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PROTOKÓŁ 
KONTROLI  KOMPLEKSOWEJ 

przeprowadzonej  
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) w Międzyrzeczu. 

66-300 Międzyrzecz, ul. Przemysłowa 2; 
w dniu 24 marca 2014 r. 

 

 Działając na podstawie art. 22 pkt. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.) w związku z §11 Rozporządzenia Ministra 
Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy 
społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543 ze zm.) oraz §13 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 3 czerwca 2011r. w sprawie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań             
z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 126, poz. 718). 
  
Zespół kontrolny w składzie: 

1. Anna Obiegło – Starszy Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej LUW  
w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr 84-1/2014  
z dnia 14.03.2014 r. – Przewodniczący Zespołu 

2. Krzysztof Frisoli  – Starszy Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej LUW                  
w Gorzowie Wlkp., posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego 84-1/2014  
z dnia 14.03.2014 r. – Członek Zespołu      

[Dowód – akta kontroli str. 1-4] 
 
przeprowadził w dniu 24 marca 2014 r. zgodnie z Programem kontroli zatwierdzonym  
przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej LUW, kontrolę kompleksową w Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie w Międzyrzeczu, przy ul. Przemysłowej 2, w zakresie sposobu 
realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej oraz zadań wynikających  
z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.  
 Celem kontroli było podniesienie jakości świadczonych usług na rzecz klientów 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Międzyrzeczu. 
 Okres objęty kontrolą: od 01 stycznia 2013 do dnia kontroli. 

[Dowód – akta kontroli str. 4-16] 
 

O rozpoczęciu kontroli powiadomiono podmiot kontrolowany pismem Wydziału 

Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.  

PS-I.431.4.3.2014.AObi z dnia 13 marca 2014 r.  

[Dowód – akta kontroli str. 17-20] 
 

 Przed przystąpieniem do kontroli Zespół kontrolny złożył pisemne oświadczenia  
o braku okoliczności uzasadniających wyłączenie od udziału w niniejszej kontroli. 

[Dowód – akta kontroli str. 21-24] 
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Szczegółowej ocenie poddano następujące zagadnienia: 
1. Kwalifikacje, zatrudnienie i szkolenie kadr. 
2. Strategia rozwiązywania problemów społecznych. 
3. Specjalistyczne poradnictwo – organizacja i realizacja zadania. 
4. Usamodzielnienie i pomoc w integracji ze środowiskiem. 
5. Pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy 

lub ochronę uzupełniającą, mającym trudności w integracji ze środowiskiem. 
6. Prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu  

ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób. 
7. Prowadzenie mieszkań chronionych. 
8. Wsparcie dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 
9. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. 
10. Środki finansowe na realizację zadań powiatu. 

 
 Kontrolę przeprowadzono w obecności Pani Elżbiety Ostaszewskiej - Dyrektora 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Międzyrzeczu.  
 
USTALENIA Z KONTROLI: 
 
 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Międzyrzeczu mieści się w budynku przy  
ul. Przemysłowej 2. PCPR znajduje się na II piętrze gdzie zajmuje łącznie 10 pomieszczeń 
które są wyposażone w odpowiedni sprzęt biurowy i wyposażenie. Ponadto w budynku  
w którym mieści się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie funkcjonują m.in.: Starostwo 
Powiatowe, Inspektor Nadzoru Budowlanego, Wydział Komunikacji oraz Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych. W budynku brak barier architektonicznych (winda oraz platforma 
schodowa). Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pracuje od poniedziałki do piątku  
w godz. 7.00 – 15.00. 
 W Powiecie funkcjonują następujące jednostki organizacyjne pomocy społecznej, 
które podlegają bieżącemu nadzorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie: 

1. Dom Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu; 
2. Dom Pomocy Społecznej w Skwierzynie; 
3. Dom Pomocy Społecznej w Rokitnie 38; 
4. Dom Pomocy Społecznej w Rokitnie 58; 
5. Dom Pomocy Społecznej w Jasieńcu; 
6. Dom Pomocy Społecznej w Szarczu; 
7. Dom Dziecka w Skwierzynie. 

 
 Ponadto w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Międzyrzeczu 
funkcjonuje Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Międzyrzeczu. 

 
1. Kwalifikacje, zatrudnienie i szkolenie kadr. 

 
 W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Międzyrzeczu w dniu przeprowadzonej 
kontroli, było zatrudnionych 11 osób (10 osób na pełen etat, natomiast 1 osoba na 0,5 etatu).  
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 Obowiązki pracownika socjalnego pełni 2 pracowników (2 etaty). Jeden pracownik 
socjalny zgodnie z zakresem czynności realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej 
(przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom 
opuszczającym placówki w myśl art. 19 pkt. 6 cyt. ustawy o pomocy społecznej, integracja ze 
środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia w myśl art. 19 pkt. 7 
cyt. ustawy) oraz pieczy zastępczej (m.in. wydawanie opinii dot. kandydatów na rodziny 
zastępcze, dokonywanie oceny sytuacji umieszczanych w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy 
zastępczej…), bez etatowego wyodrębnienia. Natomiast drugi pracownik socjalny (starszy 
specjalista pracy socjalnej) zgodnie z zakresem czynności realizuje zadania z zakresu 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz pomocy społecznej, jak również w zakresie 
czynności ma „organizowanie i prowadzenie szkoleń  dla kandydatów na rodziny zastępcze  
i funkcjonujących rodzin” (również bez etatowego wyodrębnienia).  
Pracownicy realizujący zadania z zakresu pomocy społecznej nie mają wyodrębnionych 
etatów na poszczególne zadania z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  
i wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej (brak możliwości precyzyjnego 
rozgraniczenia czasu pracy na w/w zadania). Zgodnie z art. 76 ust. 1 i 2  ustawy o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. z 2013 r., poz. 135 ze zm.) organizatorem rodzinnej 
pieczy zastępczej jest wyznaczona przez starostę jednostka organizacyjna powiatu  
lub podmiot, któremu powiat zlecił realizację tego zadania (…);  
w przypadku gdy wyznaczoną (…) jednostką organizacyjną jest powiatowe centrum pomocy 
rodzinie, w centrum tworzy się zespół do spraw pieczy zastępczej. W związku z tym zasadne 
jest aby pracownicy realizujący zadania z pieczy zastępczej byli etatowo podporządkowani  
do zespołu ds. pieczy zastępczej, natomiast w przypadku wykonywania zadań z pieczy 
zastępczej i pomocy społecznej wskazane byłoby rozdzielenie etatowo czasu pracy  
na poszczególne wykonywane zadania. 

Pracownicy socjalni nie pobierają dodatku do wynagrodzenia za świadczenie pracy 
socjalnej w środowisku. Szczegółowo sprawdzono akta osobowe w/w osób, z analizy których 
wynika spełnianie kwalifikacji do wykonywania zawodu pracownika socjalnego. Dyrektor 
jednostki posiada również niezbędne wykształcenie: ukończoną specjalizację z organizacji 
pomocy społecznej oraz wymagany staż pracy w pomocy społecznej. 

 Analiza akt pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie potwierdza  
że w kontrolowanym okresie: jeden pracownik socjalny (odpowiedzialny za poradnictwo 
specjalistyczne i interwencję kryzysową) uczestniczył w 3 szkoleniach merytorycznych:  
z zakresu ścieżki reintegracji społecznej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie  
(2 szkolenia). Drugi pracownik socjalny nie brał udziału w żadnym szkoleniu z zakresu 
pomocy społecznej.  
 Z przedstawionej przez Panią Dyrektor dokumentacji wynika, że w okresie od  2013 
do dnia kontroli zrealizowano zaplanowane 2 szkolenia mające na celu podniesienie 
kompetencji zawodowych kadr pomocy społecznej z terenu powiatu międzyrzeckiego  
(w myśl art. 19  pkt 14 cyt. ustawy o pomocy społecznej). Szkolenie adresowane  
do wszystkich zespołów interdyscyplinarnych z terenu powiatu dotyczyło m.in. podstaw 
prawnych i zadań gmin w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  
(w szczególności współpracy w ramach zespołów interdyscyplinarnych). Spotkanie 
zorganizowane wspólnie z Komendą Powiatową Policji w Międzyrzeczu dotyczyło 
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„Programu pilotażowego wdrożenia algorytmów i kwestionariuszy szacowania ryzyka 
zagrożenia życia i zdrowia w związku z przemocą w rodzinie”. W szkoleniu 
przeprowadzonym przez liderów Programu wzięło udział 21 pracowników pomocy 
społecznej. Na 2014 r. jest planowane szkolenie dla pracowników socjalnych w zakresie 
problemów związanych z współpracą z asystentami rodziny. 
  

 [Dowód – akta kontroli str. 25-52] 
 

Zadanie realizowane z uchybieniami w zakresie dostępności do szkoleń dla pracownika 
socjalnego z zakresu pomocy społecznej. Brak możliwości oceny zabezpieczenia etatowego 
do realizacji zadań pomocy społecznej. 
 
