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WSTĘP 

 

Uchwałą Nr XVIII/180/17 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 1 lutego 2017 r. przyjęto 

do realizacji „Powiatową Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie 

Limanowskim na lata 2017 – 2023”. Dokument ten nakłada na Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Limanowej obowiązek koordynowania działań jednostek realizujących program oraz 

monitorowanie i dokonywanie oceny jego realizacji co najmniej raz do roku. Wyniki 

monitorowania przedstawia się Zarządowi Powiatu, Komisji do Spraw Pomocy Społecznej Rady 

Powiatu Limanowskiego oraz Radzie Powiatu.  

 

REALIZATORZY I PARTNERZY PROGRAMU TO:  

 

 Powiat Limanowski, 

 PCPR,  

 PUP,  

 ośrodki pomocy społecznej,  

 domy pomocy społecznej,  

 Stowarzyszenie REMEDIUM, 

 Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej, 

 Komenda Powiatowa Policji, 

 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, 

 Ośrodki adopcyjne, 

 WTZ, 

 OHP, 

 Szkoły z terenu Powiatu Limanowskiego. 

 Przedstawiciele instytucji pracujących z rodziną i dzieckiem, 

 Podmioty zajmujące się szkoleniami. 

 

MISJĄ określoną w Strategii jest: 

Polityka społeczna Powiatu Limanowskiego kluczem do lepszych perspektyw. 

 

OBSZARY DZIAŁAŃ POLITYKI SPOŁECZNEJ POWIATU LIMANOWSKIEGO  

NA LATA 2017 – 2023: 

 Wsparcie osób z niepełnosprawnością i osób starszych. 

 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. 

 Rozwój systemu opieki nad dzieckiem. 

 Przeciwdziałanie dysfunkcjom wychowawczym w rodzinie. 

 Rozwój kompetencji kadry pomocy społecznej. 
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CELE STRATEGICZNE TO: 

 

 Poprawa funkcjonowania osób z niepełnosprawnością i osób starszych wymagających 

wsparcia. 

 Zwiększenie świadomości społecznej na temat osób z niepełnosprawnościami i osób 

starszych. 

 Zapewnienie kompleksowego wsparcia osobom doznającym przemocy w rodzinie. 

 Zmiana negatywnych postaw osób stosujących przemoc w rodzinie. 

 Wysoka świadomość społeczeństwa o zjawisku przemocy w rodzinie. 

 Pozyskanie jak największej liczby kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. 

 Wzmocniony system opieki nad dzieckiem i rodziną. 

 Zaangażowanie rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w pracę 

umożliwiającą powrót dziecka do rodziny. 

 Usamodzielnienie się osób opuszczających pieczę zastępczą. 

 Nabycie przez rodziców zgłaszających trudności wychowawcze podstawowych 

umiejętności komunikacyjnych i dydaktycznych. 

 Wyposażenie dzieci i młodzieży przeżywającej trudności w wiedzę dotyczącą systemu 

pomocy w zakresie radzenia sobie w sytuacjach problemowych. 

 Profesjonalizacja kadry pomocy społecznej. 

 

Obszar I.  Wsparcie osób z niepełnosprawnością i osób starszych 

 

 W 2019 r. w zakresie wsparcia osób z niepełnosprawnością Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Limanowej (zwane dalej Centrum) realizowało „Program Działań na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych Powiatu Limanowskiego na lata: 2015 – 2020”. 

Misją Programu jest stworzenie osobom niepełnosprawnym takich warunków oraz udzielenie takiej 

pomocy, która umożliwi im maksymalne wykorzystanie potencjalnych zdolności, samodzielności 

i aktywności oraz jak najpełniejszą realizację procesu rehabilitacji. 

Centrum corocznie przedstawia Zarządowi oraz Radzie Powiatu Limanowskiego sprawozdanie 

z ww. Programu. 

 W 2019 r. kontynuowano spotkania grupy wsparcia dla opiekunów osób 

z niepełnosprawnością, które odbywają się regularnie raz w miesiącu. Celem działania tej grupy 

wsparcia jest przede wszystkim wzmocnienie opiekunów w procesie towarzyszenia w życiu bliskim 

osobom niepełnosprawnym, wymiana doświadczeń i wzajemna pomoc w przezwyciężeniu 

trudności.  

