
To jest budynek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku. Budynek ten znajduje się 

 w miejscowości Szczecinek przy ul. Wiatracznej 1. 

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie to miejsce ,ale przede wszystkim pracownicy, do których 

możesz zwrócić się o pomoc. 

 

Kto kieruje Centrum? 

Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku jest Pani Małgorzata Kubiak-

Horniatko. 

 

Czym zajmuje się Centrum? 

Wykonujemy zadania Powiatu:  

I. Z zakresu pomocy społecznej, wsparcia rodziny i pieczy zastępczej oraz przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie: 



• Opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów 

społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, 

wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i 

rodzin z grup szczególnego ryzyka - po konsultacji z właściwymi terytorialnie 

gminami; 

• Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa; 

• Organizowanie opieki w rodzinach zastępczych, udzielanie pomocy pieniężnej na 

częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci oraz wypłacanie 

wynagrodzenia z tytułu pozostawania w gotowości przyjęcia dziecka albo 

świadczonej opieki i wychowania niespokrewnionym z dzieckiem zawodowym 

rodzinom zastępczym; 

• Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym 

opieki rodziców, w szczególności przez organizowanie i prowadzenie ośrodków 

adopcyjno-opiekuńczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, dla dzieci i 

młodzieży, w tym placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym, a także 

tworzenie i wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie; 

• Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w 

całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych, 

również na terenie innego powiatu; 

• Przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki 

osobom opuszczającym całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze typu 

rodzinnego  

i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych 

intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny 

zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki 

szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki 

socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki 

wychowawcze; 

• Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się 

do życia, młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze 

typu rodzinnego  



i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych 

intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny 

zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki 

szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki 

socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki 

wychowawcze, mających braki w przystosowaniu się; 

• Pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy  

lub ochronę uzupełniającą, mającym trudności w integracji ze środowiskiem; 

• Prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu 

ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób; 

• Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy oraz 

powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi i 

kobiet w ciąży, z wyłączeniem środowiskowych domów samopomocy i innych 

ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi; 

• Prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej; 

• Udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach; 

• Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu; 

• Doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych 

pomocy społecznej z terenu powiatu; 

• Podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie  

i realizacja programów osłonowych; 

• Sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, 

również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego; 

• Sporządzanie bilansu potrzeb powiatu w zakresie pomocy społecznej; 

• Utworzenie i utrzymywanie powiatowego centrum pomocy rodzinie. 

• Opracowanie i realizacja powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie; 



• Opracowanie i realizacja 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; 

• Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia; 

• Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach 

interwencji kryzysowej. 

II. Z zakresu rehabilitacji społecznej: 

• Opracowywanie i realizacja, zgodnych z powiatową strategią dotyczącą 

rozwiązywania problemów społecznych, powiatowych programów działań na rzecz 

osób niepełnosprawnych w zakresie: 

a. rehabilitacji społecznej, 

b. przestrzegania praw osób niepełnosprawnych. 

• Współpraca z instytucjami administracji rządowej i samorządowej w opracowywaniu 

i realizacji programów, o których mowa w pkt 1. 

• Udostępnianie na potrzeby Pełnomocnika i samorządu województwa oraz 

przekazywanie właściwemu wojewodzie uchwalonych przez radę powiatu 

programów, o których mowa w pkt 1, oraz rocznej informacji z ich realizacji. 

• Podejmowanie działań zmierzających do ograniczania skutków niepełnosprawności. 

• Opracowywanie i przedstawianie planów zadań i informacji z prowadzonej 

działalności oraz ich udostępnianie na potrzeby samorządu województwa. 

• Współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób 

niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej tych osób. 

• Dofinansowanie m.in. do: 

a. uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach 

rehabilitacyjnych, 



b. sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, 

c. zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki 

pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie 

odrębnych przepisów, 

d. likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, 

w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych, 

• Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej. 

• Realizacja programów celowych dofinansowanych przez PFRON. 

III. Realizujemy programy pomocy i projekty z finansowane ze środków krajowych i UE. 

IV. Komu pomagamy? 

• dzieciom pozbawionym opieki rodziców, 

• rodzinom znajdującym się w kryzysie, 

• ofiarom przemocy, 

• osobom starszym, przewlekle chorym, wymagającym całodobowej opieki, 

• osobom niepełnosprawnym fizycznie i intelektualnie, 

• uchodźcom i repatriantom, 

• osobom mającym trudności z przystosowaniem się do życia 

Obsługa osób ze szczególnymi potrzebami 

Budynek, w którym mieści się Centrum jest częściowo dostosowany do potrzeb osób ze szczególnymi 

potrzebami. 

 

Na parkingu przed budynkiem wyznaczono specjalne miejsce parkingowe dla osób 

niepełnosprawnościami.                                                                                                                     

 



 

 

Toaleta dla osób z niepełosprawnościami znajduje się na parterze w siedzibie  

Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. 

 

 

 

 

W budynku , w którym znajduje się Centrum na parterze przy wejścu zainstalowana 

 została pętla indukcyjna.  

 

 

 

W budynku jest dostępna winda i schodołaz dla osób z niepełnosprawnych. 

 

 

 

 

 

Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu ,                                                             

po uprzednim zgłoszeniu na co najmniej 3 dni robocze przed zdarzeniem ,                                                                          

z wyłączeniem, sytuacji nagłych. 

 

 

 



Do Centrum możesz wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.  

 

 

 

 

Jak skontaktować się z pracownikami Centrum?  

1. Napisz wiadomość i wyślij ją: 

• na adres: 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku  

Ul. Wiatraczna 1 

78-400 Szczecinek 

• na adres e-mailowy: pcprszczecinek@wp.pl 

• lub faxem pod numer 94 71 37 101 

2. Możesz przynieść pismo do Biura Obsługi Interesanta znajdującego się na parterze budynku 

 lub wrzucić do skrzynki pocztowej znajdującej się przy wejściu głównym. 

3. Możesz zadzwonić pod numer 94 71 37 101. 

4. Przyjdź do Centrum i spotkaj się z pracownikiem. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku jest czynne od poniedziałku do piątku  

w godzinach od 7.00 do 15.00. 

mailto:pcprszczecinek@wp.pl

