WNIOSKI I REKOMENDACJE
DO OCENY ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ
DLA POWIATU NOWODWORSKIEGO
Nowelizacja z 2011 r. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
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.

Rok 2018 i lata następne będą dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie kontynuacją
realizowanych zadań i prowadzonych działań oraz podejmowaniem nowych inicjatyw
w zakresie rozwiązywania problemów społecznych, które są niezbędne, by instytucja pomocy
społecznej była skuteczna, efektywna i nowoczesna. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej,
przedstawiona w prezentowanym kształcie odzwierciedla w sposób analityczny "stan
posiadania" oraz wyniki poszczególnych działań. Rzeczywiste potrzeby i efekty będą
podlegały określonym ewaluacjom i weryfikacjom. Niewątpliwy wpływ na to mieć będą
także problemy i działania podejmowane w zakresie polityki rynku pracy, ochrony zdrowia,
polityki mieszkaniowej i oświatowej a także sytuacja demograficzna.
Na stopień rozwiązywania istniejących potrzeb i problemów społecznych mają istotny
wpływ zamierzenia i działania realizowane przez inne podmioty polityki społecznej,
usytuowane zarówno na szczeblu lokalnym jak i ponadlokalnym. Dobre efekty w pomocy
społecznej są w dużej mierze współzależne od wyników podejmowanych działań we
wszystkich obszarach polityki społecznej.

Wielkość zasobów pomocy społecznej oraz

stopień realizacji jej zadań, biorąc pod uwagę ekonomię sił i środków należy uznać za dobry
chociaż 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) poszukiwanie rozwiązań zapewniających wsparcie dalszego rozwoju nowych zawodów:
koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej i asystenta osoby niepełnosprawnej również
przy wykorzystaniu środków własnych, rządowych i funduszy unijnych,
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 w tym w szczególności zawodowej,
5) podjęcie działań zmierzających do utworzenia mieszkań chronionych dla osób
usamodzielnianych opuszczających pieczę zastępczą,
6) utworzenie zawodowej rodziny zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego dla dzieci
powyżej 10 roku życia lub miejsc interwencyjnych w placówkach opiekuńczo –
wychowawczych,
7) utrzymanie co najmniej na dotychczasowym poziomie ilości placówek opiekuńczo –
wychowawczych typu rodzinnego, ( ilość placówek tego typu zabezpieczająca potrzeby
powiatu w stopniu zadowalającym to cztery placówki )
8) utworzenie niebieskiego pokoju (pomieszczenie służące do przeprowadzania czynności
procesowych z udziałem małoletnich świadków),
9) utworzenie środowiskowego domu samopomocy,
10) kontynuowanie

realizacji

programów

specjalistycznych,

pomocowych

i aktywizujących klientów pomocy społecznej, oraz zapewnienie odpowiednich środków
finansowych na ich realizację,
11) dalsze rozwijanie i upowszechnianie form aktywnej integracji społecznej i zawodowej
oraz umożliwianie dostępu do nich osobom i rodzinom zagrożonym wykluczeniem
społecznym,
12) podnoszenie wiedzy i inicjowanie nowych rozwiązań w obszarze pomocy społecznej,
w tym poprzez organizowanie seminariów, szkoleń, konferencji i kampanji –
informacyjno – edykacyjnych,
13) współpraca z organizacjami pozarządowymi w upowszechnianiu idei wolontariatu.