 Podobnie jak w poprzednich latach, również w 2019 r., Centrum w oparciu o zadania 

wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych, realizowało pilotażowy program „Aktywny Samorząd” edycja 2019. W ramach 

Programu istniała możliwość uzyskania dofinansowania do zakupu  

i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, do uzyskania prawa jazdy kategorii B, 
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zakupu sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, dofinansowanie szkoleń 

w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania, do 

utrzymania sprawności technicznej posiadanego wózka lub skutera inwalidzkiego o napędzie 

elektrycznym, zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, zakupu skutera 

inwalidzkiego lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, zakupu protezy kończyny,  

w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, utrzymania sprawności technicznej 

posiadanej protezy kończyny oraz do utrzymania aktywności zawodowej poprzez zapewnienie 

opieki dla osoby zależnej – Moduł I. Ponadto przyznawano pomoc w uzyskaniu wykształcenia na 

poziomie wyższym obejmującą dofinansowanie w postaci dodatku na pokrycie kosztów 

kształcenia, dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego, opłaty za 

naukę (czesne) – Moduł II. W ramach Programu w Module I wydatkowano 89 018,09 zł, natomiast 

w Module II – 72 192,80 zł. 

 Zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej, osobie wymagającej całodobowej opieki  

z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować  

w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych  

w miejscu zamieszkania przez rodzinę i gminę przysługuje prawo do umieszczenia w domu 

pomocy społecznej. 

 Osoby umieszczane są w domach pomocy społecznej na podstawie decyzji administracyjnej. 

Na terenie Powiatu funkcjonują 4 domy dla osób przewlekle psychicznie chorych i 1 dla osób 

przewlekle somatycznie chorych. Domy pomocy społecznej funkcjonujące na terenie naszego 

Powiatu posiadają łącznie 363 miejsca statutowe. W 2019 r. wpłynęło 70 wniosków o umieszczenie 

w DPS, wydano 175 decyzji, w tym 51 decyzji o umieszczeniu, a pozostałe dotyczyły zmiany 

odpłatności za pobyt mieszkańca w DPS, uchylenia decyzji o umieszczeniu. 

 Pracę na rzecz osób starszych prowadzi głównie DPS w Limanowej, który przyjmuje osoby 

przewlekle somatycznie chore. W Domu tym czynione są również starania o stałe podnoszenie 

jakości usług dla tych osób. Centrum włącza się w akcję popularyzacji tych zagadnień poprzez 

umieszczanie informacji na stronie internetowej oraz pozyskiwanie i rozdysponowanie materiałów 

edukacyjnych na ten temat. 

 Ponadto, aby ograniczyć skutki niepełnosprawności oraz przeciwdziałać wykluczeniu 

społecznemu i procesom marginalizacji osób, które utraciły sprawność organizmu prowadzona jest 

Powiatowa Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego i Ortopedycznego. Z wypożyczalni mogą 

korzystać osoby z terenu Powiatu Limanowskiego. W 2019 r. przyjęto 155 wniosków o nieodpłatne 

użyczenie sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego. 

 Dodatkowo osoby niepełnosprawne mogą korzystać z dofinansowań do różnego rodzaju 

sprzętu i urządzeń ułatwiających im funkcjonowanie.  

 Poniższe tabele obrazują szczegółową realizację zadań w tym obszarze. 
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Tabela 1 Poprawa funkcjonowania osób z niepełnosprawnością i osób starszych 

wymagających wsparcia 

Cel strategiczny nr 1 Poprawa funkcjonowania osób 

z niepełnosprawnością i osób starszych wymagających 

wsparcia 

 

 

Zadania 
 

Wskaźniki 

1. Likwidacja barier 

architektonicznych, technicznych, 

w komunikowaniu się. 

Liczba osób, którym udzielono 

dofinansowania. 
84 

Kwota wydatkowana na zadanie. 165 775,19 zł 

2. Pomoc w zaopatrzeniu w sprzęt 

rehabilitacyjny oraz w przedmioty 

ortopedyczne i środki pomocnicze. 