2. Strategia rozwiązywania problemów społecznych. 

 
 Powiat międzyrzecki posiada opracowaną „Strategię Rozwiązywania Problemów 
Społecznych na lata 2008 – 2015” przyjętą Uchwałą Rady Powiatu w Międzyrzeczu  
z dnia 26 czerwca 2008 r. Nr XX/150/08. 
 Celem głównym Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie 
Międzyrzeckim w zakresie pomocy społecznej jest: poprawa warunków i jakości życia 
mieszkańców powiatu międzyrzeckiego. Określono ponadto 3 cele szczegółowe w zakresie 
pomocy społecznej, do których przyporządkowano zadania.  
 W ramach I celu szczegółowego pn. „Wspieranie osób starszych w pełnieniu ról 
społecznych” zaplanowano: włączanie osób starszych do działań na rzecz rozwoju 
środowiska lokalnego, dostosowanie systemu wsparcia, w tym pomocy społecznej do potrzeb 
starzejącego się społeczeństwa oraz upowszechnianie wiedzy nt. starzenia się i jego 
konsekwencji. Realizacja w/w zadań sprowadzała się do dofinansowania ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych różnego rodzaju imprez 
integracyjnych, kulturalnych i sportowo – rekreacyjnych. Ponadto kontrolowana jednostka 
wspierała osoby starsze w staraniach o dofinansowanie na sprzęt rehabilitacyjny  
oraz przedmiotów i środków pomocniczych.  
 W ramach II celu szczegółowego pn. „Wzmacnianie równych szans osób 
niepełnosprawnych” zaplanowano: poprawę dostępności osób niepełnosprawnych  
do kształcenia, poprawa dostępności osób niepełnosprawnych do informacji i uprawnień, 
kształtowanie postaw społecznych sprzyjających realizowaniu praw osób niepełnosprawnych 
oraz integrowanie podmiotów na rzecz osób niepełnosprawnych. Realizacja w/w zadań 
sprowadzała się do wspierania różnego rodzaju inicjatyw, imprez integracyjnych 
organizowane przez jednostki z powiatu międzyrzeckiego. Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Międzyrzeczu współfinansowało m.in. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczewie 
oraz w Skwierzynie, Stowarzyszenie „Nasz DOM” w Skwierzynie, Stowarzyszenie Przyjaciół 
Osób Niepełnosprawnych „Lśnienie” w Rokitnie.  Osoby niepełnosprawne mają dostęp  
do informacji w formie poradnictwa specjalistycznego, w celu rozwiązywania trudnych 
życiowych problemów (poradnictwo prawne, socjalne, rodzinne, pedagogiczne oraz terapia 
psychospołeczna). Z analizy dokumentacji wynika, że ok. 90% porad dotyczyło wsparcia  
w zakresie prawa rodzinnego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów, 
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eksmisji, przemocy w rodzinie. Na uwagę zasługuje również fakt wzrostu budżetu  
na realizację w/w zadania, ponadto w 2013 roku jednostka pozyskała dodatkowe środki 
finansowe z Urzędu Marszałkowskiego w formie dotacji celowej. W trakcie uruchamiania 
znajduje się nowy Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 
który swoją działalność rozpocznie w miesiącu wrzesień br. Placówka będzie dysponowała  
40 miejscami, w tym 10 miejscami całodobowymi. 
 W ramach III celu szczegółowego pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” 
zaplanowano: wspieranie aktywności zawodowej i edukacyjnej poprzez system pomocy, 
rozwój form ekonomii społecznej, celem pobudzenia aktywizacji zawodowej osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym, wspieranie systemu kształcenia i doskonalenia 
zawodowego kadr służb pomocy społecznej oraz wspieranie rozwoju organizacji 
społecznych. W 2013 roku realizowany był projekt systemowy „Wzmacnianie równych szans 
osób niepełnosprawnych” który był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.  
Z projektu skorzystało 59 osób niepełnosprawnych. Z analizy dokumentacji wynika,  
że głównymi działaniami w ramach projektu była aktywizacja zawodowa, społeczna  
oraz profilaktyka zdrowotna. Ponadto W ramach realizacji celu w zakresie „Przeciwdziałanie 
wykluczeniu społecznemu” były podejmowane działania na rzecz osób usamodzielnianych 
opuszczających placówki oraz pomocy w integracji społecznej zgodnie z art. 19 pkt. 6, 7 
ustawy o pomocy społecznej. Znacznie zwiększono budżet (ok. 300%) na kontynuację nauki, 
zagospodarowanie i usamodzielnienia wychowanków na 2014 rok. Ponadto podjęto starania  
w kierunku pozyskania budynku w Skwierzynie, który będzie przeznaczony na mieszkania 
chronione dla osób usamodzielnianych (szansa na realizację niniejszego zadania już w 2014 
roku). W zakresie w/w zadania zaplanowano i zrealizowano w 2013 roku, 2 szkolenia  
dla kadr pomocy społecznej mające na celu uzyskanie nowych kwalifikacji i doświadczeń, 
które są niezbędne do pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym. 
 

 Realizacja w/w zadań postawionych przed pomocą społeczną na poziomie 
społeczności lokalnej, wymagała systemowego i profesjonalnego diagnozowania problemów 
społecznych w skali całego powiatu.  
 Jak wynika z analizy działań podejmowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Międzyrzeczu do dnia kontroli proponowany program Strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych nie jest realizowany w pełni z założeniami. Wg. zaplanowanych 
celów które zostały ujęte w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych,  
brak podejmowanych działań na rzecz aktywności zawodowej osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym. Nie stwierdzono podejmowanych działań nt. upowszechniania 
wiedzy w zakresie starzenia się osób starszych oraz jego konsekwencji (profilaktyka 
starzenia). Brak także podejmowanych działań na rzecz osób starszych w zakresie 
dostosowania systemu wsparcia do potrzeb starzejącego się społeczeństwa. 

 [Dowód – akta kontroli str. 53-196] 
 
Stwierdzono uchybienia w zakresie dostosowania systemu wsparcia dla osób starszych 
(zgodnie z zaplanowanymi celami w strategii).  
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3. Specjalistyczne poradnictwo – organizacja i realizacja zadania.  
 

