WNIOSKI I REKOMENDACJE
DO OCENY ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ
DLA POWIATU NOWODWORSKIEGO
Nowelizacja z 2011r. ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U.
z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm) wprowadziła obowiązek przygotowania przez
powiaty oceny zasobów pomocy społecznej. Ocena ta wraz z rekomendacjami ma być
podstawą planowania budżetu na następny rok. Ocena zastąpiła dotychczas przygotowany
bilans potrzeb pomocy społecznej. Obowiązek sporządzenia corocznej oceny zasobów
pomocy społecznej ustawowo nałożony został na powiaty, jednak w sposób bezpośredni jest
realizowany przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Rekomendacje to propozycje autorów
Oceny Zasobów Pomocy Społecznej wynikające z analizy danych i wskaźników ujętych
w ocenie.
Na podstawie sporządzonej oceny można stwierdzić, że istniejące zasoby pomocy
społecznej w powiecie nowodworskim nie we wszystkich aspektach umożliwiają realizację
obligatoryjnych zadań z zakresu pomocy społecznej, będących w kompetencjach powiatu. Po
analizie oceny zasobów pomocy społecznej PCPR rekomenduje:
1) dalsze rozwijanie specjalistycznego poradnictwa dla osób sprawujących rodzinną pieczę
zastępczą oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej,
2) zwiększenie możliwości podnoszenia kwalifikacji koordynatorów rodzinnej pieczy
zastępczej oraz pracowników socjalnych pracujących bezpośrednio z rodzinami
zastępczymi, w celu zwiększenia ich umiejętności wczesnego rozpoznawania sytuacji
kryzysowych, możliwości wsparcia rodziny w prawidłowym wypełnianiu roli opiekunów
zastępczych i rozwiązywaniu bieżących trudności,
3) zabezpieczanie

odpowiednich

środków

finansowych umożliwiających wdrożenie

superwizji pracy koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej i pracowników socjalnych,
4) prowadzenie ciągłego naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub
prowadzącego rodzinny dom dziecka w celu tworzenia kolejnych form rodzinnej pieczy
zastępczej,
5) w związku z osiągnięciem
opiekuńczo – wychowawczą

w 2015r. wieku emerytalnego prowadzących placówkę
typu rodzinnego; podjęcie działań zmierzających do

zapewnienia na dotychczasowym poziomie liczby placówek tego typu,
6) niebieski pokój (pomieszczenie służące do przeprowadzania czynności procesowych
z udziałem małoletnich świadków)
7) zabezpieczenie większych środków na świadczenia z których finansowane są zadania
z zakresu pieczy zastępczej,
8) zwiększenie nakładów na rozwój takich form pomocy jak ośrodki wsparcia,
9) kontynuować

realizację

programów

specjalistycznych,

pomocowych

i aktywizujących klientów pomocy społecznej, oraz zapewnić odpowiednie środki
finansowe na ich realizację,
10) prowadzić dalszą działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej,
11) wzmocnić współdziałanie z organizacjami pozarządowymi i rozwijać sieć współpracy
partnerskiej przy realizacji działań pomocowych.