Liczba osób, którym udzielono 

dofinansowania. 
1 313 

Kwota wydatkowana na zadanie. 783 723,39 zł 

3. Przyznawanie dofinansowania 

osobom niepełnosprawnym i ich 

opiekunom do uczestnictwa w 

turnusie rehabilitacyjnym. 

Liczba osób, którym udzielono 

dofinansowania. 
70 

Kwota wydatkowana na zadanie. 69 035,00 zł 

4. Wspieranie sportu, kultury, 

rekreacji  

i turystyki osób niepełnosprawnych. 

Liczba instytucji, którym udzielono 

dofinansowania. 
5 

Liczba osób, które uczestniczyły 

w zadaniu. 
336 

5. Prowadzenie Powiatowej 

Wypożyczalni Sprzętu 

Rehabilitacyjnego  

i Ortopedycznego. 

Liczba osób wypożyczających sprzęt. 155 

6. Wspieranie osób niepełnosprawnych  

w procesie edukacji. 

Liczba osób, którym udzielono pomocy  

w uzyskaniu wykształcenia na poziomie 

wyższym. 

34 

 

7. Prowadzenie Specjalnego Ośrodka 

Szkolno – Wychowawczego. 

Liczba prowadzonych szkół 

specjalnych. 
1 

8. Prowadzenie grup wsparcia dla 

środowisk związanych z 

niepełnosprawnością. 

Liczba prowadzonych grup wsparcia. 1 

9. Realizacja programów/projektów na 

rzecz osób niepełnosprawnych. 

Liczba realizowanych 

programów/projektów. 
1 
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10. Rozwój infrastruktury służącej 

osobom starszym i chorym (np. 

DPS). 

Liczba placówek działających na rzecz 

osób starszych i chorych. 
5 

Źródło: opracowanie własne   

 

Tabela 2 Zwiększenie świadomości społecznej na temat osób z niepełnosprawnością i osób 

starszych 

 

Cel strategiczny nr 2 

 

Zwiększenie świadomości społecznej na temat osób  

z niepełnosprawnością i osób starszych 

 

 

Zadania 

 

Wskaźniki 

1. Rozpowszechnianie informacji na stronie 

internetowej na temat niepełnosprawności  

i osób starszych. 

Liczba zamieszczonych informacji. 27 

2. Organizowanie spotkań, imprez 

integracyjnych, konkursów dotyczących 

niepełnosprawności. 

Liczba zorganizowanych spotkań/imprez 

integracyjnych. 
1 

Liczba zorganizowanych konkursów. 0 

3. Organizowanie 

konferencji/szkoleń/seminariów na temat 

niepełnosprawności oraz osób starszych. 

Liczba zorganizowanych 

konferencji/szkoleń/seminariów. 
1 

Źródło: opracowanie własne   

 

Obszar II.  Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 

 W dniu 26 lutego 2014 r. Rada Powiatu Limanowskiego przyjęła do realizacji „Program 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy oraz promujący prawidłowe 

metody wychowawcze w rodzinach zagrożonych przemocą Powiatu Limanowskiego na lata 2014 – 

2019”. Z realizacji ww. Programu tut. Centrum corocznie przedkłada sprawozdanie zarówno 

Zarządowi jak i Radzie Powiatu. 

 Uchwałą nr XXIX/307/14 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 26 lutego 2014 r. został 

również przyjęty do realizacji „Program Korekcyjno – Edukacyjny dla osób stosujących przemoc 

w rodzinie Powiatu Limanowskiego na lata 2014 – 2019”. Realizacja niniejszego programu 

odbywa się we współpracy Centrum z miejskimi i gminnymi ośrodkami pomocy społecznej, 

Zespołami Kuratorów Sądowych, Komendy Powiatowej Policji w Limanowej, Prokuraturą i Sądem 

Rejonowym. 

 W 2019 r. kontynuowano spotkania w ramach grupy wsparcia dla ofiar przemocy  

w rodzinie, która powstała w lipcu 2015 r. Osoby biorące udział w grupie wsparcia mają możliwość 

wymiany własnych doświadczeń, a także odreagowania napięć i kryzysów związanych  
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z sytuacjami domowymi i otrzymania emocjonalnego wsparcia. W spotkaniach grupy wsparcia 

uczestniczy pracownik tut. Centrum zatrudniony na stanowisku psychologa. 

