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                  Wyszków, 02.04.2009 r. 

 

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie                            

z uwzględnieniem Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku, Domu Pomocy Społecznej dla 

Dzieci w Niegowie, Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci „Fiszor” w Gaju, Wielofunkcyjnej 

Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Dębinkach oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej                   

w Wyszkowie za 2008 rok 

 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie jest jednostką organizacyjną nie 

posiadającą osobowości prawnej, działającą w formie jednostki budŜetowej.  

Status prawny Centrum jest ustalony na mocy Statutu uchwalonego Uchwałą Rady Powiatu                

w Wyszkowie Nr XLII/289/2006  z dnia 14 sierpnia 2006 r. 

Centrum wykonuje zadania Powiatu z zakresu: pomocy społecznej a takŜe rehabilitacji 

społecznej osób niepełnosprawnych. 

Centrum działa na podstawie: 

1.  Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142, poz. 1592               

z późn. zm.), 

2.  Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008r. Nr 115, poz. 728              

z późn. zm.), 

3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008r. Nr 14, poz. 92 z późn. zm.), 

4. Innych ustaw i aktów prawnych w zakresie dotyczącym działania Centrum. 

5. Statutu Centrum, 

6. Regulaminu organizacyjnego. 

 

Starosta realizuje zadania własne i zlecone z zakresu pomocy społecznej przy pomocy  

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 

 

Powiat zapewnia środki na utworzenie i utrzymanie Centrum, w tym na wynagrodzenia 

pracowników.  

Podstawę działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie stanowił plan finansowy 

zatwierdzony Uchwałą Nr XVI/118/2007 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 28 grudnia 2007 r.              

w sprawie uchwalenia budŜetu powiatu na 2008r. oraz Uchwałą Nr 60/192/2008 Zarządu 

Powiatu Wyszkowskiego z dnia 15 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego podziału 
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przychodów, dochodów i wydatków budŜetu Powiatu Wyszkowskiego na 2008r. z późniejszymi 

zmianami, według następującej klasyfikacji budŜetowej. 

 

Tabela nr 1. Środki finansowe wg klasyfikacji budŜetowej w 2008r. przekazane do dyspozycji 
PCPR w Wyszkowie. 
 
Dział Rozdział Treść  Plan finansowy Wykonanie 

 Pomoc Społeczna 1 910 602,00 1 840 816,21 

85201 Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze 61 941,00 48 585,70 

85204 Rodziny Zastępcze 836 628,00 806 699,18 

852 

85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie 934 207,00 925 279,33 

 85231 Pomoc dla uchodźców 77 826,00 60 252,00 

 

W tym: 

• kwota 6 000,00 zł pochodzi z dotacji celowej z budŜetu wojewody na wypłatę dodatków 

socjalnych dla pracowników socjalnych, do których obowiązków podstawowych naleŜy 

świadczenie pracy socjalnej w środowisku w tym przeprowadzanie rodzinnych 

wywiadów środowiskowych poza siedzibą jednostki. 

• kwota 3 078,00 zł pochodzi z dotacji z rezerwy celowej budŜetu wojewody i dotyczy 

dofinansowania zadania własnego powiatowych centrów pomocy rodzinie, tj. tworzenia 

i utrzymania powiatowego centrum pomocy rodzinie i została wykorzystana na 

zapewnienie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla 

pracownika obsługującego zadanie dotyczące realizacji indywidualnych programów 

integracji dla cudzoziemców posiadających ochronę uzupełniającą, 

• kwota 60 252,00 zł pochodzi dotacji celowej z budŜetu wojewody i została 

wykorzystana na wypłatę świadczenia pienięŜnego na utrzymanie i pokrycie wydatków 

związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców posiadających ochronę 

uzupełniającą zgodnie z indywidualnym programem integracji, 

• kwota 260 030,30 zł pochodzi z dotacji rozwojowej na realizację projektu systemowego 

pn. ”W aktywności siła” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 

Priorytet VII – Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 – Rozwój                                       

i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2 – Rozwój                                       

i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. 
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Charakterystyka kadry zatrudnionej w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej 
oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej na szczeblu powiatowym w 2008 r. przedstawia się 
następująco: 
 
Ogółem zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej      330 osób 
         
     1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                18 osób 
           w tym: 
            - w pełnym wymiarze czasu pracy                                                                   15 osób  
            - umowa zlecenie                                                                                               3 osoby 
                                                        
     2. Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku    130 osób 
             w tym: 
            - w pełnym wymiarze czasu pracy   116 osób 
            - w niepełnym wymiarze czasu pracy     14 osób 
 
     3. Domy Pomocy Społecznej dla Dzieci w Niegowie     72 osoby 
 w tym: 
            - w pełnym wymiarze czasu pracy     69 osób 
            - w niepełnym wymiarze czasu pracy       3 osoby 
 
     4. Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci „Fiszor” w Gaju 62 osoby      62 osoby
 w tym: 
            - w pełnym wymiarze czasu pracy     55 osób 
            - w niepełnym wymiarze czasu pracy       7 osób 
         
     5. Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Dębinkach ogółem   34 osoby 
  w tym: 
            - w pełnym wymiarze czasu pracy                   30 osób 

- w niepełnym wymiarze czasu                                                                 4 osoby 
Kadrę  pedagogiczną  stanowiło  14 osób  w tym  9 osób zatrudnionych  na podstawie 
Karty Nauczyciela 
 

     6. Warsztat Terapii Zajęciowej PSOUU Koło w Wyszkowie                                  14 osób 
w tym : 
- w pełnym wymiarze czasu pracy                                                                       10 osób  
- w niepełnym wymiarze                                                                                        3 osoby 
-  umowa zlecenie                                                                                                   1 osoba 

 
Struktura zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę 

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
- dyrektor     1 osoba  
- główny księgowy                                                                               1 osoba 
   
- starszy specjalista pracy socjalnej        1 osoba 
- pracownik socjalny 2 osoby 
- pozostali pracownicy      10 osób  

2. Dom Pomocy społecznej w Brańszczyku     
- dyrektor       1 osoba  
- kadra opiekuńczo – terapeutyczna      71 osób 
- kadra medyczno – rehabilitacyjna     15 osób 
- administracja 13 osób      
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- obsługa      30 osób  
3. Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w Niegowie 

- dyrektor                    1 osoba 
- kadra opiekuńczo – terapeutyczna       48 osób 
- kadra medyczno – rehabilitacyjna         7 osób 
- administracja         3 osoby 
- obsługa        13 osób 

4. Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci „Fiszor” w Gaju 
- dyrektor                     1 osoba 
- kadra opiekuńczo – terapeutyczna      42 osoby 
- kadra medyczno –rehabilitacyjna          6 osób 
- administracja          4 osoby 
- obsługa          9 osób 

5. Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Dębinkach 
- dyrektor         1 osoba 
- wychowawcy z karty nauczyciela         9  osób 
- wychowawcy        5  osób                    
- administracja        6  osób 
- obsługa            13 osób  

6. Warsztat Terapii Zajęciowej PSOUU Koło w Wyszkowie 
 - kierownik                                                                                            1 osoba 
 - główny księgowy                                                                                  1 osoba 
 - pracownik administracyjno-biurowy                                                    1 osoba 
 - pracownik socjalny                                                                               1 osoba 
 - terapeuci zajęciowi                                                                               8 osób 
 - kierowca                                                                                                1 osoba 
 - sprzątaczka                                                                                            1 osoba      

 
Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie podnoszą swoje 

kwalifikacje z własnych środków  na licencjackich studiach - 3 osoby (z zakresu pracownik 

słuŜb społecznych i o specjalności zarządzanie finansami) jak równieŜ na magisterskich 2-osoby.                        

Ponadto pracownicy Centrum i pozostałych jednostek ujętych w sprawozdaniu doskonalą 

swoje umiejętności zawodowe poprzez udział w szkoleniach.  

 

Źródła finansowania Domów Pomocy Społecznej 

 

Dom Pomocy Społecznej „Fiszor” w Gaju otrzymał w 2008r. dotację celową z budŜetu 

państwa na bieŜącą działalność w wysokości 1 540,00 zł na jedno miejsce dotowane,                  

tj. 1 547 120 zł.  

Ponadto otrzymał równieŜ dotację celową na składki zdrowotne za dzieci i uczniów 

przebywających w DPS w wysokości 3 213,00 zł 

Dodatkowo, poza dotacją celową, wykorzystał własne środki finansowe w wysokości 

858 973,41 zł uzyskane poprzez podejmowanie takich działań jak: 

- darowizny od osób fizycznych i prawnych, 
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- renty socjalne, rodzinne i zasiłki pielęgnacyjne, 

- dofinansowanie z PFRON –u, 

- refundacja z NFZ, 

- dofinansowanie do zatrudnienia przez Powiatowy Urząd Pracy, 

- środki na termomodernizację z Funduszu Kościelnego. 

  

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w Niegowie otrzymał w 2008r. dotację celową           

z budŜetu państwa na bieŜącą działalność w wysokości 1 540,00 zł na jedno miejsce dotowane,                          

tj. 1 985 560,00 zł.  

Ponadto otrzymał równieŜ dotację celową na składki zdrowotne za dzieci i uczniów 

przebywających w DPS w wysokości 6 691,00 zł. 

Dodatkowo, poza dotacją celową, wykorzystał własne środki finansowe w wysokości 

866 647,03 zł uzyskane poprzez podejmowanie takich działań jak: 

- wpływy z tytułu odpłatności mieszkańców 

- podpisanie umowy z Bankiem śywności na dostarczanie placówce bezpłatnej Ŝywności, 

- darowizny od osób fizycznych i firm. 

 

Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku otrzymał w 2008r. dotację celową z budŜetu 

wojewody na bieŜącą działalność w wysokości 2 571 720,00 zł  oraz  100 000,00 zł na osiąganie 

standardów (w tym 50 00,00 zł na inwestycje  i 50 000,00 zł na wydatki bieŜące) oraz z budŜetu 

powiatu środki  w wysokości 170 745,00 zł w tym 54 310,00 zł na osiąganie standardów              

i 67 850,00 zł na dofinansowanie zadania pod nazwą ”Modernizacja Internatu nr 1- HOSTEL 

Domu Pomocy Społecznej  w Brańszczyku”. Na realizację ww. zadania uzyskano ponadto 

dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w wysokości 107 250,00 zł. 