 W toku czynności kontrolnych przeanalizowano  dokumentację dotyczącą realizacji 
zadania z zakresu zapewnienia poradnictwa specjalistycznego dla mieszkańców Powiatu 
Międzyrzeckiego znajdujących się w sytuacji kryzysowej, (rejestry, sprawozdania  
z udzielanego poradnictwa). Z analizy przedłożonego „Rejestru udzielonych informacji  
i porad” (PCPR.PS/OIK.436.M.O.) wynika, że mieszkańcy powiatu mają zapewniony dostęp 
do następujących form poradnictwa specjalistycznego: prawnego, socjalnego, rodzinnego,  
w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pedagogicznego oraz terapii 
psychospołecznej. Zarówno z „Rejestru Wojewody jednostek specjalistycznego poradnictwa 
(aktualizacja danych z dnia 07.02.2014 r.), jak i przedłożonej dokumentacji wynika, że Powiat 
Międzyrzecki nie zapewnia klientom jednej z wymaganych przepisami prawa (art. 46 cyt. 
wyżej ustawy o pomocy społecznej) form poradnictwa specjalistycznego – poradnictwa 
psychologicznego realizowanego przez procesy diagnozowania, profilaktyki i terapii. 
W okresie objętym kontrolą poradnictwo prawne świadczone było przez radcę prawnego 
(dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich na kierunku prawo) zatrudnionego  
w oparciu o umowę z dnia 28.08.2012 r. zawartą pomiędzy PCPR w Międzyrzeczu  
a Kancelarią Radcy Prawnego na okres od 01.09.2012 r. do dnia 31.12.2015 r. Zgodnie  
z umową prawnik świadczy poradnictwo w siedzibie PCPR w wymiarze 16 godzin  
w miesiącu (4 razy w tygodniu po 4 godziny). Usługi prawnika obejmują: udzielanie porad  
i konsultacji, sporządzanie opinii prawnych, zastępstwo w postępowaniu sądowym  
i egzekucyjnym. Z analizy spraw z zakresu poradnictwa prawnego wynika, że ok. 90% porad 
dotyczy porad udzielonych w zakresie prawa rodzinnego, opiekuńczego, zabezpieczenia 
społecznego, ochrony praw lokatorów jak: sprawy rozwodowe, alimentacyjne (dot. ustalenia, 
podwyższenia alimentów), spraw majątkowych i zobowiązań finansowych w sytuacji rozpadu 
małżeństwa, praw rodzicielskich, eksmisji, przemocy w rodzinie, ubezpieczeń społecznych, 
rodzicielstwa zastępczego. 
Poradnictwo socjalne, rodzinne oraz w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest 
realizowane przez głównego specjalistę w PCPR w Międzyrzeczu, w którego zakresie 
czynności znalazło się organizowanie i prowadzenie specjalistycznego poradnictwa oraz 
udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach zgłaszającym się mieszkańcom powiatu  
w zakresie pomocy społecznej i spraw rodzinnych. Z analizy przedłożonego „Rejestru 
udzielonych informacji i porad” wynika, że w okresie objętym kontrolą zgłaszającym się 
klientom udzielono 112 porad z zakresu poradnictwa rodzinnego (dot. najczęściej problemów 
w funkcjonowania rodzin, takich jak: konflikty rodzinne, małżeńskie, zaburzone relacje  
w rodzinie, problemy międzypokoleniowe, problemy wychowawcze, współżycia z osobą 
uzależnioną, poprawy zerwanych więzi rodzinnych, prób samobójczych w rodzinie, ustalenia 
ojcostwa i in.). Z analizy spraw z zakresu poradnictwa rodzinnego wynika, że ok. 90% porad 
z zakresu poradnictwa rodzinnego dotyczyło problemów funkcjonowania rodziny. Udzielono 
86 porad socjalnych (m.in. nt. przysługujących uprawnień, instytucji właściwych  
dla rozwiązania konkretnych spraw socjalnych, uzyskania świadczeń pieniężnych z pomocy 
społecznych, ustalenia stopnia niepełnosprawności, formułowania pism i podań  
w sprawach socjalnych, mieszkaniowych do urzędów, instytucji, kierowania do udziału  
w projekcie systemowym i in.) oraz 65 porad z zakresu przeciwdziałania przemocy  
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w rodzinie (m.in. w zakresie informowania o procedurze „Niebieskie Karty”, kontaktu  
z zespołem interdyscyplinarnym, kierowania do Ośrodka Interwencji Kryzysowej, 
informowania o prawach ofiary przemocy w rodzinie, motywowania do podjęcia działań  
w kierunku zmiany położenia życiowego, kontaktowania z psychoterapeutą, udzielania 
wsparcia emocjonalnego). 
Główny specjalista realizujący poradnictwo rodzinne, socjalne i dot. przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie, certyfikowany specjalista w zakresie pomocy ofiarom przemocy  
w rodzinie, posiada wykształcenie wyższe z zakresu pedagogiki pracy socjalnej uzupełnione 
licznymi szkoleniami i kursami, m.in. „Umiejętności komunikacyjne w relacjach z osobami 
znajdującymi się w trudnej sytuacji emocjonalnej”, „Bez klapsa – jak z miłością i szacunkiem 
stawiać dziecku granice” uprawniającym do pracy z rodzicami przeżywającymi trudności 
wychowawcze. Specjalista ten posiada również dyplom ukończenia 225 godz. szkolenia dot. 
podstawowych umiejętności udzielania pomocy psychologicznej „Studium Pomocy 
Psychologicznej”. 
Poradnictwo pedagogiczne oraz terapia psychospołeczna jest realizowane na podstawie umów 
świadczenia usług terapii psychospołecznej (w 2013 r. obowiązywała umowa zawarta  
w dniu 5.11.2012 na świadczenie ww. usług w okres od 1.11.2012 r. do 31.12.2013 r., 
natomiast w 2014 r.  – na podstawie umowy z dnia 2.01.2014 r.) W myśl umowy, usługi te  
są adresowane do różnych kategorii klientów, w szczególności do ofiar przemocy w rodzinie, 
rodziców biologicznych i zastępczych, wychowanków rodzin zastępczych i placówek. 
Poradnictwo i terapia odbywa się w siedzibie OIK przy ul. Pamiątkowej 17 w Międzyrzeczu 
w wymiarze 4 godzin w tygodniu. Z analizy sprawozdania w tym zakresie wynika,  
że wsparciem psychologicznym i terapią indywidualną, z powodu m.in. doświadczania 
przemocy fizycznej, psychicznej, ekonomicznej w rodzinie, kryzysów małżeńskich, 
problemów wychowawczych z dziećmi zostało objętych 29 osób dorosłych, 18 dzieci  
i młodzieży oraz 3 rodziny – klienci korzystający ze wsparcia PCPR.  12 osób zostało 
objętych psychoedukacją. W analizowanym okresie psychoterapeuta odbył ok. 190 spotkań,  
a celem jego oddziaływań było dostarczanie osobom i rodzinom wsparcia emocjonalnego, 
zapobieganie dezintegracji psychicznej, budowanie w rodzicach kompetencji 
wychowawczych, motywowanie do zmiany postaw i zachowań, przywrócenie równowagi 
psychicznej, rozwiązywanie problemów osobistych. Z analizy dokumentacji wynika,  
że poradnictwo realizowane jest dla klientów systemu pomocy społecznej, wspierania rodziny  
i pieczy zastępczej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 
Specjalista realizujący poradnictwo pedagogiczne i psychoterapeutyczne posiada 
odpowiednie kwalifikacje do realizacji swojej działalności: z wykształcenia jest magistrem 
pedagogiki, ukończył 136 godz. kurs pn. „Wprowadzenie do Psychoterapii 
Psychoanalitycznej”, 150 godz. kurs podstawowy I stopnia oraz 230 godz. kurs podstawowy 
II stopnia w zakresie „Podstaw Psychoterapii Psychoanalitycznej” a ponadto studia 
podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej – terapii pedagogicznej. 
100% specjalistów realizujących poradnictwo specjalistyczne posiada kwalifikacje  
i przygotowanie do realizacji danego rodzaju poradnictwa.  
Poradnictwo specjalistyczne realizowane jest w przeznaczonym na ten cel pokoju w siedzibie 
PCPR, zapewniającym klientom zachowanie intymności i poszanowania godności. 
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Poradnictwo pedagogiczne i terapia psychospołeczna jest realizowana w przeznaczonym  
na ten cel pokoju w siedzibie OIK, w równie odpowiednich warunkach. 
                                                                              [Dowód – akta kontroli str. 41 – 44;197-206] 

 
Zadanie realizowane z uchybieniami pod względem braku realizacji jednej z form 
poradnictwa specjalistycznego wymaganych przepisami prawa.  
 
4. Usamodzielnienie i pomoc w integracji ze środowiskiem. 

 
 W okresie od 2013 roku do dnia kontroli została przyznana pomoc pieniężna                  
na usamodzielnienie, pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej  
oraz na kontynuowanie nauki dla 9 osób.  
 Z przedłożonej przez Dyrektora kontrolowanej jednostki informacji, a także  
przeanalizowanej dokumentacji wynika, że pomocy udzielono osobom opuszczającym 
młodzieżowy ośrodek wychowawczy oraz specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze. 
Wszystkie osoby miały udzieloną pomoc w formie pieniężnej na usamodzielnienie,  
w tym również pomoc w formie rzeczowej na zagospodarowanie, a także w formie pieniężnej 
na kontynuowanie nauki. 
 W toku kontroli przeanalizowano akta 2 osób, którym przyznano pomoc pieniężną  
na kontynuowanie nauki tj. 22 % losowo wybranej dokumentacji. W/w osoby przebywały  
w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym (jedna osoba przebywała 2 lata i 11 miesięcy, 
natomiast druga osoba 1 rok i 8 m-cy).                 
 Pierwszej osobie została przyznana pomoc w formie pieniężnej na kontynuowanie 
nauki w wysokości 494,10 zł miesięcznie. Zachowane zostały zasady ustawowe 
przyznawania w/w pomocy tj. kryterium dochodowe, okres przebywania  
w placówce. W aktach znajdują się wnioski o przyznanie pomocy, oświadczenia o sytuacji 
materialno-bytowej i rodzinnej, kwestionariusz dotyczący przyznania pomocy, zaświadczenia 
ze szkoły z informacją o kontynuowaniu nauki, oświadczenie o zaprzestaniu kontynuowaniu 
nauki, indywidualny program usamodzielnienia, uchylona decyzja o zaprzestaniu udzielania 
pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki oraz końcowa ocena realizacji programu 
usamodzielnienia, które są zatwierdzone przez Dyrektora PCPR. Celem głównym 
usamodzielnienia wynikającym z Indywidualnego Programu Usamodzielnienia w/w osoby 
jest przygotowanie wychowanka do usamodzielnienia społeczno – zawodowego poprzez 
podjęcie i ukończenie szkoły, otrzymanie mieszkania oraz podjęcie pracy po ukończeniu 
edukacji. W trakcie procesu usamodzielnienia wystąpiły trudności. Wychowanek brał udział 
w projekcie systemowym EFS, gdzie nabył nowe kwalifikacje uprawnienia kierowcy (prawo 
jazdy kat. B). Podjął naukę w Technikum, lecz jej nie ukończył, oświadczając, że nie będzie 
kontynuował nauki (podjął zatrudnienie). Z informacji pracownika socjalnego wynika,  
że powodem nie ukończenia edukacji była chęć szybkiego podjęcia zatrudnienia. Obecnie 
znajduje się w nieformalnym w związku (konkubinat). Wynajmuje pokój.  
Wg. indywidualnego programu usamodzielnienia, wychowanek usamodzielnił się, nabył 
kwalifikacje w zakresie prawa jazdy a także podjął zatrudnienie na umowę o pracę w Strefie 
Przemysłowej w Międzyrzeczu. Plan uległ modyfikacji w kwestii edukacji, niemniej 
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wychowanek jest w stałym kontakcie z pracownikiem socjalnym i na bieżąco motywowany 
do podjęcia nauki w celu nabycia wykształcenia technicznego. 
   