W 2019 r. Powiat Limanowski na mocy porozumienia zawartego z Miastem Nowy Sącz 

kontynuował współpracę z Sądeckim Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej (SOIK) zapewniając 

osobom uwikłanym w przemoc bezpieczne schronienie w postaci hostelu oraz specjalistyczną 

pomoc. 

W ramach podpisanego porozumienia Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej udzielił 60 osobom 

natychmiastowej pomocy psychologicznej, w tym z problemem przemocy w rodzinie 20 osobom. 

Z poradnictwa specjalistycznego (pedagog, mediator, specjalista pracy z rodziną, terapeuta 

uzależnień) 24 osoby. Ponadto 84 osobom udzielono pomocy w ramach interwencji kryzysowej. Ze 

schronienia w hostelu trwającego do 3 miesięcy skorzystało 16 osób. 

Dodatkowo osoby mogą korzystać specjalistycznego poradnictwa również w tut. Centrum. 

Szczegółową realizację zadań w tym zakresie obrazują poniższe tabele.  

 

Tabela 3 Zapewnienie kompleksowego wsparcia osobom doznającym przemocy w rodzinie 

Cel strategiczny nr 3 
Zapewnienie kompleksowego wsparcia osobom 

doznającym przemocy w rodzinie 

 

 

Zadania 

 

Wskaźniki 

1. Udzielanie specjalistycznego wsparcia 

psychologicznego, prawnego, rodzinnego, 

medycznego i socjalnego osobom 

doświadczającym przemocy w rodzinie. 

(osoby korzystające z poradnictwa 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 

Limanowej i Sądeckiego Ośrodka 

Interwencji Kryzysowej) 

Liczba udzielonych porad. 273  

Liczba osób korzystających 

z poradnictwa. 
159  

2. Prowadzenie działań wspierająco – 

terapeutycznych (np. prowadzenie grupy 

wsparcia dla osób doświadczających 

przemocy w rodzinie). 

Liczba prowadzonych działań. 2 

3. Prowadzenie działań informacyjno – 

edukacyjnych o realizowanej działalności 

pomocowej w stosunku do osób 

doznających przemocy w rodzinie. 

Liczba zrealizowanych działań 

informacyjno – edukacyjnych. 
2 

4. Zapewnienie specjalistycznej pomocy 

i schronienia osobom pozostającym 

w trudnej sytuacji życiowej w Ośrodku 

Interwencji Kryzysowej. 

Liczba porad dla osób korzystających 

z pomocy OIK. 
206 
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5. Prowadzenie działań szkoleniowych dla 

kadry realizującej działania w zakresie 

przeciwdziałania przemocy. 

Liczba zrealizowanych szkoleń, 

seminariów, konferencji. 
3 

Źródło: opracowanie własne   

 

 Centrum obejmuje również działaniami korekcyjno – edukacyjnymi sprawców przemocy. 

Prowadzi też szeroką akcję promującą zachowania wolne od przemocy. 

 

Tabela 4 Zmiana negatywnych postaw osób stosujących przemoc w rodzinie 

Cel strategiczny nr 4 
Zmiana negatywnych postaw osób stosujących przemoc 

w rodzinie 

 

 

Zadania 

 

Wskaźniki 

1. Prowadzenie programu korekcyjno – 

edukacyjnego dla osób stosujących 

przemoc w rodzinie. 

Liczba osób uczęszczających na program 

korekcyjno – edukacyjny. 
11 

Liczba spotkań zorganizowanych  

w ramach programu. 
14 

2. Prowadzenie działań informacyjno – 

edukacyjnych o realizowanej działalności 

pomocowej w stosunku do osób stosujących 

przemoc w rodzinie. 

Liczba zrealizowanych działań 

informacyjno – edukacyjnych. 
1 

3. Opracowanie i rozpowszechnianie 

materiałów informujących na temat 

zjawiska przemocy. 