Środki własne DPS Brańszczyk stanowiły kwotę 2 041 617,00 zł w tym na osiąganie standardów 

45 690,00 zł. Ogółem plan finansowy na rok 2008 wynosił 4 991 332,00 zł. 

 

Prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym 

oraz umieszczanie w nich skierowanych osób. 

 Na terenie powiatu wyszkowskiego funkcjonują trzy domy pomocy społecznej o zasięgu 

ponadgminnym, w tym: 

1. Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku dla osób dorosłych przewlekle somatycznie 

chorych i niepełnosprawnych intelektualnie oraz osób w podeszłym wieku – działający 

jako jednostka organizacyjna powiatu. 
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2. Dom Pomocy Społecznej w Niegowie dla dzieci i młodzieŜy niepełnosprawnej 

intelektualnie – prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek 

KrzyŜa Chrystusowego na zlecenie powiatu wyszkowskiego. 

3. Dom Pomocy Społecznej „Fiszor” w Gaju dla dzieci i młodzieŜy niepełnosprawnej 

intelektualnie – prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek 

KrzyŜa Chrystusowego na zlecenie powiatu wyszkowskiego.   

 

Tabela nr 2. Ilość miejsc i mieszkańców wg typów domów na dzień 31.12.2008 r. 
 

Ogółem Z tego domy 

 

W DPS w Brańszczyku 

W domach prowadzonych 

przez podmioty niepubliczne 

 

Typy domów  

Liczba 

domów 

 

Liczba 

miejsc 

 

Liczba 

mieszk. Liczba 

domów 

Liczba 

miejsc 

Liczba 

mieszk. 

Liczba 

domów 

Liczba 

miejsc 

Liczba 

mieszk. 

Ogółem dla osób: 3 396 396 1 194 193 2 202 203 

Przewlekle 

somatycznie 

chorych 

1 167 85 1 167 85    

Dorosłych 

niepełnospr. 

intelektualnie 

 27 108  27 108    

Dzieci i młodzieŜy 

niepełnosprawnych 

intelektualnie 

2 202 203    2 202 203 

 

 

Nadzór i kontrolę w zakresie respektowania standardów jakości usług, przestrzegania 

praw pensjonariuszy oraz zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami 

sprawuje Mazowiecki Wydział Polityki Społecznej.  

Merytoryczny nadzór pełni Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie. 

 Domy funkcjonują w sposób zapewniający właściwy zakres usług.  Mieszkańcom 

domów pomocy społecznej stwarzane są  warunki socjalno – bytowe, których gmina nie jest w 

stanie zapewnić w środowisku. 

 Pobyt w w/w placówkach, zapewniających całodobową opiekę osobom somatycznie 

przewlekle chorym, niepełnosprawnym intelektualnie lub osobom w podeszłym wieku polega na 

świadczeniu następujących usług: 

  1)  w zakresie potrzeb bytowych: 

• miejsce zamieszkania, 
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• wyŜywienie, 

• odzieŜ i obuwie, 

• utrzymanie czystości; 

  2)  opiekuńcze, polegające na: 

• udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach Ŝyciowych, 

• pielęgnacji, w tym pielęgnację w czasie choroby 

• niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych; 

3)  wspomagające, polegające m.in. na: 

• umoŜliwieniu udziału w terapii zajęciowej, 

• podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców domu, 

• umoŜliwieniu zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych, 

• zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców domu, 

• stymulowaniu nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną  

i społecznością lokalną, 

• działaniu zmierzającym do usamodzielnienia mieszkańca domu, w miarę jego 

moŜliwości, 

• zapewnieniu bezpiecznego przechowywania środków pienięŜnych i przedmiotów 

wartościowych, 

 Struktura organizacyjna, szczegółowy zakres powinności słuŜbowych pracowników oraz 

sposób świadczenia usług przez DPS zapewnia prawidłowe funkcjonowanie i stwarzanie 

optymalnych warunków pobytu dla podopiecznych. Uwzględnia stan zdrowia, sprawność 

fizyczną  i intelektualną oraz indywidualne potrzeby i moŜliwości osób przebywających                    

w placówkach, a takŜe prawa człowieka, w tym w szczególności prawo do godności, wolności, 

intymności i poczucia bezpieczeństwa. 

  

            W 2008 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie wydało 411 decyzji 

administracyjnych dotyczących mieszkańców domów pomocy społecznej. Jest to 4 krotnie 

więcej niŜ w latach ubiegłych, a wynika to z uzyskania przez pensjonariuszy prawa do  zasiłków 

pielęgnacyjnych. 

                Przyjmowanie do domów pomocy społecznej w 2008 r. roku odbywało się tylko na 

podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, 

poz.728 z późn. zm.) 
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Tabela nr 3. Liczba miejsc z uwzględnieniem mieszkańców przebywających w poszczególnych 
domach pomocy społecznej. 
 

 
Nazwa domu 

 

Liczba 
miejsc 

Liczba mieszkańców wg 
stanu na koniec grudnia 

2008 r. 

Liczba osób przyjętych w 2008 r. 

wg starych 
przepisów 

wg nowych 
przepisów 

ogółem DPS Brańszczyk dla osób dorosłych 
przewlekle somatycznie chorych i 
niepełnosprawnych intelektualnie 

 
194 

 
193  

- 
 

34 
 

34 

DPS Niegów dla dzieci i młodzieŜy 
niepełnosprawnej intelektualnie 

107 110 - 2 2 

DPS Fiszor dla dzieci i młodzieŜy 
niepełnosprawnej intelektualnie 

95 93 - 7 7 

  

            Od 1 stycznia 2004 r. gminy kierują podopiecznych do domów pomocy społecznej oraz 

ponoszą koszty związane z pobytem w części uzupełniającej kwotę odpłatności ponoszonej 

przez pensjonariusza i rodzinę do wysokości pełnego kosztu utrzymania w placówce.  

 

Tabela nr 4. Źródła ponoszenia odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej 
mieszkańców skierowanych po dniu 1 stycznia 2004 r. 
 
Lp. Opłacający pobyt na podstawie  wydanej 

decyzji po 1 stycznia 2004 r. 

Ogółem  

Liczba  

mieszkańców 

W DPS  

w Brańszczyku 

W domach 

prowadzonych przez 

podmioty niepubliczne 

1. Wnoszący opłatę za pobyt z dopłatą gminy 81 57 24 

2. W tym przez mieszkańca 57 53 4 

3. W tym przez członków rodziny 4 - 4 

4. 
W tym przez mieszkańca i członków 

rodziny 

5 4 1 

5. W tym pełna odpłatność gminy 15 - 15 

  

Ponadto 8 osób skierowanych do DPS po 2004 r. ponosiło odpłatność bez dopłaty gminy. 

             

Wojewoda Mazowiecki przekazuje dotację celową na mieszkańców skierowanych  

do domów pomocy społecznej przed 1 stycznia 2004 r. Dotacja stanowi uzupełnienie do 

ponoszonych przez mieszkańców kosztów pobytu ( ponoszonych w części 70 % posiadanego 

dochodu). 
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 Tabela nr 5. Źródła ponoszenia odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej 
mieszkańców skierowanych przed  1 stycznia 2004 r. 
 
Lp.   Opłacających pobyt  na podstawie  wydanej 

decyzji przed 1 stycznia  

2004 r. 

Ogółem liczba 

mieszkańców  

W DPS             

w Brańszczyku 

W domach 

prowadzonych przez 

podmioty niepubliczne 

1. Ogółem  297 129 168 

2. Z emerytury, renty, renty socjalnej 271 106 165 

3. Z zasiłku  stałego 23 23 - 

4. Przez członków rodziny                        3 - 3 

5. Z innych źródeł                                      - - - 

 

 

Rodzice 10 mieszkańców przebywających w domach pomocy społecznej dla dzieci 

niepełnosprawnych intelektualnie w Niegowie i ,,Fiszor” w Gaju zostali zwolnieni z ponoszenia 

odpłatności z uwagi na trudne warunki materialno-bytowe.  

Natomiast 13 osób  w Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku ponosi opłatę za swój pobyt                

w pełnej wysokości. 

 Średni miesięczny koszt utrzymania w domu pomocy społecznej wylicza się  

na podstawie rocznych kosztów działalności domu wynikających z utrzymania mieszkańców,                 

z roku poprzedniego, bez kosztów inwestycyjnych, wydatków bieŜących na remonty i zakupy 

związane z realizacją programu naprawczego powiększony o prognozowany średnioroczny 

wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, przyjęty w ustawie  budŜetowej  

na dany rok kalendarzowy, podzielony przez liczbę miejsc, ustaloną jako sumę rzeczywistej 

liczby mieszkańców w poszczególnych miesiącach roku poprzedniego, w domu pomocy 

społecznej. 

 

Tabela nr 6.  Średni koszt utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej w latach 2005 
– 2008. 
 
L.p. Dom Pomocy Społecznej 2005  2006 2007 2008 

1.  w Brańszczyku 1629,42 1671,50 1774,63 1774,63 

2.  w    Niegowie 1697,30 1699,67 1746,30 1899,29 

3. ,,Fiszor” w Gaju 1709,40 1708,62 1748,82 1856,61 

 

 

 

 

 



 10 

Tabela nr 7. Liczba osób zatrudnionych w ponadgminnych domach pomocy społecznej na 
podstawie umowy o pracę w przeliczeniu na pełne etaty wg stanu na 31.12 2008 r. 
 

Ogółem zatrudnieni Z tego w domach: 

W DPS w 

Brańszczyku 

W domach 

prowadzonych 

przez podmioty 

niepubliczne 

 

Pracownicy Liczba osób W 

przeliczeniu 

na pełne etaty 

Liczba 

osób 

W 

przelicz. 

na pełne 

etaty 

Liczba 

osób 

W 

przelicz. 

na pełne 

etaty 

Ogółem  264 251,75 130 123 134 128,75 

Kierujący jednostkami 

organizacyjnymi 

3 3 1 1 2 2 

Działalności opiekuńczo – 

terapeutycznej          

161 153,75 71 66,75 90 87,00 

Działalności medyczno-

rehabilitacyjnej 

28 24,00 15 13,25 13 10,75 

Działalności administracyjnej 20 19,25 13 12,25 7 7,00 

Gospodarczy i obsługi 52 51,75 30 29,75 22 22,00 

 

Domy Pomocy Społecznej zatrudniały na dzień 31.12.2008 r. 264 osoby w przeliczeniu na 

251,75 etatach.  