 Drugiej osobie również została przyznana pomoc w formie pieniężnej  
na kontynuowanie nauki w wysokości 494,10 zł miesięcznie. Spełnione jest kryterium 
dochodowe a także okres przebywania w placówce. W aktach znajdują się wnioski  
o przyznanie pomocy, przeprowadzony wywiad środowiskowy, dokument wskazujący 
opiekuna usamodzielnienia i podpisany przez osobę usamodzielnianą, indywidualny program 
usamodzielnienia oraz końcowa ocena realizacji programu usamodzielnienia które są 
zatwierdzone przez Dyrektora PCPR. Celem głównym usamodzielnienia wynikającym  
z Indywidualnego Programu Usamodzielnienia w/w osoby jest przygotowanie wychowanka 
do usamodzielnienia zawodowego poprzez zdobycie wykształcenia oraz podjęcie pracy.  
W trakcie procesu usamodzielnienia nie wystąpiły żadne trudności. Wychowanek w 2013 r. 
ukończył Gimnazjum w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym, następnie podjął naukę  
w Centrum Kształcenia Zawodowego. Po ukończeniu nauki zarejestrował się w Urzędzie 
Pracy. Został wytypowany do projektu „Aktywizacja społeczno – zawodowa”, gdzie będzie 
mógł nabyć nowe kwalifikacje zawodowe a także zdobyć zatrudnienie. Wychowanek jest  
w stałym kontakcie z pracownikiem socjalnym PCPR w Międzyrzeczu.  
W ocenie pracownika socjalnego, wychowanek jest bardzo podatny na zły wpływ środowiska, 
ponadto jest osobą zaradną oraz odpowiedzialną. 
 
Nie stwierdzono uchybień w realizacji zadania.  
 
5. Pomoc cudzoziemcom. 

 
 W powiecie międzyrzeckim w okresie objętym kontrolą nie przebywały osoby 
posiadające status uchodźcy w związku z czym nie udzielono pomocy cudzoziemcom (brak 
zgłoszeń oraz wniosków o taką formę pomocy).  

          [Dowód – akta kontroli str. 207-208]  
 
6. Domy Pomocy Społecznej. 
 
 W powiecie międzyrzeckim funkcjonuje sześć Domów Pomocy Społecznej o zasięgu 
powiatowym. Dom Pomocy Społecznej: Jasieniec - oferujący łącznie 70 miejsc 
przeznaczonych dla osób przewlekle psychicznie chorych; Międzyrzecz - oferujący łącznie 38 
miejsc przeznaczonych dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie; Rokitno 38 – 
oferujący łącznie 99 miejsc przeznaczonych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych 
intelektualnie; Rokitno 58 – oferujący łącznie 99 miejsc przeznaczonych dla osób dorosłych 
niepełnosprawnych intelektualnie; Skwierzyna – oferujący łącznie 47 miejsc przeznaczonych 
dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie; Szarcz oferujący 52 miejsca  
dla młodzieży i dzieci niepełnosprawnych intelektualnie płci żeńskiej. W/w Domy 
funkcjonują na podstawie wydanych zezwoleń Wojewody Lubuskiego oraz spełniają 
określony w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie 
domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r., poz.964) wymagany standard usług. 
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 W toku czynności kontrolnych stwierdzono, że na przestrzeni roku 2013  
do dnia kontroli umieszczono w Domach Pomocy Społecznej 24 osoby (20 osób umieszczono  
w 2013 roku, natomiast 4 osoby umieszczono w 2014 roku do dnia kontroli). 7 osób zostało 
umieszczonych w DPS Rokitno 58, 4 osoby w DPS Międzyrzecz, DPS Rokitno 38 oraz DPS 
Skwierzyna, 3 osoby w DPS Jasieniec oraz 2 osoby w DPS Szarcz.  
 Przeanalizowano 5 dostępnych akt w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  
dot. umieszczeń w Domach Pomocy Społecznej w Powiecie Międzyrzeckim, tj. 21 % ogółu 
osób umieszczonych w okresie objętym kontrolą.  
 Dokumentacja prowadzona prawidłowo. W teczkach w/w osób znajduje się: decyzja 
ośrodka pomocy społecznej kierująca do domu pomocy społecznej, pisma OPS do PCPR  
o wystawienie decyzji administracyjnych o umieszczenie oraz decyzja o umieszczenie  
w domu pomocy społecznej. Ponadto w teczkach znajdują się potwierdzenia odbioru decyzji. 
Kompletna teczka osoby umieszczonej w Domach Pomocy Społecznej wraz z wywiadem 
środowiskowym, podaniem o przyjęcie do domu oraz decyzją o odpłatności znajduje się  
w/w placówkach. W/w osoby zostały wpisane na listę oczekujących na umieszczenie w Domu 
Pomocy Społecznej (czas oczekiwania powyżej 3 m-cy). Z analizy w/w dokumentacji 
wynika, że czas oczekiwania dla 2 osób wynosił 5 m-cy, dla pozostałych osób: 4, 6 i 9 m-cy. 
 Na podstawie analizy wszystkich akt (na czas przeprowadzonej kontroli) stwierdzono, 
że: 15 osób zostało wpisanych na listę oczekujących na miejsce w domu pomocy społecznej 
gdyż czas oczekiwania na miejsce w domu wynosił ponad 3 miesiące (w przedziale 
czasowym 3 – 14 m-cy), natomiast 5 osób skierowanych do domu pomocy społecznej zostało 
umieszczona bezzwłocznie (rygor natychmiastowej wykonalności). Wszystkie osoby których 
czas oczekiwania wynosił powyżej 3 m-cy, zostały wpisane na listę oczekujących.  
   

 [Dowód – akta kontroli str. 209-226] 
Nie stwierdzono uchybień w realizacji zadania. 
 
 
7. Mieszkania chronione. 

 
 Powiat międzyrzecki nie prowadzi mieszkań chronionych. W okresie objętym kontrolą 
nie wpłynął żaden wniosek o objęcie wsparciem w formie mieszkania chronionego. 
Planowane jest uruchomienie mieszkań chronionych na terenie miasta Skwierzyny dla osób 
usamodzielnianych opuszczających placówki w myśl art. 19 pkt. 7 ustawy o pomocy 
społecznej (czynione są starania przejęcia przez Powiat budynku na potrzeby w/w mieszkań). 

 
[Dowód – akta kontroli str. 227-228] 

 
8. Wsparcie dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 

 
 Na terenie powiatu funkcjonują 4 ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi o zasięgu gminnym o łącznej ilości 92 miejsc tj. w Międzyrzeczu (22), 
Skwierzynie (25), Trzcielu (15) oraz Pszczewie (30). Ponadto na terenie powiatu funkcjonuje 
6 Domów Pomocy Społecznej z przeznaczeniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi  
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o łącznej ilości 405 miejsc tj.: DPS Jasieniec dla osób przewlekle psychicznie chorych (70), 
DPS Międzyrzecz dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie (38), DPS Rokitno 38 
dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (99), DPS Rokitno 58 dla osób 
dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie (99), DPS Skwierzyna dla osób dorosłych 
niepełnosprawnych intelektualnie (47) oraz DPS Szarcz dla dzieci i młodzieży płci żeńskiej 
niepełnosprawnych intelektualnie (52) a także Warsztaty Terapii Zajęciowej dla osób  
z zaburzeniami psychicznymi w Międzyrzeczu o łącznej ilości 30 miejsc. 
 Z danych znajdujących się w aktach Wydziału Polityki Społecznej a także  
z przekazywanej sprawozdawczości wynika, że w powiecie na dzień kontroli (stan na luty 
2014 r.) z ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi korzysta 91 uczestników 
natomiast z warsztatów terapii zajęciowych korzysta 30 uczestników – czyli łącznie 121 osób 
na 3.950 leczonych w powiecie międzyrzeckim (3,1% ogółu - dane z NFZ z 2012 r.). 
 Na etapie uruchamiania znajduje się Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla osób  
z zaburzeniami psychicznymi w Skwierzynie. Ośrodek będzie dysponował 40 miejscami,  
w tym 10 miejscami całodobowymi. Będzie to pierwsza jednostka o zasięgu powiatowym  
w powiecie międzyrzeckim (natomiast 4 jednostka w województwie lubuskim). 
 W ramach działań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w 2013 roku 
realizowany był projekt systemowy „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Międzyrzeczu” dla osób niepełnosprawnych, w tym 
osoby z zaburzeniami psychicznymi. W ramach w/w projektu, były realizowane zajęcia 
komputerowe i kulinarne oraz kursy na prawo jazdy kat. B oraz obsługi wózka widłowego.   
Ponadto odbywały się spotkania integracyjne a także wyjazdy integracyjno – rehabilitacyjne. 
Z analizowanej dokumentacji wynika, że 6 osób z zaburzeniami psychicznymi skorzystało  
z udziału w projekcie, nabyło nowych umiejętności w zakresie zajęć komputerowych. 
Ponadto 1 osoba z zaburzeniami psychicznymi skorzystała z pomocy logopedy.  
 Z informacji Dyrektora jednostki wynika również, że Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie współfinansuje m.in. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, wszelkiego rodzaju imprezy organizowane przez jednostki działające  
na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi (w tym organizacje pozarządowe), które 
funkcjonują na terenie powiatu: Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczewie (ŚDS),   
Stowarzyszenie „Nasz Dom” w Skwierzynie, Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu 
(ŚDS), Międzyrzeckie Stowarzyszenie „Szansa”  na Rzecz Dzieci i Młodzieży 
Niepełnosprawnej Uzdolnionej Artystycznie w Międzyrzeczu, Stowarzyszenie  
„Pomoc Dzieciom Niepełnosprawnym” w Międzyrzeczu, Stowarzyszenie Przyjaciół  
Osób Niepełnosprawnych „Lśnienie” w Rokitnie oraz Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Skwierzynie (ŚDS). Ponadto osoby z zaburzeniami psychicznymi są informowane  
o możliwościach oparcia społecznego instytucjonalnego na terenie powiatu, poza tym  
w zależności od potrzeb korzystają z poradnictwa specjalistycznego (m.in. z zatrudnionego  
w jednostce psychoterapeuty, poradnictwa prawnego czy też są kierowane do lekarza 
psychiatry). 
 W dniu 07 grudnia 2011 roku Uchwałą Nr 93/2011 Zarządu Powiatu w Międzyrzeczu 
został przyjęty „Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011 – 2015”. 
Program wyznacza kierunki działania Powiatu Międzyrzeckiego w zakresie profilaktyki  
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i poprawy stanu zdrowia psychicznego mieszkańców, zaspakajania ich potrzeb  
oraz organizacji opieki zdrowotnej. 