Liczba opracowanych ulotek, plakatów 

i/lub informatorów. 
3 

Źródło: opracowanie własne   

 

 

Tabela 5 Wysoka świadomość społeczeństwa o zjawisku przemocy w rodzinie 

Cel strategiczny nr 5 
Wysoka świadomość społeczeństwa o zjawisku 

przemocy w rodzinie 

 

 

Zadania 

 

Wskaźniki 

1. Prowadzenie kampanii informacyjno – 

edukacyjnych skierowanych do 

Liczba zrealizowanych kampanii. 1 
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społeczności lokalnej. 

2. Przeprowadzanie w szkołach działań 

profilaktyczno – edukacyjnych, 

promowanie zachowań wolnych od 

przemocy. 

Liczba przeprowadzonych działań. 25 

Źródło: opracowanie własne   

 

Obszar III.  Rozwój systemu opieki nad dzieckiem 

 

  W 2019 r. w zakresie opieki nad dzieckiem realizowano „Powiatowy Program Rozwoju 

Pieczy Zastępczej na lata 2018 – 2020” przyjęty Uchwałą Rady Powiatu Limanowskiego. 

Sprawozdanie z realizacji w/w Programu jest corocznie przedstawiane Zarządowi oraz Radzie 

Powiatu Limanowskiego. Celem nadrzędnym Programu jest propagowanie idei rodzicielstwa 

zastępczego oraz rozwój pieczy zastępczej celem zapewnienia dzieciom opieki i wychowania 

w warunkach zbliżonych do rodziny naturalnej.  

Liczba rodzin zastępczych na dzień 31.12.2019 r. wyniosła 67, w tym:  

 2 rodzinne domy dziecka,  

 3 rodziny zawodowe,  

 32 rodziny niezawodowe,  

 29 rodzin spokrewnionych, 

 1 zawodowa rodzina zastępcza pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego.  

 Łączna kwota świadczeń dla rodzin zastępczych, rodzin pomocowych i prowadzących 

rodzinne domy dziecka w 2019 r. wyniosła 1 999 554,00 zł. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej Centrum prowadzi stały nabór 

kandydatów na rodziców zastępczych oraz kładzie duży nacisk na poszerzanie kompetencji 

rodziców zastępczych. Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny 

zastępczej niezawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka, są zobowiązani 

uczestniczyć w specjalistycznym szkoleniu. Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej corocznie 

prowadzi nabór i zleca szkolenie kandydatów zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu 

z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej. W 

2019 r. w szkoleniu uczestniczyło 5 kandydatów na niezawodowe rodziny zastępcze. 

W dniu 09.05.2019 r. przeprowadzona została konferencja pn. „Komunikacja w rodzinie 

z problemem przemocy”, na którą zostały zaproszone zawodowe rodziny zastępcze. Ponadto 

rodziny zastępcze są informowane o szkoleniach organizowanych przez Regionalny Ośrodek 

Polityki Społecznej w Krakowie. Rodziny zastępcze zawodowe zostały również zaproszone na 

Małopolski Dzień Rodzin Zastępczych pn. „Nakręć się na rodzinę”. W ramach w/w obchodów 

mieli możliwość uczestniczenia w konferencji pn. „Piecza zastępcza – kierunek Rodzina”. 

Ponadto Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej w 2019 r. zorganizowało 

szkolenie dla rodziców zastępczych pn. „Jak mieć więcej cierpliwości do dziecka?” oraz szkolenie 
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dla wychowanków rodzi zastępczych pn. „Sztuki walki – lekcja pokory, szacunku do innych, 

samokontroli, dyscypliny, rozładowywania negatywnych emocji”.  

W celu wymiany doświadczeń oraz otrzymania wsparcia w grupie osób pełniących funkcję 

rodziny zastępczej i prowadzących rodzinne domy dziecka, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

w Limanowej kontynuowało spotkania grupy wsparcia. Spotkania prowadzone są przez psychologa 

oraz koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej zatrudnionych w tut. Centrum. 

Centrum organizuje również na rzecz rodzin zastępczych, pracę wolontariuszy. 

Ponadto w celu podnoszenia kwalifikacji kadry Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej od 

5 marca 2019 r. działa „Grupa Pomagaczy”, której spotkania organizowane są raz w miesiącu. 

