RODZAJU I ILOŚCI UDZIELONEJ POMOCY W 2014 ROKU 
 

Rodzaj świadczonej pomocy Ilość osób 

objętych danym 

rodzajem pomocy 

Wnioski o umieszczanie w Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie 20 

Aktualizowanie odpłatności za pobyt w DPS osób przebywających na 

starych zasadach 

18 

Szkolenie doskonalenie kadry pomocy społecznej 103 

Poradnictwo specjalistyczne 1246 

Punkt Interwencji Kryzysowej 20 

Udział w przesłuchaniach nieletnich  2 

Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie 12 

Zakup przedmiotów ortopedycznych dla osób niepełnosprawnych i sprzętu 

rehabilitacyjnego- ilość rozpatrzonych spraw 

776 

Dofinansowanie do pobytu na turnusie rehabilitacyjnym- ilość 

rozpatrzonych spraw 

395 

Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu 

się i technicznych- ilość rozpatrzonych spraw 

77 

Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej 35 

Projekt systemowy POKL „Gotowi do pracy” – wywiady środowiskowe 24 

Projekt systemowy POKL „Gotowi do pracy” – kontrakty socjalne 24 

Wnioski o ustalenie: stopnia niepełnosprawności i niepełnosprawności 2442 

Wnioski o wydanie legitymacji osobom niepełnosprawnym 586 

Wnioski o wydanie karty parkingowej  144 

Dofinansowanie w ramach programu „Aktywny Samorząd” 88 

RAZEM 6012 
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WYKAZ POTRZEB  
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘTRZYNIE  

NA 2015 ROK 
 
 

opracowany na podstawie analizy sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie za 2015 rok, monitoringu Strategii oraz przepisów z zakresu pomocy społecznej oraz 

pieczy zastępczej należących do kompetencji powiatu. 

1. Wsparcie działalności statutowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie 

środkami finansowymi pozyskiwanymi w ramach programów celowych ogłaszanych 

przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, tj pozyskanie środków finansowych na: 

1) szkolenie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, funkcjonujących rodzin 

zastępczych oraz pokrycie kosztów świadczeń fakultatywnych dla rodzin zastępczych,             

w ramach resortowego programu wspierania rodzinnej pieczy zastępczej, 

2) zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach Programu asystent     

i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015, 

2. Realizacja programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy. 

3. Opracowanie i wdrożenie programu służącego działaniom profilaktycznym mającym na 

celu udzielenie specjalistycznej pomocy w zakresie promowania i wdrażania 

prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych 

przemocą w rodzinie.  

4. Prowadzenie grupy wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie. 

5. Realizacja programu pilotażowego „Aktywny samorząd” 
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