 

Tabela nr 8. Struktura wiekowa mieszkańców wg stanu na dzień 31.12.2008 r.  
 
Lp. Mieszkańcy  w wieku  Ogółem liczba  

mieszkańców 

W DPS w Brańszczyku W domach prowadzonych  

przez podmioty niepubliczne 

1. - do 18 lat 34 - 34 

2.     - od 19 do 40 lat 141 28 113 

3. - od 41 do 60 lat 123 69 54 

4. - od 61 do 74 lat 53 51 2 

5. - powyŜej 74 lat 45 45 - 

 

Domy Pomocy Społecznej dla Dzieci w Niegowie i ,,Fiszor” w Gaju realizują obowiązek 

szkolny w Szkole Filialnej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno- 

Wychowawczym w Wyszkowie z siedzibą w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci ,,Fiszor”                   

w Gaju i w Niegowie. Obowiązkiem szkolnym objęci są wszyscy, którzy kwalifikują się  

do nauczania. 
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 Z domów pomocy społecznej  w 2008 r. odeszło 36 osób z tego: do innych placówek           

2 osoby, do rodziny 5 osób, zmarło 29 osób, w tym 24 osoby w DPS Brańszczyku. 

  DuŜa umieralność w DPS w Brańszczyku wynika z tego, Ŝe w domu tym przebywają                    

w większości pensjonariusze w podeszłym wieku przewlekle somatycznie chorzy. Natomiast            

w DPS w Niegowie i DPS ,,Fiszor w Gaju przebywają dzieci i młodzieŜ z moŜliwością 

przedłuŜenia pobytu na stałe.  W 2008 r. w domach tych odnotowano 5 zgonów. 

 Domy Pomocy Społecznej na mocy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  

(Dz. U. z 2008r. Nr 115 poz. 728 z późn. zm.) zobowiązane są do osiągnięcia wymaganych 

standardów do dnia do 31.12.2010 r. 

 Domy prowadzone na zlecenie powiatu tj. Dom Pomocy Społecznej w Niegowie i Dom Pomocy 

Społecznej ,,Fiszor” w Gaju zrealizowały opracowane programy naprawcze w 2007r. Decyzją 

Wojewody otrzymały zezwolenie na prowadzenie domów na czas nieokreślony.   

Natomiast Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku prowadzony przez powiat dojście  

do pełnego standardu przewidywał w 2008 r. W związku z tym po spełnieniu obowiązujących 

standardów przez DPS w Brańszczyku Starosta Powiatu Wyszkowskiego wystąpił z wnioskiem 

w dniu 15.12.2008 r. o wydanie zezwolenia na prowadzenie w/w Domu na czas nieokreślony. 

Decyzją Nr 2/2009 z dnia 07.01.2009 r.  Wojewoda Mazowiecki zezwolił Powiatowi 

Wyszkowskiemu na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku dla osób 

przewlekle somatycznie chorych oraz osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, na czas 

nieokreślony i wpisał w rejestrze domów pomocy społecznej województwa mazowieckiego pod 

poz. nr 95. 

 Na podstawie Uchwały Nr 110/353/2008 Zarządu Powiatu w Wyszkowie z dnia 

30.12.2008 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej wraz                

z udzielaniem dotacji podmiotowi wyłonionemu w drodze konkursu ofert została zawarta w dniu 

31.12.2008 r. umowa pomiędzy Powiatem Wyszkowskim a Zgromadzeniem Sióstr 

Benedyktynek Samarytanek KrzyŜa Chrystusowego na prowadzenie domów pomocy społecznej 

o zasięgu ponadgminnym dla 202 dzieci i młodzieŜy niepełnosprawnej intelektualnie w dwóch 

domach pomocy społecznej.  Na realizację wyŜej wymienionego zadania została udzielona przez 

Zleceniodawcę dotacja celowa, która jest przekazana na rachunek bankowy w/w Domów. 

         

W 2008 r. w domach pomocy społecznej zostały przeprowadzone następujące kontrole:  

DPS  w Brańszczyku: 

− prawidłowości realizacji wydatków obejmujących zakup środków Ŝywności, leków 

i materiałów medycznych za okres pierwszego kwartału 2008 roku; 



 12 

Inspekcja została przeprowadzona w okresie od 13.05 do 21.05.2008 r. przez 

Starostwo Powiatowe w Wyszkowie. Wydano 3 zalecenia, które dotyczyły 

skorygowania zapisów księgowych i wystawienia noty korygującej, co zostało 

wykonane. 

− prawidłowości działania i droŜności urządzeń kominowych i wentylacyjnych; 

Inspekcji dokonała Spółdzielnia Kominiarzy w Wyszkowie w dniach 21.05.2008 r. 

(przegląd wiosenny), 24.11.2008 r. (przegląd jesienny). Stwierdzono poprawność 

działania urządzeń i zezwolono na dalszą eksploatację. 

− przeglądów obiektów budowlanych; 

Kontroli dokonał zespół w składzie: Inspektor Nadzoru Budowlanego, Inspektor BHP 

i p/poŜ., Kierownik Gospodarczy, Społeczny Inspektor Pracy w dniach 28.05.2008 r. 

(przegląd wiosenny) i 27.11.2008 r. (przegląd jesienny). Zalecono uzupełnienie 

ubytków w elewacji, wymianę okien, wymianę fragmentów zniszczonego 

orynnowania. Stwierdzono dobry stan budynków, który nie stwarza zagroŜenia dla 

Ŝycia i zdrowia osób zamieszkujących w tych obiektach. 

− przestrzegania przepisów ochrony p/poŜarowej w obiektach zbiorowego 

zamieszkania przez podopiecznych: budynek główny i pawilony oraz Hostel; 

Kontrolę przeprowadziła Komenda Powiatowa Państwowej StraŜy PoŜarnej               

w Wyszkowie dnia 4.11.2008 r. 

Czynnościami kontrolno-rozpoznawczymi objęto: podręczny sprzęt gaśniczy               

i wewnętrzną sieć hydrantów, dojazd poŜarowy do obiektów, wyjścia i kierunki 

ewakuacyjne, instalację elektryczną i odgromową, sprawność centralki sygnalizacji 

alarmu poŜaru. Stwierdzono, Ŝe obiekt posiada Instrukcję Bezpieczeństwa  

PoŜarowego oraz tablice ostrzegawczo-informacyjne. Zaleceń pokontrolnych nie 

wydano. 

− prawidłowości działania pieców CO, parowego, zbiorników ciśnieniowych i wind; 

Inspekcja została przeprowadzona dnia 05.11.2008 r. przez Urząd Dozoru 

Technicznego w Warszawie; 

Kontrola stwierdziła poprawność funkcjonowania urządzeń i przedłuŜyła termin na 

ich dalszą eksploatację. 

− stanu sanitarnego placówki; 

Inspekcja została przeprowadzona dnia 17.11.2008 r. przez Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wyszkowie. Wykonano 4 z 5 wydanych 

zaleceń pokontrolnych dotyczących odnowienia kuchni i zaplecza kuchennego, 
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wyposaŜenia w podesty magazynu ziemniaków, odnowienia parapetów w zmywalni 

naczyń, urządzenia stanowiska dezynfekcji jaj.  

Natomiast zalecenie dotyczące opracowania i wdroŜenia kontroli wewnętrznych 

opartych na zasadach HACCP jest w trakcie realizacji. 

− spełniania standardów określonych w § 6 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Polityki 

Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej; 

Wizytacji obiektu dokonali pracownicy Wydziału Polityki Społecznej 

Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dniu 11.12.2008 r. 

Inspektorzy szczegółowo zbadali wskaźniki bazowe, wyposaŜenia, poziomu i jakości 

świadczonych usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających, oraz wskaźniki 

zatrudnienia zespołu terapeutyczno-opiekuńczego i przeprowadzone szkolenia   

merytoryczne. 

Nie stwierdzono uchybień w analizowanym obszarze działań Domu                                  

– zaleceń pokontrolnych nie wydano.  

 
DPS w Niegowie: 

− wizytacja sędziego konsultanta z Sądu Rejonowego w Wyszkowie, obejmująca 

zakres ujęty w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie kontroli 

przestrzegania praw osób z zaburzeniami psychicznymi przebywających w szpitalach 

psychiatrycznych i domach pomocy społecznej z dn. 22.02.1995r. – nie zostały 

sformułowane Ŝadne zalecenia pokontrolne 

− kontrola sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego  

w Wyszkowie w sprawie stanu sanitarnego jednostki- nie wydano Ŝadnych zaleceń. 

− kontrola sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego                          

w Wyszkowie w sprawie badania przydatności wody do spoŜycia przez ludzi                

z miejscowego wodociągu – stwierdzono, Ŝe woda odpowiada warunkom określonym 

Rozporządzeniem  Ministra Zdrowia, nie wydano zaleceń. 

− kontrola Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska 

Delegatura w Ostrołęce w sprawie badania jakości ścieków z oczyszczalni 

zarządzanej przez DPS - wydano zalecenie aby badać jakość ścieków przez 

akredytowane laboratorium. 

− bieŜące kontrole z zakresu  ochrony przeciwpoŜarowej.  
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 DPS ,,Fiszor „ w Gaju:  

− kontrola z Sądu Rejonowego w Wyszkowie dotycząca „Przestrzegania praw osób         

z zaburzeniami psychicznymi” (bez  zaleceń pokontrolnych). 

                    
Pracownicy domów pomocy społecznej w 2008 r. uczestniczyli  w n/w szkoleniach: 

Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku. 

Szkolenia płatne: 

− Studium Zaburzeń Mowy, Psychoterapii i Rewalidacji. 

− Integracja Społeczna Celem Działań Pomocy Społecznej Zmniejszającym Poziom 

      Wykluczenia Społecznego. 

− Zasady śywienia w Placówkach SłuŜby Zdrowia, Domach Opieki Społecznej. 

− Depozyty Mieszkańca. 

− Nowelizacja Przepisów Dotyczących Rachunkowości BudŜetowej. 

− Certyfikat Kwalifikowany w Komunikacji ZUS. 

− Obsługa Programu Płatnik wersja 7.02.001. 

− Najczęściej Popełniane Nieprawidłowości w Zakresie Ewidencji Księgowych             

w Jednostkach BudŜetowych. 

− Zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków z ubezpieczenia społecznego po 

Wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 24.VI.2008 r. 