 [Dowód – akta kontroli str. 229-230] 
  

Stwierdzono uchybienia w realizacji zadania pod względem liczby osób z zaburzeniami 
psychicznymi, którym świadczone jest oparcie w środowisku. Powiat podejmuje szereg 
dodatkowych działań w tym kierunku. 
 
9. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. 

 
Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy                  
w rodzinie. 

 
 W toku czynności kontrolnych ustalono, że powiat przyjął stosowny dokument,  
w którym zaplanowane zadania są zgodne z zadaniami przypisanymi powiatowi przepisami 
prawa. Powiat Międzyrzecki Uchwałą Nr L/333/10  Rady Powiatu w Międzyrzeczu z dnia 27 
października 2010 r. przyjął „Powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie  
oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2010-2015”.  

 Celem głównym Programu jest „obniżenie częstotliwości występowania zjawiska 
przemocy domowej.” Określono ponadto 4 cele szczegółowe, do których przyporządkowano 
zadania, konkretne działania oraz ich realizatorów. W ramach I celu szczegółowego  
pn. „Zapobieganie występowaniu przemocy w rodzinie poprzez podnoszenie świadomości 
społecznej oraz ograniczenie zaburzeń życia społecznego związanych z występowaniem 
przemocy” zaplanowano: edukację w zakresie psychologii konfliktów, sposobów radzenia 
sobie ze stresem i agresją, jak również promowanie nieagresywnych zachowań w mediach. 
Realizacji tych zadań służyło przeprowadzenie przez PCPR 2 edycji warsztatów pn. „Bez 
klapsa – jak z miłością i szacunkiem stawiać dziecku granice” dla rodziców z rodzin 
zagrożonych przemocą w rodzinie, w których wzięło udział ogółem 26 osób. Ponadto, 
zgodnie i informacją z Kuratorium Oświaty, na terenie Powiatu Międzyrzeckiego w 2013 r. 
placówki oświatowe realizowały szereg działań mających na celu edukowanie dzieci  
i młodzieży w zakresie zagrożeń m.in. związanych z agresją, przemocą w rodzinie), poprzez 
cykle warsztatów, pogadanek na lekcjach wychowawczych, realizacji programów, 
profilaktycznych, a także włączanie się w ogólnopolskie kampanie z tego obszaru. Placówki 
oświatowe realizowały także (często we współpracy z pomocą społeczną, Policją) programy 
mające na celu promowanie wśród rodziców z rodzin zagrożonych przemocą prawidłowych 
metod wychowawczych, m.in. poprzez spotkania edukacyjne, przekazywanie materiałów 
edukacyjnych. Ponadto w ramach tego celu: wspierano konstruktywne spędzanie wolnego 
czasu przez dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, promowano informacje 
o możliwościach uzyskania pomocy w sytuacji przemocy w rodzinie, m.in. poprzez 
przystąpienie do projektu pn. „Lubuska Niebieska Tarcza wobec Przemocy”, kolportaż 
materiałów informacyjnych na terenie powiatu, pogłębiano współpracę z Gminą Międzyrzecz 
w zakresie realizacji zadań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  
W ramach realizacji celu II Programu pn. „Zmniejszenie negatywnych następstw dla ofiar  
i świadków występowania przemocy w rodzinie” zaplanowano zadania polegające  
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m.in. na udzielaniu pomocy i wsparcia osobom dotkniętym przemocą pozostającym  
w miejscu zamieszkania, jak również osobom zmuszonym do opuszczenia mieszkania  
oraz ochronie przed dalszym krzywdzeniem przez sprawcę. Realizacji tych działań służyło: 
poradnictwo specjalistyczne realizowane przez PCPR, z którego korzystały osoby dotknięte 
przemocą w rodzinie pozostające w środowisku, interwencja kryzysowa gwarantująca 
izolację od sprawcy przemocy, zapewniająca całodobowe schronienie 10 ofiarom przemocy  
w rodzinie i objęcie ich oddziaływaniami mającymi na celu zmianę sytuacji życiowej.  
Realizację III celu programu polegającego na zapobieganiu stosowania przemocy planowano 
osiągnąć poprzez realizację edukacji sprawców przemocy. W tym celu w Areszcie Śledczym 
zrealizowano edycję programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy 
domowej. Zrealizowano cykl spotkań indywidualnych i grupowych, których celem była 
trwała zmiana zachowania i postaw osób stosujących przemoc wobec bliskich. Program 
ukończyło 14 osób. Ponadto w pierwszym kwartale PCPR skierował do zespołów 
interdyscyplinarnych i kuratorów sądowych informację o możliwości kierowania sprawców 
przemocy domowej do programu korekcyjno – edukacyjnego (bez odzewu, nie udało się 
skompletować grupy). 
Natomiast ostatni IV cel, dot. poprawy skuteczności działań osób zobowiązanych  
i uprawnionych do przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz jego monitorowania 
planowano osiągać poprzez podniesienie poziomu wiedzy osób profesjonalnie zajmujących 
się tym problemem oraz zbieranie i analizę informacji dot. zjawisk sprzyjających 
występowaniu przemocy. 9 kwietnia 2013 r. PCPR zorganizował dla przewodniczących  
i członków zespołów interdyscyplinarnych spotkanie o charakterze szkolenia o tematyce 
obejmującej m.in. zadania gmin z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 
usprawnianie pracy zespołów interdyscyplinarnych, trudności w pracy zespołów. Mimo 
skierowania zaproszeń do wszystkich gminnych zespołów interdyscyplinarnych z terenu 
powiatu, w spotkaniu wzięli przedstawiciele tylko 3 gmin Powiatu Międzyrzeckiego.  
W sierpniu 2013 r. Ponadto odbyło się spotkanie współorganizowane z Policją dla służb 
pomocy społecznej i policjantów (inspirowane planowaną realizacją „Programem 
pilotażowego wdrożenia algorytmów i kwestionariuszy szacowania ryzyka zagrożenia życia   
i zdrowia w związku z przemocą w rodzinie”). Ponadto w ramach tego celu na przełomie I i II 
kwartału 2013 r. PCPR przeprowadził diagnozę rodzin zagrożonych przemocą w rodzinie  
w Powiecie Międzyrzeckim. Rozesłano w tym celu zapytania do wszystkich zespołów 
interdyscyplinarnych o przekazanie liczby rodzin objętych procedurą „Niebieskie Karty”,  
informacje nt. sytuacji dzieci z tych rodzin oraz informacje dot.  sprawców przemocy 
domowej. Diagnoza stała się integralną częścią opracowanego autorskiego programu 
profilaktycznego, którego realizacja ma rozpocząć się w 2014 r. (po zatwierdzeniu go  
przez Radę Powiatu).  
W toku kontroli ustalono, że są realizowane wszystkie zadania przewidziane dla PCPR  
w „Powiatowym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar 
przemocy w rodzinie na lata 2010-2015”.  

[Dowód – akta kontroli str. 45-5;, 231-300] 
 
Nie stwierdzono uchybienia w realizacji zadania.  
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Opracowywanie i realizowanie programów służących działaniom profilaktycznym 
mającym na celu udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania   
i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach 
zagrożonych przemocą w rodzinie. 
 