Grupa skierowana jest do osób zajmujących się pracą z dziećmi i rodziną, które napotykają 

w swojej pracy różne sytuacje, w tym trudności. Otwarte i szczere omówienie takich spraw 

z zaufaną osobą w bezpiecznych warunkach często pomaga w dalszej pracy i zrozumieniu 

zaistniałych trudności. 

Mając na uwadze założenie czasowego charakteru pobytu dzieci w pieczy zastępczej należy 

dbać o to, by dzieci, jeśli to możliwe, nie straciły łączących ich z rodzicami więzi. W 2019 r. za 

pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej umówiono 113 spotkań 

dzieci w rodzicami biologicznymi, jednakże z różnych przyczyn, odbyło się tylko 81 spotkań. 

Koordynatorzy Rodzinnej Pieczy Zastępczej nadzorowali spotkania odbywające się w siedzibie 

Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej, tak, by przebiegały one w bezpiecznej i przyjaznej dla 

dzieci atmosferze.  

 Do odpłatności za pobyt dzieci w instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej 

zobowiązanych było 132 rodziców biologicznych. Dyrektor tut. Centrum wystąpił z pozwem 

o alimenty wobec 14 rodziców. W ciągu roku 2 rodziców zmarło, a 5 odzyskało prawo do opieki 

nad dziećmi. 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej otacza również pomocą i wsparciem 

usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej. W 2019 r. przyznano 160 świadczeń na 

łączną kwotę 106 923,00 zł dla usamodzielnianych wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej 

i placówek opiekuńczo – wychowawczych. 

 

Tabela 6 Pozyskanie jak największej liczby kandydatów do pełnienia funkcji rodziny 

zastępczej 

Cel strategiczny nr 6 
Pozyskanie jak największej liczby kandydatów do 

pełnienia funkcji rodziny zastępczej 

 

 

Zadania 

 

Wskaźniki 

1. Promowanie idei rodzicielstwa zastępczego. 

Liczba kampanii 

informacyjnych/artykułów/materiałów 

promocyjnych. 

4 

2. Szkolenie kandydatów na rodziny Liczba przeszkolonych kandydatów. 5 



  

 Sprawozdanie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej 

 z realizowanych w 2019 r.  

 Programów oraz Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 

 

 

91 

 

zastępcze. 

Źródło: opracowanie własne   

 

Tabela 7 Wzmocniony system opieki nad dzieckiem i rodziną 

Cel strategiczny nr 7 Wzmocniony system opieki nad dzieckiem i rodziną 

 

 

Zadania 

 

Wskaźniki 

1. Organizowanie specjalistycznych 

szkoleń mających na celu podniesienie 

umiejętności  

i kwalifikacji rodzin zastępczych. 

Liczba zorganizowanych szkoleń. 2 

2. Organizowanie i prowadzenie 

poradnictwa psychologicznego, 

socjalnego, rodzinnego, 

pedagogicznego oraz prawnego dla 

rodzin zastępczych i dzieci w nich 

umieszczonych. 

Liczba udzielonych porad. 13 

Liczba osób korzystających  

z poradnictwa. 
12 

3. Wypłacanie świadczeń rodzinom 

zastępczym, rodzinom pomocowym i 

prowadzącym rodzinne domy dziecka. 

 

Wysokość wypłaconych świadczeń. 1 999 554,00 zł 

Liczba rodzin, którym przyznawane są 

świadczenia. 
76 

4. Integracja środowiska rodzin 

zastępczych poprzez spotkania 

okolicznościowe (np. Dzień 

Rodzicielstwa Zastępczego oraz 

coroczne Integracyjne Spotkanie). 

Liczba zorganizowanych spotkań. 3 

5. Organizowanie dla rodzin 

zastępczych pomocy wolontariuszy. 
Liczba wolontariuszy. 12 

6. Realizacja programów rozwoju pieczy 

zastępczej. 
Liczba realizowanych programów. 1 

Źródło: opracowanie własne   

*w poz. 3 ujęto: świadczenia dla rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka i rodzin pomocowych 

funkcjonujących na terenie Powiatu Limanowskiego 
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Tabela 8 Zaangażowanie rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej 

w pracę umożliwiającą powrót dziecka do rodziny 

Cel strategiczny nr 8 

Zaangażowanie rodziców biologicznych dzieci 

umieszczonych w pieczy zastępczej w pracę 

umożliwiającą powrót dziecka do rodziny 

 

Zadania 
Wskaźniki 

1. Umożliwienie rodzicom biologicznym 

spotkań z dziećmi, w tym w siedzibie 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Limanowej. 