− Nowelizacja Prawa Zamówień Publicznych – Szkolenie Przygotowujące Do 

Stosowania Nowych Uregulowań. 

Szkolenia bezpłatne : 

− rozwój ekonomii społecznej 

− „rusz głową” od pomysłu do projektu 

− tworzenie wniosku do EFS 

− zdobycie Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych /dla 

niepełnosprawnych/ 

− leczenie Ran Opatrunkami Firmy HARTMANN. 

 
Dom Pomocy Społecznej w Niegowie.  

        Szkolenia  płatne.   

− Zamówienia publiczne w jednostkach oświaty i kultury w kontekście nowelizacji         

z 2008 r. 

− Prawo w praktyce – gospodarka finansowa oraz rachunkowość samorządowa 

jednostek budŜetowych z uwzględnieniem jednostek pomocy społecznej.  
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− Prawidłowe Ŝywienie dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym. 

− Pracownik pierwszego kontaktu.    

− Depozyt mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej.  

− Prawie sprawni niepełnosprawni – czy ,,prawie” robi wielką róŜnicę. 

 

 Dom Pomocy Społecznej ,,Fiszor” w Gaju.  

         Szkolenia płatne.  

− Przemoc w  rodzinie.  

 Szkolenia bezpłatne 

− Seksualność osób niepełnosprawnych intelektualnie i zaburzeniami emocjonalnymi. 

− Z zakresu samoobrony. 

 

 

Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa  
Poradnictwo specjalistyczne prowadzone jest przez psychologa i radcę prawnego zatrudnionych 

w PCPR. 

 

Porady psychologiczne 

 

Za priorytetowe do realizacji uznano: 

1. Prowadzenie porad psychologicznych i terapii podtrzymujących dla rodzin zastępczych            

i rodzin biologicznych, konsultacje indywidualnych przypadków w środowisku. 

2. Prace z rodzinami zastępczymi wraz z dzieckiem i z rodzicami naturalnymi w celu 

przygotowania dziecka do powrotu do rodziców biologicznych. 

3. Wsparcie dla bezrobotnych realizowane poprzez doradztwo psychologiczne, ze 

szczególnym uwzględnieniem wychowanków rodzin zastępczych i placówek 

opiekuńczo-wychowawczych. 

4. Przyjmowanie interesantów i świadczenie im usług w zakresie poradnictwa 

specjalistycznego poprzez realizowanie procesów diagnozowania, profilaktyki oraz 

terapii podtrzymującej. 

5. Systemową pomoc rodzinom dysfunkcyjnym oraz osobom samotnym. 

6. Prowadzenie szkoleń dla rodzin zastępczych oraz rodziców biologicznych. 

7. Propagowanie zdrowego stylu Ŝycia. 

    Praca i pomoc specjalistyczna z rodzinami zastępczymi, dziećmi oraz rodzicami 

biologicznymi była prowadzona z powodów: 
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- ubóstwa – 65 porad, 

- sieroctwa – 75 porad, 

- sieroctwa społecznego – 124 porady, 

- niepełnosprawności – 46 porad,  

- przewlekłej choroby – 87 porad, 

- przemocy w rodzinie – 124 porady, 

- potrzeby ochrony macierzyństwa i wielodzietności – 118 porad, 

- bezradności w spawach opiekuńczych i wychowawczych – 175 porad, 

- braku przystosowania do Ŝycia dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i młodzieŜy 

opuszczających placówki opiekuńcze – 79 porad, 

-  alkoholizmu – 124 porady, 

- zdarzeń losowych i sytuacji kryzysowych – 35 porad,  

- problemów szkolnych – 123 porady, 

-  długotrwałego bezrobocia – 87 porad, 

- choroby psychicznej – 54 porady. 

 

Przyjmowanie indywidualnych interesantów i udzielanie pomocy psychologicznej było 

realizowane z nastepujacych powodów: 

- ubóstwa – 15 porad, 

- bezrobocia – 18 porad,  

- niepełnosprawności – 13 porad, 

- długotrwałej lub cięŜkiej choroby – 5 porad, 

- przemocy w rodzinie – 38 porad, 

- potrzeby ochrony macierzyństwa i wielodzietności – 28 porad, 

- bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych – 32 porady, 

- braku przystosowania do Ŝycia młodzieŜy – 17 porad, 

- alkoholizmu – 19 porad, 

- zdarzeń losowych i sytuacji kryzysowych – 8 porad, 

- problemów małŜeńskich – 37 porad, 

- zaburzeń psychicznych – 19 porad, 

- problemów szkolnych – 20 porad, 

- konfliktów w rodzinie – 46 porad, 

- sieroctwa – 6 porad. 

Łącznie z porad psychologa skorzystało ok. 300 osób. 
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Specjalista – psycholog współpracuje z Sądem Rejonowym – Wydział III Rodzinny i Nieletnich, 

z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej w Warszawie, Poradnią Psychologiczno-

Pedagogiczną, ośrodkami pomocy społecznej, domami pomocy społecznej, wielofunkcyjnymi 

placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, świetlicą terapeutyczną, komisją ds. rozwiązywania 

problemów alkoholowych, zespołem interdyscyplinarnym ds. przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie, pedagogami szkolnymi, policją oraz innymi centami pomocy rodzinie. 

Współpraca dotyczy diagnostyki i rozwiązywania problemów osobistych i rodzinnych: głównie 

funkcjonowania rodzin zastępczych oraz rodziców biologicznych. Omawiane były problemy 

dotyczące rodzin dysfunkcyjnych, przemocy w rodzinie, osób samotnych w sytuacji kryzysu 

oraz problemy szkolno-wychowawcze nieletnich. 

W roku 2008 zostało przeprowadzone przez psychologa szkolenie dla rodzin zastępczych 

dotyczące specyfiki oddziaływań wychowawczych w rodzinie zastępczej.  

  

Porady prawne 

Ponadto mieszkańcom powiatu wyszkowskiego w ramach poradnictwa specjalistycznego 

udzielono 90 porad prawnych. Poradami prawnymi nie były  zainteresowane ofiary jak równieŜ 

sprawcy przemocy domowej. Porady prawne od lipca 2008r. udzielane są przez radcę prawnego 

zatrudnionego w PCPR w Wyszkowie na podstawie umowy zlecenia. 

 

Rodziny zastępcze 

Dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej Starosta Powiatu 

zapewnia opiekę i wychowanie w rodzinie zastępczej.  

Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej następuje na mocy postanowienia sądu 

rodzinnego. 

Rodziny zastępcze zapewniają dziecku warunki rozwoju i wychowania odpowiednio do 

jego stanu zdrowia, poziomu rozwoju. 

 

Tabela nr  9.  Rodziny zastępcze funkcjonujące w powiecie wyszkowskim w 2008 roku.  
 

 
Zawodowe niespokrewnione rodziny zastępcze  

w tym:  

 
Lp . 

 
Rodziny 

spokrewnione z 
dzieckiem 

 

 
Rodziny 

niespokrewnione                  
z dzieckiem wielodzietne specjalistyczne o charakterze 

pogotowia 
rodzinnego 

 
Ogółem 

1. 59 6 - - 1 66 
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Tabela nr 10.  Dzieci w rodzinach zastępczych. 
 

 
Dzieci w zawodowych niespokrewnionych rodzinach 

zastępczych 

 
Lp. 

 
Dzieci w 

rodzinach 
spokrewnionych 

 
Dzieci w rodzinach 
niespokrewnionych 

 
wielodzietnych 

 
specjalistycznych 

 
o charakterze pogotowia 

rodzinnego 

 
1. 

 
76 

 
8 

 
- 

 
- 

 
6 
 

 

W 2008 r. na podstawie postanowienia sądu utworzono łącznie 11 nowych rodzin 

zastępczych, w tym: 

- rodziny zastępcze spokrewnione z dzieckiem – 10 rodzin, 

- rodziny zastępcze niespokrewnione z dzieckiem – 1 rodzina. 

W 2008 r. w nowo utworzonych na terenie powiatu wyszkowskiego rodzinach 

zastępczych umieszczono łącznie 18 dzieci, w tym: 

- dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych – 14 dzieci, 

- dzieci w rodzinach niespokrewnionych – 1.  

- dzieci w zawodowej niespokrewnionej rodzinie zastępczej o charakterze  

   pogotowia rodzinnego – 3 

W 2008 r. w rodzinach zastępczych na terenie powiatu wyszkowskiego i poza powiatem 

umieszczonych zostało 24 dzieci. 

 

Tabela nr 11. Dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych w 2008 roku. 
 
 
Dzieci  umieszczone na terenie 
powiatu wyszkowskiego 

 
Dzieci z terenu powiatu 
wyszkowskiego 
umieszczone na terenie 
innych powiatów 
  

 
Dzieci pochodzące  z innych 
powiatów umieszczone w 
rodzinach zastępczych na terenie 
powiatu wyszkowskiego 

 
 
Ogółem  

24 6 6 36 

 

W  związku z umieszczeniem dzieci pochodzących z terenu powiatu wyszkowskiego               

w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie innych powiatów i wydaniem 

postanowienia sądu o umieszczeniu dziecka z terenu innego powiatu w rodzinie zastępczej 

funkcjonującej na terenie naszego powiatu, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w  2008 r. 

przygotowało do podpisania przez powiat wyszkowski 6 porozumień w sprawie określenia 

warunków i sposobu przekazywania środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania 
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dziecka umieszczonego poza środowiskiem rodziny biologicznej. Powiat wyszkowski podpisał 

porozumienia z powiatami: makowskim, miastem Gdynia i miastem Lublin. 

Starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny zastępczej udziela 

pomocy pienięŜnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej. 

Wysokość pomocy pienięŜnej dla rodziny zastępczej  uzaleŜniona jest od: 

- wieku dziecka, 

- stopnia rozwoju,  

- stanu zdrowia, 

- stopnia niedostosowania społecznego. 

Tabela nr 12. Środki finansowe przyznane rodzinom zastępczym w 2008 roku. 