Jednostka w 2013 r. realizowała Projekt pn. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej 
integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Międzyrzeczu”, którego 
beneficjentami były osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, w tym osoby 
doświadczające w przeszłości przemocy, matki samotnie wychowujące dzieci. Jednym  
z instrumentów aktywizacji edukacyjnej  była organizacja i przeprowadzenie na przełomie 
maja i czerwca 2013 r. 12 – godzinnych (6 sesji po 2 godziny) zajęć warsztatowych dla 11 
osób pn. „Bez klapsa – jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice.” Na 
przełomie listopada i grudnia 2013 r. została zrealizowana we współpracy z Gminą 
Międzyrzecz druga edycja  ww. warsztatów, której uczestnikami było 15 rodziców dzieci ze 
szkoły podstawowej w Kaławie. Głównym celem warsztatów było wspieranie rodziców  
w prawidłowym wypełnianiu przez nich ról rodzicielskich a przede wszystkim poprawa ich 
umiejętności komunikacji z dzieckiem, kształtowania więzi opartych na wzajemnym 
szacunku i zrozumieniu. Łącznie z zajęć warsztatowych skorzystało 26 osób. W 2013 r. 
Powiat Międzyrzecki złożył wniosek do Samorządu Województwa Lubuskiego  
o dofinansowanie zadania pn. „Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej” i otrzymał 
dotację w wys. 3.000 zł. z przeznaczeniem m.in. na świadczenie usług 
psychoterapeutycznych. Z analizy dokumentacji wynika, że w 2013 r. wsparciem 
psychologicznym oraz psychoedukacją (m.in. w związku z problemami wychowawczymi  
i edukacyjnymi z dziećmi) łącznie objęto 41 osób. 47 osób (w tym 18 dzieci i młodzieży), 
zostało objętych w ramach Ośrodka Interwencji Kryzysowej wsparciem psychologicznym 
m.in. z powodu doświadczania różnych form przemocy czy kryzysów małżeńskich. 

W 2014 r. powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Międzyrzeczu opracowało 
„Specjalistyczny program profilaktyczny w zakresie  promowania i wdrożenia prawidłowych 
metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie 
w Powiecie Międzyrzeckim na lata 2014-2018”. Celem programu będzie zmniejszenie skali 
przemocy w rodzinie poprzez podejmowanie działań profilaktycznych w rodzinach z tzw. 
„grup ryzyka” w ramach m.in. promowania i wdrażania prawidłowych metod 
wychowawczych bez stosowania przemocy. Przedłożony kontrolującym projekt Programu 
obecnie jest na etapie opiniowania w komisji. 

  [Dowód – akta kontroli str. 301-320] 
 

Nie stwierdzono uchybienia w realizacji zadania. 
 
Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach interwencji 
kryzysowej i ośrodkach wsparcia. 

 
 W toku kontroli ustalono, że Powiat Międzyrzecki udziela pomocy osobom 
dotkniętym przemocą w rodzinie między innymi poprzez zapewnienie całodobowego 
schronienia w Ośrodku Interwencji Kryzysowej przy ul. Pamiątkowej 17 w Międzyrzeczu. 
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OIK funkcjonuje jako dział w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Międzyrzeczu, zgodnie z regulaminem organizacyjnym PCPR (przyjętym Uchwałą  
nr 7.2012 Zarządu Powiatu w Międzyrzeczu z dnia 25 stycznia 2012 r.) a nie jako 
wyodrębniona jednostka organizacyjna pomocy społecznej, co stanowi nieprawidłowość   
w myśl  art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2013 r. 
poz. 182 ze zm.). PCPR, zgodnie z umową najmu zawartą w dniu  30.10.2009 r. (aneksowaną 
dnia 18.01.2012 r.), wynajmuje część nieruchomości przy ul. Pamiątkowej 17 (będącej  
w trwałym zarządzie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Międzyrzeczu), 
lokal o łącznej powierzchni 160m² na cele Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Lokal obejmuje 
następujące pomieszczenia: 5 pokoi, kuchnię, łazienkę i toaletę  
wraz z korytarzem. 
Za funkcjonowanie OIK odpowiedzialny jest pracownik zatrudniony na stanowisku głównego 
specjalisty pracy socjalnej. Zgodnie z jego zakresem czynności, do jego obowiązków należy 
prowadzenie OIK oraz sprawowanie opieki socjalnej nad osobami w nim przebywającymi. 
W myśl porozumienia zmieniającego jego umowę o pracę, od 1 września 2009 r.  w każdą 
środę pracownik ten ma 5 godzin pracy przebywać w siedzibie OIK w celu sprawowania 
opieki socjalnej nad przebywającymi w nim osobami. Ponadto pracownik ten przebywa  
w siedzibie OIK zgodnie z pojawiającymi się potrzebami (dodatkowo średnio 1,5 – 2 godziny 
w tygodniu); każdorazowe wyjście do OIK jest odnotowywane w Książce wyjść.  
W toku kontroli przeanalizowano 7 teczek rodzin/osób korzystających z pobytu 
całodobowego w OIK (6 pochodzących z terenu Gminy Międzyrzecz, 1 z Gminy Przytoczna). 
Wnioski o przyjęcie do OIK kierowane były zarówno przez samych klientów, jak również 
przez ośrodki pomocy społecznej, zostały przez PCPR rozpatrzone pozytywnie; powodem 
ubiegania się o pomoc było doświadczanie przemocy w rodzinie, brak możliwości dalszego 
pobytu w miejscu zamieszkania oraz możliwości uzyskania wsparcia w środowisku lokalnym. 
Analiza sytuacji życiowej tych osób uzasadniała konieczność uzyskania przez nie 
bezpiecznego schronienia, co znajdowało odzwierciedlenie w wystawianiu przez Dyrektora 
PCPR skierowań dotyczących umieszczenia w placówce na okres 3 miesięcy. Skierowania 
zawierały punkt dotyczący zobowiązania klienta do przestrzegania zasad regulaminu OIK 
oraz do aktywnej współpracy z pracownikiem PCPR w celu rozwiązania trudnej sytuacji 
życiowej. Kopia skierowania była przekazywana do wiadomości właściwemu ośrodkowi 
pomocy społecznej. W uzasadnionych sytuacjach (m.in. przygotowania do egzaminów, 
oczekiwania na miejsce w specjalistycznym szpitalu, trwania spraw sądowych, trudnej 
sytuacji socjalno-bytowej, oczekiwania na podjęcie obiecanej pracy) na pisemną prośbę 
klientów, pobyty te były przedłużane na kolejne 3 miesiące. Dokumentacja tych osób 
obejmowała: Karty zgłoszenia, w których odnotowywano m.in. datę pierwszego kontaktu  
z klientem, jego podstawowe dane oraz informacje o sytuacji rodzinnej i mieszkaniowej.  
Do Karty zgłoszenia dołączano Kartę Informacyjną, w której odnotowano szczegółowe dane 
dot. członków rodziny, potwierdzane podpisem przez klienta.  
Pracownik socjalny PCPR przeprowadzał wywiady środowiskowe, w których sporządzana 
była diagnoza sytuacji klienta, jak również opracowywany i zatwierdzany przez Dyrektora 
PCPR ogólny plan pomocy osobie/rodzinie. W związku z faktem, że we wszystkich 
analizowanych sprawach głównym problemem klientek było doświadczanie przemocy  
w rodzinie (i brak możliwości uzyskania wsparcia w środowisku lokalnym), plany pomocy 
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zawarte w wywiadach środowiskowych sporządzanych przez pracownika socjalnego PCPR 
odpowiedzialnego za OIK, najczęściej obejmowały: udzielenie schronienia w OIK  
(z możliwością przedłużenia w sytuacji trwania postępowań sądowych czy oczekiwania  
na lokum), poradnictwo rodzinne i prawne, pracę socjalną, pomoc psychoterapeutyczną  
oraz współpracę z pracownikiem socjalnym właściwego OPS, asystentem rodziny  
i pedagogiem szkolnym.  