Liczba zorganizowanych spotkań. 
113, z czego 

odwołano 32 

2. Umożliwienie rodzicom biologicznym 

uczestnictwa w posiedzeniach zespołu ds. 

oceny sytuacji dziecka umieszczonego  

w rodzinie zastępczej. 

Liczba posiedzeń zespołu ds. oceny 

sytuacji dziecka umieszczonego  

w rodzinie zastępczej. 

211 

Źródło: opracowanie własne   

 

Tabela 9 Usamodzielnienie się osób opuszczających pieczę zastępczą 

Cel strategiczny nr 9 
Usamodzielnienie się osób opuszczających pieczę 

zastępczą 

 

Zadania Wskaźniki 

1. Udzielanie wsparcia psychologicznego, 

socjalnego i prawnego usamodzielnianym 

wychowankom pieczy zastępczej. 

Liczba udzielonych porad. 9 

Liczba osób korzystających  

z poradnictwa. 
9 

2. Tworzenie i realizacja programów 

usamodzielnienia. 

Liczba realizowanych programów 

usamodzielnienia. 
9 

3. Wsparcie finansowe (np. pomoc na 

kontynuowanie nauki, pomoc na 

zagospodarowanie). 

Wartość przyznanej pomocy. 106 923,00 zł * 

Liczba osób, którym przyznano pomoc 

finansową. 
23 

Źródło: opracowanie własne   

Poz. 1 i 2 dot. wychowanków przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Limanowskiego, którzy 

w 2019r. uzyskali pełnoletność 
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*w poz. 3 kwota dot. również świadczenia „dobry start” 

 

Obszar IV.  Przeciwdziałanie dysfunkcjom wychowawczym w rodzinie 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej prowadzi działania edukacyjne 

kierowane do rodziców z trudnościami wychowawczymi, opiekunów dzieci zagrożonych 

demoralizacją i przemocą. Prowadząc działania wspierające rodziców w procesie wychowawczym, 

udzielając specjalistycznej pomocy dzieciom i młodzieży uczęszczającej do szkół z terenu Powiatu 

Limanowskiego tutejsze Centrum kładzie nacisk na osobę rodzica, nauczyciela czy wychowawcy  

w procesie edukacji, wychowania i rozwoju dziecka. Ponadto zwraca uwagę na konieczność 

otoczenia specjalistyczną opieką przede wszystkim dzieci i młodzież zagrożoną demoralizacją,  

pochodzącą z rodzin z problemem alkoholowym i uwikłanych w przemoc. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej w 2019 r. realizowało program  

o charakterze prewencyjno – edukacyjnym pn. „Dzwonek na lekcję pomocy”, opracowany  

w ramach „Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy oraz 

promującego prawidłowe metody wychowawcze w rodzinach zagrożonych przemocą Powiatu 

Limanowskiego na lata 2014 – 2019”. Program zapobiega występowaniu agresji wśród dzieci  

i młodzieży, a także innych niepokojących zjawisk tj. autoagresja, problem samobójstw  

i uzależnień.  

Ponadto kontynuowano działania w ramach projektu pn. „Niebieska Skrzynka”. W ramach 

projektu ogłoszono konkurs  pn. „Dobro ma moc” adresowany do uczniów szkół podstawowych, 

gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych z terenu Powiatu Limanowskiego.  

Działania w ramach tego obszaru przedstawiono w poniższych tabelach. 

 

Tabela 10 Nabycie przez rodziców zgłaszających trudności wychowawcze podstawowych 

umiejętności  komunikacyjnych i dydaktycznych 

Cel strategiczny nr 10 

Nabycie przez rodziców zgłaszających trudności 

wychowawcze podstawowych umiejętności  

komunikacyjnych i dydaktycznych 

 

Zadania Wskaźniki 

1. Przeprowadzenie pogadanek, zajęć 

edukacyjnych z rodzicami w szkołach. 