 
 

Wyszczególnienie 

 

Liczba 

dzieci 

 

Liczba 

świadczeń 

 

Kwota 

świadczeń 

 

Liczba 

rodzin 

Rodziny zastępcze – ogółem 90 X 631.806 66 

Pomoc pienięŜna dla dziecka w rodzinie zastępczej 
spokrewnionej-ogółem 
w tym: 

 
76 

 
836 

 
526.839 

 

 
59 
 

Pomoc pienięŜna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 
dziecka w rodzinie zastępczej 

 
76 
 

 
830 

 

 
515.919 

 

 
59 
 

Jednorazowa pomoc na pokrycie wydatków związanych z 
potrzebami przyjmowanego do rodziny dziecka 

 
6 

 
6 

 
10.920 

 
0 
 

Jednorazowa pomoc losowa 0 0 0 0 
Pomoc pienięŜna dla dziecka w rodzinie zastępczej 
niespokrewnionej z dzieckiem-ogółem  
w tym: 

 
8 

 
81 
 
 

 
66.075 

 

 
6 
 

Pomoc pienięŜna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 
dziecka w rodzinie zastępczej 

 
8 

 
81 
 

 
66.075 

 
6 

Jednorazowa pomoc na pokrycie wydatków związanych z 
potrzebami dziecka przyjmowanego do rodziny 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

Pomoc pienięŜna dla dziecka                            w zawodowej 
niespokrewnionej rodzinie zastępczej w tym: 

 
6 

 
49 

 
38.892 

 

 
1 
 

Pomoc pienięŜna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 
dziecka w rodzinie zastępczej 

 
6 
 

 
44 
 

 
32.332 

 

 
1 
 

Jednorazowa pomoc na pokrycie wydatków związanych z 
potrzebami przyjmowanego do rodziny dziecka 

 
3 

 
3 
 

 
5.700 

 

 
1 
 

 
Jednorazowa pomoc losowa 

 
2 

 
2 
 

 
860 

 

 
1 
 

 

Przyznanie świadczeń z pomocy społecznej następuje w formie decyzji administracyjnej.  

W 2008 r. wydanych zostało ogółem 94 decyzji w sprawie przyznania pomocy pienięŜnej.  
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Decyzję administracyjną o przyznaniu wydaje się  po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu 

środowiskowego. Wywiad środowiskowy przeprowadzany jest  w miejscu zamieszkania rodziny 

zastępczej lub usamodzielnionego wychowanka rodziny zastępczej.  Podczas wywiadu 

środowiskowego analizowana jest sytuacja osobista, rodzinna, dochodowa i majątkowa osoby 

lub rodziny ubiegającej się o pomoc pienięŜną. Wywiad przeprowadzany jest w środowisku 

rodziny zastępczej lub pełnoletniego wychowanka co sześć miesięcy. Raz w roku pracownik 

Centrum podczas wywiadu środowiskowego dokonuje oceny opiekuńczo-wychowawczej 

dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej. Ocena sytuacji opiekuńczo-wychowawczej 

dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej przekazywana jest do sądu rodzinnego 

orzekającego o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej. 

W 2008 r. przeprowadzono 356 wywiadów środowiskowych na terenie powiatu 

wyszkowskiego w miejscu zamieszkania rodzin zastępczych i pełnoletnich wychowanków 

rodzin zastępczych. 

Na terenie powiatu wyszkowskiego w 2008 r. funkcjonowała jedna zawodowa 

niespokrewniona rodzina zastępcza. W okresie sprawozdawczym podpisano jedną umowę 

zlecenie na okres jednego roku. Podpisana umowa dotyczy pełnienia funkcji zawodowej 

niespokrewnionej rodziny zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego. 

W zawodowej niespokrewnionej rodzinie zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego 

przebywało w 2008 r. ogółem 6 dzieci czasowo, do momentu uregulowania ich sytuacji prawnej. 

 

Stosownie do  art. 79 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008r.        

Nr 115, poz.728 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia  

18 października 2004r w sprawie rodzin zastępczych (Dz. U. Nr 233, poz. 2344 z późn. zm.) 

Uchwały Nr XVIII/120/2004 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie 

określenia   warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt 

dziecka oraz pełnoletniego wychowanka w rodzinie zastępczej 

 za pobyt dziecka w  rodzinie zastępczej oraz osoby pełnoletniej opłatę do wysokości 

miesięcznej pomocy pienięŜnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka 

umieszczonego w tej rodzinie ponoszą rodzice biologiczni. 

Decyzję administracyjną o wysokości tej opłaty wydaje starosta właściwy ze względu  

na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej. 

Przepisów tych nie stosuje się do dzieci umieszczonych przed dniem pierwszego stycznia 2004 r. 

Decyzje o odpłatności rodziców za pobyt tych dzieci w rodzinach zastępczych wydaje starosta 

powiatu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania rodziny zastępczej. 
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 W przypadku gdy jedno z rodziców płaci alimenty na dziecko umieszczone w rodzinie 

zastępczej, drugie z rodziców ponosi odpłatność do wysokości udzielanej na dziecko miesięcznej 

pomocy pienięŜnej. 

 Rodzice, którzy płacą alimenty na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej nie 

ponoszą odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej. 

 W przypadku gdy jedno z rodziców nie Ŝyje i dziecko otrzymuje z tego tytułu rentę 

rodzinną,  drugie z rodziców ponosi odpłatność do wysokości odpowiadającej połowie 

wysokości udzielanej na dziecko miesięcznej pomocy pienięŜnej. 

 Starosta ustalając wysokość opłaty rodziców dziecka przebywającego w rodzinie 

zastępczej uwzględnia ich sytuację rodzinną, zdrowotną, dochodową  i majątkową. 

 Przepisy te stosuje się równieŜ do rodziców pozbawionych władzy rodzicielskiej lub 

rodziców, którym władza rodzicielska została zawieszona lub ograniczona. 

Odpłatność wnosi się do kasy powiatu lub na wskazany przez starostę rachunek 

bankowy. 

 Starosta moŜe częściowo zwolnić lub odstąpić od  ustalenia opłaty za pobyt na wniosek 

lub z urzędu , ze względu na trudną sytuację materialną rodziny. 

W 2008r. wydano 17 decyzji w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej. 

Wszystkie odstępujące od ustalenia opłat z uwagi na trudną sytuację dochodową rodziców 

biologicznych.  

Po osiągnięciu pełnoletności dziecko wychowywane w rodzinie zastępczej staje się 

pełnoletnim wychowankiem rodziny zastępczej.  

Pełnoletniemu wychowankowi rodziny zastępczej przysługuje: 

- pomoc pienięŜna na kontynuowanie nauki w szkole, 

- pomoc pienięŜna na usamodzielnienie, 

- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej. 

Przyznanie ww pomocy usamodzielnianym wychowankom opuszczającym rodziny zastępcze 

poprzedzone jest wyznaczeniem opiekuna usamodzielnienia i opracowaniem indywidualnego 

programu usamodzielnienia. W opracowaniu programu usamodzielnienia uczestniczą 

pracownicy Centrum, którzy współpracują z osobą usamodzielnianą, wspierając 

usamodzielnianych wychowanków w  realizacji załoŜeń wynikających z indywidualnego 

programu usamodzielnienienia. 
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Tabela nr 13. Środki finansowe przyznane pełnoletnim wychowankom rodzin zastępczych                
w 2008 r.  
 

 
Lp. 

 
Rodzaj pomocy 

 
Liczba osób 

 
Kwota udzielonej pomocy 

1. Pomoc pienięŜna na kontynuowanie nauki   w szkole 
 

26 
 

133.214 
 

2. Pomoc pienięŜna na usamodzielnienie 
 
2 

 
9.882 

3. Pomoc pienięŜna na zagospodarowanie w formie rzeczowej 
 
4 

 
19.742 

 
                        
                                                                                Ogółem: 

 
162.838 

 

Pełnoletni wychowankowie rodzin zastępczych byli uczestnikami projektu systemowego 

„W aktywności siła”. W 2008 r. sześciu pełnoletnich wychowanków uczestniczyło                                   

w szkoleniach organizowanych w ramach projektu, wyjazdach na imprezy integracyjne, 

uroczystościach, konferencji podsumowującej realizację projektu. Uczestnicy pozytywnie ocenili 

swój udział w projekcie. 

 

Wzorem lat poprzednich Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie organizowało w 2008 r. 

szkolenia dla rodzin zastępczych wszystkich typów. Spotkanie takie odbyło się w miesiącu 

kwietniu 2008 r. Podczas szkolenia omówiono specyfikę oddziaływań wychowawczych                          

w rodzinie zastępczej, strategie budowania poczucia własnej wartości dziecka, wspieranie 

dziecka  i rodziny. Ustalono zasady współpracy rodzin zastępczych i Centrum. Pracownicy 

Centrum odbywali równieŜ szkolenia indywidualne z rodzinami spokrewnionymi podczas 

indywidualnych spotkań i rozmów. W szkoleniach indywidualnych uczestniczył  równieŜ 

psycholog. 

W 2008 r. tradycyjnie obchodzony był „Dzień Rodzicielstwa Zastępczego”. Honorowy 

patronat przyjął   Starosta Powiatu Wyszkowskiego. Dla uświetnienia szczególnego dnia odbył 

się koncert zespołu „Sylaba”, wspólne biesiadowanie, dzieci otrzymały prezenty. 

Zorganizowanie „Dnia Rodzicielstwa Zastępczego” moŜliwe było dzięki hojności sponsorów 

pozyskanych przez Centrum, którzy finansowo i rzeczowo wsparli organizację. 

Rodziny zastępcze uczestniczyły równieŜ w obchodach „Dnia Dziecka” 

zorganizowanego dla dzieci przez gminę i miasto Wyszków. Rodziny zastępcze z dziećmi  

uczestniczyły w obchodach zorganizowanych w parku miejskim. Była to okazja do promowania    

rodzicielstwa zastępczego poprzez rozdawnictwo ulotek promocyjnych, broszur poświęconych 

rodzicielstwu zastępczemu, wspólnej zabawy.  
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Jak  kaŜdego roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie prowadziło kampanię 

dotyczącą pozyskiwania nowych rodzin zastępczych. Kampania w 2008 r. przeprowadzona 

została przy okazji obchodów „Dnia Rodzicielstwa Zastępczego” i „Dnia Dziecka”. W prasie 

ukazały się wówczas artykuły promujące rodzicielstwo zastępcze, zachęcające rodziny do 

podjęcia się funkcji rodziny zastępczej. Pracownicy Centrum odbywali przy okazji spotkania  

ze społecznością lokalną indywidualne rozmowy z osobami, które chciałyby w przyszłości 

podjąć się wychowania dziecka w rodzinie zastępczej i z potencjalnymi kandydatami na 

rodziców zastępczych. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie prowadzi mediacje rodzinne z udziałem 

wykwalifikowanych mediatorów. Ich rolą jest ułatwienie procesu porozumienia się między 

stronami. Mediatorzy rodzinni pomagają stronom w przeprowadzeniu trudnej rozmowy                    

w sposób bezpieczny, uporządkowany, spokojny, tak aby zmierzała ona w kierunku 

odpowiadających stronom uzgodnień. W 2008 r. zgłoszone zostały 4 sprawy w których, jako 

sposób rozwiązania konfliktu, wykorzystane zostały mediacje rodzinne. 