Nie stwierdzono w dokumentacji klientów OIK planów pomocy odnoszących się  
do rozwiązywania głównej przyczyny pobytu w placówce. Wskazane by było skonstruowanie 
planu pomocy osobie/rodzinie w kryzysie w oparciu o diagnozę ich indywidualnych potrzeb, 
z miejscem na określenie celów planowanych działań, ich harmonogramu opracowanego 
wspólnie z klientem, a także z miejscem na ewaluację zaplanowanych i zrealizowanych 
przedsięwzięć, aby dalsza realizacja planu stwarzała szanse na rozwiązanie głównego 
problemu osoby/rodziny. W efekcie taki plan może ukierunkować i zoptymalizować przebieg 
procesu wychodzenia z sytuacji kryzysowej i trwałą poprawę sytuacji życiowej tej 
osoby/rodziny.  
Przez cały okres pobytu klienta w OIK wszystkie podejmowane działania były 
odnotowywane w arkuszu „Monitorowanie sytuacji rodzinnej w związku z przemocą  
w rodzinie”. Z ich analizy wynika, że w odniesieniu do klientów podejmowano działania takie 
jak: współpraca z OPS, pomoc w pisaniu i składaniu dokumentów, pozwów do sądu  
oraz efekty tych działań, objęcie dzieci pomocą pedagogiczną. W arkuszu tym odnotowywano 
ponadto spostrzeżenia co do zachowania i postaw klientów, podejmowania przez nich 
aktywności.  
W analizowanych teczkach znajdowały się dokumenty poświadczające podejmowanie działań 
ukierunkowanych na: unormowanie sytuacji prawnej klientek oraz ich dzieci (zgłoszenia  
na Policję i do Prokuratury faktu znęcania się, pisma procesowe, wezwania do sądu  
na rozprawę przeciwko sprawcy przemocy, zażalenie na umorzenie dochodzenia w sprawie  
o znęcanie, wnioski do sądu o ustalenie miejsca pobytu dziecka przy matce, pozwy  
o alimenty), uzyskanie świadczeń pieniężnych z ośrodka pomocy społecznej oraz wsparcie 
psychologiczne. W dokumentacji klientów znajdują się informacje sporządzane  
przez pedagoga – psychoterapeutę, w których wskazano formy i cele prowadzonej terapii. 
Było to m.in. dostarczenie wsparcia emocjonalnego, zapobieganie dezintegracji psychicznej, 
redukcja lęku, wzmocnienie samooceny, poczucia wartości, kompetencji i sprawczości, 
przezwyciężanie problemów osobistych, podjęcie działań zmierzających do usamodzielnienia 
się. W odniesieniu do 5 z 7 klientek była wszczęta procedura „Niebieskie Karty”  
(w 4 przypadkach przez OPS, w 1 – przez PCPR w Międzyrzeczu). W dwóch przypadkach 
nie założono „Niebieskiej Karty” (w jednym przypadku z analizy dokumentacji – opisu 
sytuacji przedstawionego przez klientkę wynika, że w miejscu jej zamieszkania dochodziło  
do przemocy fizycznej i psychicznej, a nawet była interwencja Policji, zatem procedura 
powinna zostać wszczęta; w drugim przypadku sytuacja przemocy w rodzinie była bardziej 
problematyczna, niejednoznaczna; klientka zgłaszała problem przemocy psychicznej 
panującej w domu rodzinnym, ale mimo stałego kontaktu OPS w Międzyrzeczu z klientką  
i objęcia jej wsparciem materialnym, nie zdecydowano się na założenie „Niebieskiej Karty”). 
Teczki klientek nie zawierały szczegółowych informacji nt. planu pomocy oraz działań 
podejmowanych w środowisku zamieszkania klientów przez OPS-y i zespół 
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interdyscyplinarny (jak np. kopii planów pomocy sporządzonych przez Zespół 
Interdyscyplinarny w Międzyrzeczu), z dokumentacji wynika, że pobyt klientek w OIK,  
jak również stała współpraca z pracownikiem OIK  stanowi jeden z elementów tego planu).  
W dokumentacji odnotowano ponadto, że w 5 przypadkach przewodniczący Zespołu 
Interdyscyplinarnego w Międzyrzeczu przeprowadzał rozmowy profilaktyczno – 
ostrzegawcze z osobami podejrzanymi o stosowanie przemocy. Z analizy dokumentacji 
wynika także, że z właściwymi ośrodkami pomocy społecznej, z inicjatywy których 
zazwyczaj klientki trafiały do OIK, realizowana była współpraca na rzecz poprawy ich 
sytuacji. OPS-y w każdym przypadku zapewniały podopiecznym wsparcie pracownika 
socjalnego OPS oraz pomoc materialną (finansową i rzeczową). W jednym przypadku 
klientce udzielono pomocy w odebraniu rzeczy z domu (w asyście pracownika socjalnego  
i dzielnicowego), jednej klientce został przyznany asystent rodziny.  
W dokumentacji 5 klientów, którzy zakończyli pobyt w OIK znajdują się „Karty końcowe 
pracy z klientem w Ośrodku Interwencji Kryzysowej” wypełnione przez osobę 
odpowiedzialną za jego prowadzenie. Zawierają one daty pierwszego i ostatniego kontaktu, 
powody korzystania z pomocy przez OIK, osoby i instytucje współpracujące na rzecz zmiany 
sytuacji życiowej klienta (OPS-y specjaliści udzielający poradnictwa, pedagodzy szkolni) 
oraz jego dalsze plany po zakończeniu pobytu w OIK. Na 5 klientów, którzy zakończyli pobyt 
w OIK: 2 osoby wynajęły samodzielne mieszkania (w toku sprawy sądowe oraz możliwość 
korzystania z dalszego wsparcia psychologicznego, prawnego i rodzinnego, psychoterapii),  
1 klientka powróciła do męża i wspólnie z nim wynajęła mieszkanie, pobyt w OIK traktując 
jako incydent;  uzyskała też wsparcie psychologiczne i deklarację dalszego wspierania przez 
OPS w środowisku lokalnym, gdzie realizowana jest też procedura „Niebieskie Karty”;  
1 klientka wzmocniona psychicznie (deklarowała, że nie obawia się już zachowania męża, 
jest w stanie poradzić sobie i dokonać zmian w swoim życiu) powróciła do miejsca 
zamieszkania; w toku trwają sprawy sądowe (dot. rozwodu, zgłoszenia znęcania się);  
1 klientka ze względu na zły stan psychiczny i konieczność hospitalizacji psychiatrycznej  
w czasie pobytu oczekiwała na miejsce w specjalistycznej klinice na terenie innego 
województwa. Podczas pobytu w OIK została zmotywowana do podjęcia tego leczenia, 
uzyskała niezbędne wsparcie psychicznie i materialnie. Analiza dokumentacji wykazała,  
że w odniesieniu do wszystkich klientów OIK została skierowana adekwatna, skuteczna 
pomoc, która w odniesieniu do 4 osób umożliwiła im powrót do funkcjonowania  
w środowisku, przy zapewnieniu dodatkowego wsparcia właściwych do tego instytucji. Jedna 
uzyskała dostęp do niezbędnej jej dalszej specjalistycznej pomocy. 
Stwierdzono, że w okresie objętym kontrolą nie odnotowano zgłoszeń od osób wymagających  
zapewnienia  miejsc w innym ośrodku wsparcia (jak dom dla matek z małoletnimi dziećmi  
i kobiet w ciąży). 

[Dowód – akta kontroli str. 321-404,] 
 
Zadanie realizowane z uchybieniami polegającymi na funkcjonowaniu OIK w strukturach 
PCPR, a nie jako odrębnej jednostki organizacyjnej pomocy społecznej oraz pod względem 
planowania pomocy klientom OIK. 
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Realizacja programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących 
przemoc w rodzinie. 
 