(osoby korzystające z poradnictwa 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Limanowej, Poradni Psychologiczno – 

Pedagogicznej w Limanowej, Komendy 

Powiatowej Policji w Limanowej) 

Liczba pogadanek, spotkań z rodzicami. 40 

Liczba osób biorących udział  

w spotkaniach. 
1 850 

2. Wspieranie rodzin zmagających się  
Liczba udzielonych porad. 48 
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z trudnościami opiekuńczo – 

wychowawczymi poprzez świadczenie 

pomocy psychologicznej, rodzinnej  

i socjalnej. 

(osoby korzystające z poradnictwa 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Limanowej, Poradni Psychologiczno – 

Pedagogicznej w Limanowej) 

Liczba osób korzystających  

z poradnictwa. 
26 

Źródło: opracowanie własne   

 

Tabela 11 Wyposażenie dzieci i młodzieży przeżywającej trudności w wiedzę dotyczącą 

sytemu pomocy  w zakresie radzenia sobie w sytuacjach problemowych. 

Cel strategiczny nr 11 

Wyposażenie dzieci i młodzieży przeżywającej trudności 

w wiedzę dotyczącą sytemu pomocy  

w zakresie radzenia sobie w sytuacjach problemowych. 

 

 

Zadania 

 

Wskaźniki 

1. Zajęcia psychoedukacyjne adresowane do 

dzieci i młodzieży przeprowadzone  

w szkołach. 

(osoby korzystające z poradnictwa 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Limanowej, Poradni Psychologiczno – 

Pedagogicznej w Limanowej, Komendy 

Powiatowej Policji w Limanowej) 

Liczba przeprowadzonych zajęć. 549 

Liczba osób biorących udział  

w zajęciach. 
10 959 

2. Indywidualne poradnictwo psychologiczne 

skierowane do dzieci i młodzieży. 

(osoby korzystające z poradnictwa 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Limanowej, Poradni Psychologiczno – 

Pedagogicznej w Limanowej) 

Liczba udzielonych konsultacji 

psychologicznych. 
375 

Liczba osób, które skorzystały  

z poradnictwa psychologicznego. 
369 

Źródło: opracowanie własne   

 

 

Obszar V.  Rozwój kompetencji kadry pomocy społecznej 

 Do zadań Centrum określonych w ustawie o pomocy społecznej należy również szkolenie  

i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu oraz doradztwo metodyczne 

dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. W ramach tego 
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zadania odbywają się okresowe spotkania z kadrą pomocy społecznej, których celem jest pomoc 

w rozwiązywaniu problemów przy realizacji zadań ustawowych, stosowaniu prawa, zabieganie 

o środki finansowe, a także współdziałanie z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami 

i organami państwowymi. 

 Jednak głównie na spotkaniach realizowane są tematy o charakterze doradczym 

przygotowywane i koordynowane przez Centrum. W 2019 r. odbyły się 4 spotkania, a także 22 

spotkania w ramach grup wsparcia dla pracowników socjalnych, dla asystentów rodziny oraz 

spotkań grupy pomagaczy. 

 Ponadto pracownicy Centrum stale podnoszą swoje kompetencje przez udział 

w szkoleniach. W ubiegłym roku 20 pracowników wzięło udział w 23 szkoleniach. Informację na 

temat podnoszenia kwalifikacji kadry pomocy społecznej zamieszczono w poniższej tabeli. 

 

Tabela 12 Profesjonalizacja kadry pomocy społecznej 

Cel strategiczny nr 12 Profesjonalizacja kadry pomocy społecznej 

 

 

Zadania 

 

Wskaźniki 

1. Prowadzenie działań szkoleniowych dla 

kadry pomocy społecznej 

Liczba przeprowadzonych szkoleń/ 

konferencji/ seminariów. 
26 

2. Udział pracowników Centrum 

w szkoleniach, kursach, konferencjach. 

Liczba pracowników, którzy wzięli udział  

w szkoleniach. 
20 

Liczba szkoleń w których brali udział 

pracownicy PCPR. 
23 

Źródło: opracowanie własne   
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