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie odbywają się kontakty rodzinne, które mają 

formę spotkań rodzinnych, pozwalających na poznanie przeszłości rodzinnej, tradycji, 

zaspokojenie potrzeby przynaleŜności do rodziny. Ideą kontaktów rodzinnych jest utrzymanie 

więzi rodzinnych pomiędzy rodzeństwem, rodzicami i dziećmi. 

 

Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki 

rodziców przez prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych, oraz udzielanie 

pomocy usamodzielnianym wychowankom. 

 

 Dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej powiat zapewnia 

opiekę i wychowanie w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych. W 2008 r.            

w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zostało umieszczonych 23 małoletnich z terenu 

powiatu wyszkowskiego, w tym: 

a) w placówkach typu interwencyjnego – 12 osób, z których: 

− w Pogotowiu Opiekuńczym w Ostrołęce – 2 osoby; 

− w Pogotowiu Opiekuńczym w Stoczku Łukowskim  – 1 osoba; 

− w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Dębinkach –                

9 osób; 

b) w placówkach typu socjalizacyjnego – 10 osób, z których: 
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− w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Dębinkach –                

8 osób; 

− w Domu Dziecka „Dom pod Kasztanami” w Siedlcach – 1 osoba; 

− w Domu Dziecka Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Warszawie 

– 1 osoba 

c) w placówkach typu rodzinnego – 1 osoba, którą umieszczono w Rodzinnym Domu 

Dziecka w Warszawie Wesołej. 

 

Głównymi przyczynami występowania trudności w realizacji postanowień sądu, 

dotyczących umieszczania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych są: 

− brak wolnych miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu interwencyjnego, 

socjalizacyjnego i rodzinnego funkcjonujących na terenie województwa mazowieckiego, 

− oczekiwania sądu i rodziców na umieszczenie dzieci w placówkach na terenie innych 

powiatów, 

− wiek dzieci, w szczególności powyŜej siedemnastego roku Ŝycia, 

− brak odpowiednich szkół funkcjonujących na terenie placówek, 

− odmowy placówek w sprawie przyjęcia osób nieletnich, 

− wysoka absencja szkolna dzieci, 

− okres wykonania postanowienia tj. koniec roku szkolnego, wakacje, ferie. 

 

W sprawach dotyczących umieszczania wychowanków z terenu powiatu wyszkowskiego                 

w placówkach opiekuńczo - wychowawczych Centrum współpracuje z Sądem Rejonowym                

w Wyszkowie Wydział III Rodzinny i Nieletnich, ośrodkami pomocy społecznej, szkołami oraz 

innymi instytucjami pomocy społecznej (PCPR, MOPR, itp.).  

W przypadku umieszczenia dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej 

na terenie innego powiatu, powiat wyszkowski zawiera porozumienie  w sprawie umieszczenia 

dziecka w placówce oraz wysokości ponoszonych wydatków.  

W 2008 r. czworo dzieci zostało umieszczonych w placówkach opiekuńczo-

wychowawczych funkcjonujących na terenie innych powiatów. Podpisano 3 porozumienia.   

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie dokonuje miesięcznych zestawień 

kosztów pobytu wychowanków w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej                      

w Dębinkach. 
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W 2008 r. Centrum wydało 12 decyzji, w tym: 

− przyznaniu pomocy pienięŜnej na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz 

zagospodarowanie w formie rzeczowej – 9,   

− zmieniających decyzje własne – 4, 

− decyzje odmowne – 1, 

− w sprawie ustalenia odpłatności – 29, przy czym jedną osobę zwolniono częściowo,               

a w 28 przypadkach odstąpiono od ustalenia opłat za pobyt dzieci w placówce 

opiekuńczo-wychowawczej ze względu na w trudną sytuację dochodową i majątkową 

rodziców biologicznych.  

Wydano 20 skierowań do Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej                          

w Dębinkach. 

Na podstawie obowiązujących przepisów usamodzielnieni wychowankowie 

(całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładu poprawczego, rodzinnego 

domu dziecka) skorzystali w 2008 r. z przysługującej pomocy, co przedstawia poniŜsza tabeli. 

 

Tabela nr 14. Formy pomocy z uwzględnieniem liczby osób i kwoty świadczeń wypłaconych                    
w 2008 r.  
 

 
Lp. 

 
Rodzaj pomocy 

 
Liczba osób 

Ogólna kwota udzielonej 
pomocy 

1. Pomoc pienięŜna na usamodzielnienie 3 13.176,00 

2. Pomoc pienięŜna kontynuowanie nauki 9 32.450,00 

3. 
Pomoc pienięŜna na zagospodarowanie w 
formie rzeczowej 

1 4.936,10 

                                          Ogółem:   17 50.562,10 

 

 

Realizacja pomocy dla usamodzielnianych wychowanków odbywa się zgodnie                          

z działaniami zaplanowanymi przez kaŜdą osobę w indywidualnym programie usamodzielnienia.  

Indywidualny program usamodzielnienia przygotowuje osoba usamodzielniana wraz                               

z opiekunem usamodzielnienia przy współpracy pracownika Centrum. 

W 2008 r. trzynaście osób realizowało indywidualny program usamodzielnienia. Spośród 

wymienionej liczby wychowanków, troje opuściło placówkę i rozpoczęło realizację 

indywidualnego programu usamodzielnienia.  

 

W 2008 r. jedna pełnoletnia wychowanka placówki opiekuńczo-wychowawczej 

uczestniczyła w projekcie systemowym pn. „W aktywności siła”. W ramach projektu brała 
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udział w szkoleniach, imprezach integracyjnych, uroczystościach oraz konferencji 

podsumowującej realizację projektu.  

Głównymi problemami usamodzielnionych wychowanków, którzy opuścili placówki są: 

− trudności adaptacyjne w środowisku, 

− uzyskanie mieszkania z zasobów gminy, na terenie której zamieszkiwali przed 

umieszczeniem w placówce, 

− trudności z podjęciem zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. 

Wychowankowie opuszczający placówki zazwyczaj powracają do domu rodzinnego, ze względu 

na fakt, Ŝe na terenie gmin (w których zamieszkiwali przed umieszczeniem                        

w placówce) brakuje mieszkań socjalnych i komunalnych. Ze względu na trudną sytuację 

finansową nie są w stanie pokryć kosztów wynajmu mieszkania. 

W związku z powyŜszym istnieje potrzeba utworzenia mieszkań chronionych dla wychowanków 

opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze. 

 

W 2008 r. przeprowadzono 20 wywiadów środowiskowych z dwunastoma pełnoletnimi 

wychowankami placówek opiekuńczo-wychowawczych (w tym, dla innych PCPR-ów, 

przeprowadzono 5 wywiadów z  wychowankami). 

 

Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Dębinkach  

 

Na terenie powiatu wyszkowskiego funkcjonuje jedna całodobowa placówka  opiekuńczo-

wychowawcza. Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Dębinkach  

jest samodzielną jednostką organizacyjno – budŜetową podporządkowaną bezpośrednio 

Zarządowi Powiatu.  

Placówka  finansowana jest w ramach środków: 

− własnych powiatu, 

−  środków uzyskanych z innych powiatów na podstawie  podpisanych porozumień            

w sprawie ponoszenia  kosztów utrzymania  wychowanków pochodzących z innego 

powiatu, 

− dotacji celowej na realizację programu naprawczego, 

−  innych. 
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Tabela nr 15. Środki finansowe przeznaczone na bieŜące funkcjonowanie Wielofunkcyjnej 
Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Dębinkach w 2008 roku. 

 
Dział 

 

Rozdział Treść Plan finansowy Wykonanie 

 Pomoc Społeczna 1.772.134,00 1.772.133,97 852 

85201 Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze 1.772.134,00 1.772.133,97 

 
W powyŜszym planie finansowym wykazano kwotę uzyskano na osiąganie standardów  

na wydatki bieŜące. Placówka otrzymała kwotę 26.000,00 zł  z dotacji z rezerwy celowej 

budŜetu wojewody oraz kwotę 26.000,00 zł z budŜetu powiatu.  

  

 

Tabela 16. Sposób wykorzystania środków finansowych z rezerwy celowej na realizację 
programów naprawczych  w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w 2008 r. 

 
Powiat Przyznane środki Wykorzystano Ogółem Cel 

bieŜące inwestycyjne środki z 
rezerwy 
celowej 

środki 
własne 

 
 
 
 
 

Wyszkowski 

 
 

15 000,00 
 
 

11 000,00 
 
 
 

 
 

50 000,00 
 
 

30 520,00 

 
 

65 000,00 
 
 

41 520,00 

 
 

65 000,00 
 
 

41 520,00 

 
 
 
 
 

213 040,00 

środki inwestycyjne – 
opracowanie i 
wykonanie studium 
wykonalności 
modernizacji Bursy 
Szkolnej w Wyszkowie 
pod kątem 
przekształcenia w 
Wielofunkcyjną 
Placówkę Opiekuńczo 
– Wychowawczą 
środki bieŜące – zakup 
komputerów, akcesorii 
komputerowych i 
wyposaŜenia 

 
 

 

Ponadto z dotacji celowej jednostka otrzymała równieŜ środki na składki zdrowotne za dzieci 

przebywające w placówce według następującej klasyfikacji budŜetowej: 

851 - Ochrona zdrowia 85156 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości            

19.391,40 zł. 

Dodatkowo, poza środkami z budŜetu powiatu i dotacją celową, Placówka uzyskała dochody 

własne z tytułu darowizn pienięŜnych w wysokości 35.161,52 zł. 

Średni miesięczny koszt utrzymania wychowanka w Wielofunkcyjnej Placówce 

Opiekuńczo-Wychowawczej w Dębinkach w latach 2005-2008 przedstawia poniŜsza tabela. 
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Tabela nr 17. Średni miesięczny koszt utrzymania w placówce w latach 2005 - 2008. 
 