 W toku kontroli przeanalizowano dokumentację dotyczącą realizacji przez Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie w Międzyrzeczu programów korekcyjno-edukacyjnych  
dla sprawców przemocy. Program korekcyjno – edukacyjny opracowany na podstawie 
programu „Partner” był realizowany w Areszcie Śledczym w Międzyrzeczu, zgodnie  
z Porozumieniem z dnia 28.02.2011 r. W 2013 r. program był realizowany w okresie od 13 
września do 13 listopada (13 tygodni). Z analizowanej dokumentacji (listy obecności) wynika, 
że w wyniku rekrutacji do programu zakwalifikowano 17 osób, z czego oddziaływaniom 
poddano 15 osób, z których 14 ukończyło pełną edycję programu uzyskując zaświadczenia  
(1 osoba została przeniesiona do innego zakładu karnego). Program objął 60 godzin 
dydaktycznych (sesje indywidualne i grupowe), zatem liczba zrealizowanych godzin była 
zgodna z liczbą godzin określoną w „Wytycznych do tworzenia modelowych programów 
Korekcyjno – Edukacyjnych dla osób stosujących przemoc” (załącznik nr 2 do Krajowego 
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie). Z uczestnikami, którzy pisemnie wyrazili 
wolę udziału w programie zostały zawarte kontrakty, w ich dokumentacji znalazły się m.in. 
wypełnione przez nich ankiety (przeanalizowano dokumentację wszystkich 15 uczestników). 
Prowadzący zajęcia prowadzili „Dziennik realizacji programu korekcyjno – edukacyjnego”, 
w którym odnotowywano: datę spotkania, liczbę uczestników, temat zajęć, podpisy 
prowadzących. Po zakończeniu Programu dla każdej osoby prowadzący wypełnili formularz 
„Kryteria oceny kwalifikacyjnej do zwolnienia z programu”. Dokonali na nim cząstkowej  
(w skali od 0 do 5) oceny poszczególnych obszarów funkcjonowania oraz postaw 
uczestników, które podlegały oddziaływaniom w ramach prowadzonego programu. Osoby, 
które w ocenie prowadzących program wykazały się dużym zaangażowaniem, aktywnością  
i postępami, zostały zarekomendowane Dyrektorowi Aresztu Śledczego do wyróżnienia ich 
nagrodami regulaminowymi. W 2013 r. PCPR otrzymał środki na realizację programów  
w wys. 22.500,00 zł. pozwalającą zrealizować program dla 15 sprawców, natomiast na 2014 
r. na ten cel zaplanowano dla Powiatu Międzyrzeckiego kwotę 17.500,00 zł. (wg stanu  
na dzień kontroli, realizacja programu w 2014 r. jeszcze się nie rozpoczęła). 
W 2013 r. (podobnie jak we wcześniejszych latach) Program był realizowany przez  dwóch 
specjalistów. Dyrektor PCPR zawarł z nimi umowy – zlecenia, zgodnie z którymi byli oni 
zobowiązani do przeprowadzenia zajęć korekcyjno – edukacyjnych w Areszcie Śledczym  
w Międzyrzeczu wymiarze 60 godzin. 
 Pierwszy realizator programu, pracownik PCPR z 14 – letnim stażem pracy w pomocy 
społecznej, certyfikowany specjalista w zakresie w zakresie pomocy ofiarom przemocy  
w rodzinie, posiada wykształcenie wyższe pedagogiczne (pedagogika pracy socjalnej). 
Specjalista ukończył 2 szkolenia dla osób pracujących ze sprawcami przemocy w rodzinie  
(w 2007 r.) zorganizowane przez Fundację Przeciw Wykluczeniu Społecznemu „Będziesz” 
(łącznie 64 godziny). Ponadto w 2006 r. ukończył on Studium Przeciwdziałania Przemocy  
w Rodzinie w wymiarze 120 godzin zajęć oraz 6 innych szkoleń z zakresu przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie (m.in. „Procedura „Niebieskie Karty”; działalność Zespołów 
interdyscyplinarnych i grup roboczych”, „Praca socjalna z rodziną wieloproblemową – 
uzależnienia, przemoc”, „ Rozwój lokalnych systemów pomocy rodzinom dotkniętym 
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problemem alkoholowym i przemocą domową”, „Przeciwdziałanie przemocy  
i alkoholizmowi w rodzinie” czy „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – system i ludzie”)  
o  łącznej liczbie godzin przekraczającej 70. Realizator programu korekcyjno – edukacyjnego 
posiada zatem kwalifikacje określone w § 9 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych 
przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób 
zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań 
korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób 
prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne. Drugi realizator programu korekcyjno 
– edukacyjnego ma wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie psychologii o specjalności 
psychologia kliniczna. Od 28 lat jest zatrudniony w Areszcie Śledczym w Międzyrzeczu na 
stanowisku psychologa (w tym od 2012 r. – kierownika działu penitencjarnego). W ramach 
obowiązków zawodowych realizował on zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy  
w rodzinie wobec osób skazanych za stosowanie przemocy wobec członków rodziny,  
stąd można uznać, że specjalista posiada wymagany minimalny 3-letni staż pracy  
w instytucjach  realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W toku 
kontroli nie przedstawiono jednak dokumentów poświadczających ukończenie jakichkolwiek 
szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zatem realizator programu  
nie spełnia wszystkich warunków dot. kwalifikacji osób prowadzonych oddziaływania 
korekcyjno – edukacyjne określonych w § 9 cyt. wyżej rozporządzenia. W związku z faktem, 
że realizatorzy programu korekcyjno – edukacyjnego pełnili tę funkcję przed wejściem  
w życie cyt. rozporządzenia i realizowali to zadanie do dnia kontroli, zgodnie z § 10  
cyt. rozporządzenia, specjalista ten może prowadzić oddziaływania korekcyjno – edukacyjne, 
nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2015 r., (chyba że uzupełni kwalifikacje określone  
w § 9 ust. 1-3 cyt. rozporządzenia).  

 [Dowód – akta kontroli str. 405-434] 
 
Nie stwierdzono uchybienia w realizacji zadania. 
 
10. Środki finansowe na realizację zadań powiatu. 

 
 Zgodnie z przedłożoną przez Dyrektora Centrum informacją o środkach na realizację 
zadań z zakresu pomocy społecznej i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie w Międzyrzeczu w latach 2013/2014 zaplanowało środki  
finansowe na większość zadań wynikających z art. 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  
o pomocy społecznej (Dz.U. 2013 r., poz. 182 ze. zm.). 
 Na uwagę zasługuje fakt znacznego zwiększenia budżetu na kontynuację nauki, 
zagospodarowanie i usamodzielnienia wychowanków placówek na 2014 rok na kwotę 
87.877,00 zł (w 2013  roku wydatkowano na ten cel 27.534,40 zł). Również budżet  
na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz poradnictwa specjalistycznego został 
nieznacznie zwiększony. Ponadto PCPR pozyskało środki z Urzędu Marszałkowskiego  
w formie dotacji celowej na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz poradnictwa 
specjalistycznego). 
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W przypadku budżetu na funkcjonowanie domów pomocy społecznej w Powiecie 
Międzyrzeckim, środki finansowe zaplanowane na 2014 r. (w wys. 13.097.399,00 zł.)  
są znacznie mniejsze niż wydatkowane na ten cel w roku 2013 (w wys. 14.052.922,57 zł.) 
 
                      [Dowód – akta kontroli str. 435-442] 

WNIOSKI:  

Nie stwierdzono uchybień w realizacji zadań pod względem: 
 

1. Wymaganych kwalifikacji pracowników socjalnych oraz Dyrektora jednostki, 
2. Prowadzenia szkoleń i doskonalenia zawodowego kadr pomocy społecznej z terenu 

powiatu w ramach zadań własnych powiatu, 
3. Procedury prowadzenia dokumentacji osób umieszczanych w Domach Pomocy 

Społecznej, 
4. Prowadzenia procedury usamodzielnienia i pomocy integracji ze środowiskiem,  
5. Opracowania i realizacji powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, 
6. Realizacji programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących 

przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji specjalistów przygotowanych do realizacji 
programu, 

7. Realizacji zadania dotyczącego opracowywania i realizowania programu służącego 
działaniom profilaktycznym mającym na celu udzielenie specjalistycznej pomocy, 
zwłaszcza w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych   
w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie.  
 

Stwierdzono uchybienia lub istotne uchybienia w zakresie: 
1. Podnoszenia kwalifikacji poprzez szkolenie merytoryczne dla pracowników 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie pomocy społecznej. 
2. Dostosowania systemu wsparcia dla osób starszych (realizacja zaplanowanych celów 

szczegółowych w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych). 
3. Organizacji i realizacji specjalistycznego poradnictwa. 
4. Liczby osób z zaburzeniami psychicznymi, którym świadczone jest oparcie  

w środowisku. 
5. Funkcjonowania ośrodka interwencji kryzysowej w strukturach PCPR oraz planowania 

pomocy klientom OIK. 
6. Organizacji pracy w Centrum (brak możliwości oceny zabezpieczenia etatowego  

do realizacji zadań pomocy społecznej). 
 
Odpowiedzialność za uchybienia w kontrolowanym zakresie ponosi Dyrektor jednostki.  
Na tym kontrolę zakończono. 
 

 O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu do znajdującej się w  Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie  książki  kontroli  –  poz. nr 4. 
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Pouczenie 
  

 Na podstawie § 16 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 
2005r.  w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543  
z późn.zm.) kierownik jednostki może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając, w 
terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyny odmowy. Odmowa podpisania 
protokołu przez kierownika jednostki nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez 
zespół inspektorów i sporządzenia zaleceń pokontrolnych. 
            Kierownikowi jednostki podlegającej kontroli przysługuje prawo zgłoszenia, przed 
podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych 
w protokole. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do dyrektora Wydziału Polityki Społecznej 
Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.  
 W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu kontroli, termin odmowy podpisania 
protokołu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia kierownikowi jednostki 
podlegającej kontroli stanowiska dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu 
Wojewódzkiego wobec zastrzeżeń. 
            Pisemne zastrzeżenie do ustaleń zawartych w protokole kontroli są poddawane 
analizie przez kontrolujący daną jednostkę zespół inspektorów. Zespół inspektorów 
przeprowadza dodatkowe czynności kontrolne, jeżeli z analizy zastrzeżeń wynika potrzeba 
ich podjęcia. Z przeprowadzonych dodatkowych czynności kontrolnych sporządza się 
protokół.  
           Jeżeli zespół inspektorów stwierdzi zasadność zastrzeżeń, dokonuje zmian  
w protokole kontroli. W razie nieuwzględniania zastrzeżeń, w całości lub części, zespół 
inspektorów zajmuje stanowisko na piśmie i przekazuje je do akceptacji Dyrektora Wydziału 
Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. Stanowisko w sprawie zgłoszonych 
zastrzeżeń przekazuje się kierownikowi jednostki podlegającej kontroli. 
 
 Niniejszy protokół kontroli sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach.  
 

Kontroluj ący:                       Dyrektor: 
 
 

ST. INSPEKTOR                                                                            Dyrektor 

w Wydziale Polityki Społecznej                               Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
                                                                                           w Międzyrzeczu 

               Anna Obiegło                                                                   mgr Elżbieta Ostaszewska 

                                                         

            INSPEKTOR 
w Oddziale Nadzoru i Kontroli                                                     Międzyrzecz, dnia  09.06.2014 r. 
       w Pomocy Społecznej 
w Wydziale Polityki Społecznej 

          Krzysztof Frisoli            
 
 
Gorzów Wlkp., dnia  05.06.2014 r. 