Średni miesięczny koszt utrzymania w Wielofunkcyjnej Placówce  Opiekuńczo-Wychowawczej                        
w Dębinkach* 

2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. 

2.176,88 zł. 
 

2.525,21 zł. 2.363,12 zł. 2.982,21 zł. 

*(do dnia 31.10.2006 r. placówka funkcjonowała jako Dom Dziecka w Dębinkach). 

  

Pedagogiczny nadzór sprawuje Wydział Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Warszawie. 

Placówka zapewnia dzieciom całodobową opiekę oraz wychowanie realizując zadania placówki 

socjalizacyjnej i placówki interwencyjnej. 

Statutowa liczba miejsc dla: 

− placówki socjalizacyjnej – 30, 

− placówki interwencyjnej – 8. 

Do placówki socjalizacyjnej przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 18 roku Ŝycia.  

Do placówki interwencyjnej przyjmowane są dzieci w wieku od 11 roku Ŝycia. W wyjątkowych 

przypadkach mogą być przyjmowane dzieci młodsze. 

 

Baza lokalowa placówki obejmuje: 

− budynek główny (pałac), w którym mieści się: kuchnia, jadalnia, pomieszczenie do zajęć 

terapeutycznych – biblioteka, 3 pokoje gościnne, pracownia komputerowa, pokój 

dyrektora, pokój zastępcy dyrektora, pokój psychologa – pedagoga - aspiranta pracy 

socjalnej, biuro, magazyny; 

− budynek mieszkalny grupy I i II wraz z salą gimnastyczną; 

− budynek mieszkalny grupy III, gabinet pielęgniarki i pokój dla dzieci chorych, 

− budynek mieszkalny  placówki interwencyjnej; 

− budynek z 2 mieszkaniami usamodzielnienia oraz mieszkaniami słuŜbowymi                      

i kotłownią; 

− budynek z 1 mieszkaniem usamodzielnienia oraz mieszkaniami słuŜbowymi, pralnią             

i garaŜem, 

− budynki gospodarcze, garaŜe. 

  

Wychowankowie. 

Stan wychowanków na dzień 31.12.2008 r. – 45 osób w tym: 

− w placówce socjalizacyjnej - 40 osób, 
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− w placówce interwencyjnej  -  5 osób. 

 

Tabela nr 18. Stan wychowanków według powiatów, z których dzieci pochodzą przedstawia. 
 

Typ placówki L.p. Powiat zgodny z właściwością 

zamieszkania rodziców 

Liczba 

wychowanków Interwencyjna Socjalizacyjna 

1 Wyszków 31 4 27 

2 Garwolin 5 0 5 

3 Maków Mazowiecki 4 0 4 

4 Wołomin 4 0 4 

5 Warszawa 1 1 0 

                                                      Ogółem 45 5 40 

 

W 2008r. skreślono z ewidencji wychowanków Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – 

Wychowawczej  13 osób, przyjęto 12 osób.  

 

Tabela nr 19. Liczba wychowanków skreślonych wraz z powodem skreślenia z ewidencji                
i liczbę wychowanków przyjętych. 
 

Powody skreślenia dzieci z ewidencji wychowanków Rok 2008 

Powrót do 

rodziny 

naturalnej 

Umieszczenie 

w rodzinie                       

zastępczej 

Usamodzielnienie Umieszczenie                            

w MłodzieŜowym Ośrodku 

Wychowawczym 

Liczba  

dzieci 

przyj ętych 

I półrocze 2 0 4 2 6 

II półrocze 2 0 3 0 6 

Razem 4 0 7 2 12 

Ogółem 13 12 

 
 
 
Tabela nr 20. Sytuacja prawna wychowanków. 
 

Sytuacja prawna wychowanków 

Dzieci z rodzin o ograniczonej władzy 

rodzicielskiej 

Dzieci z rodzin pozbawionych władzy rodzicielskiej 

30 15 

Ogółem 45 
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Tabela nr 21. Sytuacja rodzinna wychowanków 
 

Sytuacja rodzinna wychowanków 

Sieroty Półsieroty Dzieci mający oboje rodziców 

0 9 36 

Ogółem 45 

 

Tabela nr 22. Podział wychowanków w zaleŜności od etapu kształcenia. 
 

Rodzaj szkoły  

Rok szkolny 
Podstawowa Gimnazjum Zawodowa Średnia 

2007/2008 24 17 1 4 

2008/2009 13 24 4 2 

 

W roku szkolnym 2008/2009 wychowankowie uczęszczają do: 

− Publicznej Szkoły Podstawowej w Dębinkach, 

− Publicznego Gimnazjum w Zabrodziu,  

− Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Wyszkowie, 

− Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Brańszczyku, 

− Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Makowie Mazowieckim, 

− OHP w Wasilkowie k/Białegostoku. 

W  dn. 29.11.2007r. - 9.01.2008r. 1 osoba przebywała w Szpitalu Psychiatrycznym                       

w Garwolinie na podstawie skierowania psychiatry dziecięcego. Stwierdzono u wychowanki 

chorobę psychiczną.  

W dn. 21.04.2008r. – 6.05.2008r. osoba ta przebywała na Oddziale Psychiatrycznym w Zagórzu 

k/Warszawy. Obecnie ze względu na trudności w funkcjonowaniu szkolnym wychowanka ma 

orzeczone nauczanie indywidualne.  

 
Organizacja pracy. 

Wychowankowie placówki podzieleni są na koedukacyjne grupy wychowawcze. 

Wprowadzony jest system „rodzinkowy”, dzięki któremu nie rozdzielane są rodzeństwa             

i dzieci czują się bezpieczniej. Taki sposób organizacji umoŜliwia zacieśnienie więzi między 

rodzeństwem, tworzy atmosferę zbliŜoną do rodzinnej. KaŜda grupa „rodzinka” dysponuje 

wyodrębnionymi na swój uŜytek pomieszczeniami w dwóch budynkach mieszkalnych. Funkcję 

”rodziców” pełnią stali wychowawcy.  



 31 

Prace porządkowe w „rodzinkach” wykonują dzieci, a jedynie prace wymagające uŜycia 

środków chemicznych wykonuje sprzątaczka. MłodzieŜ sama pierze swoją odzieŜ. 

Wychowankowie wspólnie z wychowawcą uczestniczą w zakupach odzieŜy i obuwia. 

Regularnie co miesiąc otrzymują kieszonkowe, którym uczą się dysponować. 

Odpowiedzialność za poszczególne dzieci mają stali wychowawcy. Wychowawca 

organizuje pracę w grupie oraz pracę indywidualną z dzieckiem. Wychowawca, kierujący 

procesem wychowawczym dziecka, realizuje zadania wynikające z indywidualnego planu pracy 

oraz pozostaje w stałym kontakcie z  rodziną dziecka.  

Placówka posiada Plan pracy opiekuńczo-wychowawczej na rok szkolny 2007/08 oraz 

obowiązujący od września 2008 r. Plan pracy opiekuńczo – wychowawczej na rok szkolny 

2008/09. Zawarte w nich zadania realizowane są przez pracowników w grupach 

wychowawczych. Posiada równieŜ  Regulamin Wychowanków oraz System Nagród i System 

Kar.   

W celu zarejestrowania placówki przez Wojewodę Mazowieckiego do końca 2007r. 

został opracowany Program naprawczy Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo - 

Wychowawczej. Program ten został zatwierdzony przez Zarząd Powiatu i złoŜony                            

w Wydziale Polityki Społecznej w Warszawie. W styczniu 2009r. została złoŜona aktualizacja 

Programu naprawczego Wielofunkcyjnej Placówki  Opiekuńczo – Wychowawczej                     

w Dębinkach wraz z projektem Modernizacji Bursy Szkolnej w Wyszkowie. 

 

Analiza postępów w nauce. 

Dzieci umieszczane do placówki mają duŜe braki w materiale nauczania spowodowane 

nie realizowaniem obowiązku szkolnego. W wielu przypadkach jest to główna przyczyna 

umieszczenia dziecka w placówce. Często pomoc wychowawców nie wystarcza aby te braki 

uzupełnić. Wówczas placówka zwraca się o pomoc do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej 

w Wyszkowie, która wydaje opinie o moŜliwościach ucznia i wskazuje dalszą drogę pracy                  

z wychowankiem. Uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum posiadają opinie ze wskazaniami  

o dostosowaniu materiału nauczania do moŜliwości ucznia, w tym: 

− 7 osób posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego; 

− 2 osoby mają nauczanie indywidualne.  

Pedagog, psycholog i wychowawcy utrzymują stały kontakt z nauczycielami. Postępy            

w nauce i nieobecności są analizowane podczas zebrań grupowych.  
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Wychowanie przez pracę. 

DuŜe moŜliwości oddziaływań wychowawczych w stosunku do wychowanków placówki  

stwarza wychowanie przez pracę. Wychowankowie wykonują w „rodzince” większość prac 

porządkowych, wspólnie z wychowawcą przygotowują kolacje w aneksach kuchennych. 

Wychowankowie pomagają gospodarzowi w większości prac polowych m.in. zbieraniu 

ziemniaków, koszą trawniki, porządkują teren parku. Chłopcy chętnie pomagają konserwatorowi 

w pracach naprawczych sposobem gospodarskim. 

 

Organizacja czasu wolnego. 

Czas wolny w placówce organizowany jest podczas zajęć wieczornych oraz w dni wolne od 

nauki. Prawidłowe zagospodarowanie tego czasu przynosi pozytywne efekty wychowawcze             

w postaci odkrywania i rozwoju indywidualnych zdolności i zainteresowań dzieci. Wychowawcy 

organizują pracę kół zainteresowań m.in. sportowego, plastycznego, krawieckiego, kulinarnego.  

W 2008r. na boisku placówki odbywały się treningi i mecze towarzyskie w piłkę noŜną. Na sali 

gimnastycznej wychowankowie ćwiczyli grę w tenisa stołowego, piłkę siatkową i halową. 

Chłopcy chętnie ćwiczyli na siłowni.  

W placówce działała sekcja Szkoły Sztuk Walki i Samoobrony „Kobra” składająca się                       

z wychowanków. W 2008 r. odwiedził placówkę i poprowadził zajęcia Wicemistrz Świata, 

Europy Anglii w Filipińskich Sztukach Walki – Mirosław Osytek. Wielokrotnie placówka 

gościła na treningach instruktorów ze Szkoły „Kobra” uczące dzieci dyscypliny                                

i samozachowania w tym sporcie. 

W kwietniu 2008r. sekcja naszych wychowanków brała udział w VII Mistrzostwach Mazowsza 

w  Kalaki Arcanis w Tłuszczu. DruŜynowo zajęli III miejsce, indywidualnie wychowankowie 

przywieźli wiele medali.  

Sekcja uświetniła w 2008r. swoimi pokazami szereg uroczystości odbywających się zarówno  

w placówce jak i poza nią. 

W marcu 2008r. wychowankowie uczestniczyli w VI Halowym Turnieju Piłki NoŜnej                   

w Radzyminie, gdzie zajęli II miejsce. 

 

Wypoczynek letni. 

Dzięki sponsorom placówka organizuje wiele wycieczek oraz wyjazdy na wypoczynek letni 

dla dzieci.   
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W lipcu 2008 r. grupa wychowanków wyjechała na wypoczynek letni do Polanicy 

Zdroju. Wychowankowie zdobyli dwa szczyty: Szczytnik (589 m n.p.m.) i Szczeliniec Wielki 

(919 m n.p.m.). Ponadto uczestniczyli w wycieczkach autokarowych do:  

− Dusznik Zdroju : lekcja muzealna w Muzeum Papiernictwa, ręczna produkcja papieru 

czerpanego, spacer po parku, zwiedzanie Dworku Chopina, kuracja w pijalni wód, 

− Złotego Stoku – zwiedzanie zabytkowej starej kopalni złota, 

− Kłodzka: zwiedzanie Muzeum Ziemi Kłodzkiej (wystawa zegarów mechanicznych, 

współczesnego szkła artystycznego), spacer po starówce, przejście podziemną Trasą 

Tysiąclecia, 

− Kudowy Zdroju: Park Zdrojowy, pijalnia wód mineralnych, 

− Czermnej -  zwiedzanie Kaplicy Czaszek, 

− Nowej Rudy – basen kryty, 

− Wambierzyc: skansen, mini ZOO, zwiedzanie Bazyliki NMP. 

W Polanicy Zdroju zwiedzili Muzeum Misyjne, wielokrotnie spacerowali po Parku 

Zdrojowym i pili wodę w pijalni wód, oglądali pokaz kolorowych fontann nocą, grali                            

w wielkie szachy w parku. Uczestniczyli w zajęciach: bieg patrolowy, tor saneczkowy, nauka 

musztry, meldunku, szkolenie w ramach pierwszej pomocy, warsztaty taneczne, zajęcia 

plastyczne, strzelanie z broni sportowej i rzut granatem na strzelnicy, zabawa Reporter – 

zbieranie informacji na temat Ziemi Kłodzkiej poświadczone pieczątkami instytucji, dyskoteki, 

chrzest kolonisty nad potokiem górskim. 

 

W sierpniu grupa wychowanków wyjechała na kolonie letnie nad Jeziorem Dejnowo            

w Świętej Lipce. Dzieciom zapewniono wiele atrakcyjnych zajęć, m.in. gra taktyczno – militarna 

paintball, strzelanie z wiatrówki, strzelanie z łuku, przejaŜdŜka kładem, pływanie motorówkami, 

nauka pływania na desce windsurfingowej. Ponadto dzieci uczestniczyły w wycieczkach do: 

- Reszla – zwiedzanie zamku, spacer po mieście, 

- GierłoŜy – Wilczy Szaniec (siedziba Adolfa Hitlera z czasów II wojny Światowej),  

- Kętrzyna – zwiedzanie miasta, 

- Mikołajek – kompleks Basenów w Hotelu Gołębiewskim, rejs statkiem.  

W Świętej Lipce wychowankowie zwiedzili klasztor, wysłuchali koncertu organowego, 

uczestniczyli w obchodach 40-lecia koronacji Matki Boskiej Świętolipskiej, odsłonięciu 

pomnika PapieŜa Jana Pawła II i kardynała Stefana Wyszyńskiego.  

 

Kolejna grupa dzieci wypoczywała równieŜ w sierpniu na obozie sportowo-wędrownym  

w miejscowości Przesieka w Karkonoszach. Na obozie wychowankowie uczestniczyli                       
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w licznych wyprawach w góry. Zdobyli szczyty: Szrenicę (1362 m n. p. m.) i ŚnieŜkę (1603 m 

n.p.m.). Zobaczyli: wodospad Szklarski (13m) i wodospad Kamieńczyka (27m), ŚnieŜne Kotły 

(200-metrowe przepaście i 3 małe stawy na dnie), Śląskie Kamienie (grupę granitowych skał). 

Zwiedzili: Szklarską Porębę, Jagniątków,  zamek Chojnik, Muzeum Zabawek w Karpaczu. 

Dodatkowo czas pobytu uzupełniały treningi sztuk walk, rozgrywki w piłkę siatkową, zabawy, 

dyskoteki i ogniska.  

 

W 2008r. wychowankowie placówki brali udział w następujących imprezach                           

i uroczystościach: 

− zabawie choinkowej w placówce wspólnie z wychowankami zaprzyjaźnionego Domu 

Dziecka w Równem i uczniami Publicznej Szkoły Podstawowej w Dębinkach, 

− wyjeździe do Wyszkowa na I Ogólnopolski Konkurs Tańca Towarzyskiego jako kibice, 

− spotkaniu z  posłem do Parlamentu Europejskiego w placówce (turniej warcabowy            

z nagrodami, poczęstunek), 

− wyjeździe do Warszawy na nagranie programu „Jaka to melodia” jako kibice, 

− dyskotece integracyjnej w Zespole Szkół w Rząśniku, 

− zajęciach prowadzonych w placówce przez Fundację Akademia Promocji                       

z Warszawy (film „Wielka wędrówka”, konkurs plastyczny o ochronie środowiska, 

nagrody), 

− wyjeździe do Hotelu Polonia w Pułtusku na bajkę dla najmłodszych i poczęstunek, 

− wyjeździe do Warszawy na nagranie programu „Gwiazdy tańczą na lodzie” jako 

publiczność kibicująca Aleksandrze Szwed, 

− Powiatowym Festynie z okazji Dnia Dziecka w Wyszkowie, 

− Gminnym Dniu Dziecka w PSP w Dębinkach, 

− Dniu Dziecka zorganizowanym przez Rotary and Rotaract Warszawa Wilanów  

na terenie placówki (malowanie kilkumetrowego obrazu w plenerze na płótnie, grill), 

− 2-dniowym IV Rajdzie turystycznym do Kraszewa Starego, 

− 3-dniowym rajdzie V Złaz Przyjaźni,  

− V Warsztatach Literacko – Plastycznych „Mazowieckie drogi Norwida” w placówce 

zorganizowanych wspólnie z Kapitułą Kawiarenki Literackiej LO z Radzymina, 

− 3-dniowym biwaku w Urlach, 

− I Biegu Norwidowskim zorganizowanym wspólnie ze Stowarzyszeniem „Bractwo 

Zabrodzkie”, 
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− przyjęciu piosenkarza Iwana Komarenko w placówce i nagraniach do teledysku 

piosenki „Tak mówił PapieŜ”, 

− spotkaniu z poczęstunkiem w Markach podsumowującym projekt wypoczynku letniego 

zorganizowanego przez Fundację „Pomocna Ręka”, 

− wycieczce do Warszawy zorganizowanej w ramach projektu Fundacji Kronenberga Citi 

Handlowy „Fabryka Uśmiechu”. Atrakcje wycieczki: wizyta w Fabryce Papieru  

w Konstancinie Jeziorna (zwiedzanie fabryki, robienie papieru czerpanego – zajęcia 

praktyczne), kino interaktywne moduły Królestwo Zwierząt, Kosmos, 4 śywioły,  

posiłek w Restauracji Sphinx i Pizzy Hut, 

− Powiatowym Dniu Pracownika Socjalnego zorganizowanym w placówce, 

− Andrzejkach w placówce wspólnie z zaprzyjaźnionym Domem Dziecka w Równym, 

− MotoMikołajkach  w placówce (jazda na kładach, robienie ozdób, strojenie choinek, 

spotkanie z Mikołajem), 

− spotkaniu mikołajkowo – wigilijnym zorganizowanym przez Citi Handlowy                     

w placówce, 

− spotkaniach mikołajowych w placówce z zaprzyjaźnionymi szkołami, 

− Wigilii dla wszystkich dzieci w placówce. 

 

Wychowanie prorodzinne. 

W placówce kultywuje się tradycje rodzinne. KaŜda działalność kulturalna uwzględnia 

święta i inne dni wynikające z tradycji i obyczajów polskich. Obchodzenie świąt, urodzin bądź 

imienin w „rodzinkach” wzmacnia więzi emocjonalne pomiędzy dziećmi,                                

a wychowawcami. Wychowawcy starają się przybliŜyć atmosferę domu dziecka do rodzinnej. 

O przystąpieniu dziecka do I Komunii Św. decydują rodzice. JeŜeli nie ma z ich strony 

sprzeciwu dziecko przygotowywane jest przez wychowawców do I Komunii Św. W czerwcu 

2008r. do I Komunii Św. przystąpiło 3 dzieci. O przystąpieniu do sakramentu Bierzmowania 

decyduje wychowanek. 

  Dzieci dobrowolnie uczestniczą we mszach św. oraz w rekolekcjach. 

Grupa wychowanków usamodzielniających. 

Proces usamodzielnienia odbywa się zgodnie z opracowanym i modyfikowanym planem 

usamodzielnienia sporządzonym przez wychowanka i stałego wychowawcę, często opiekuna 

procesu usamodzielnienia.  

W placówce funkcjonuje grupa wychowanków usamodzielniających się, która zajmuje                   

3 mieszkania usamodzielnienia.  
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Jest to grupa o większej samodzielności, ale teŜ większej odpowiedzialności za siebie                       

i współuŜytkowników mieszkania. Zadaniem grupy jest nabycie umiejętności z zakresu 

prowadzenia gospodarstwa domowego, łagodzenie  i wyciszanie napięć nerwowych związanych 

ze stanem sieroctwa społecznego i wychowania zbiorowego, przygotowania do samodzielnego 

Ŝycia w społeczeństwie. Grupą usamodzielnienia opiekują się wychowawcy   w charakterze 

doradcy. Po okresie takiego przygotowania do Ŝycia następuje ostateczne usamodzielnienie              

i opuszczenie placówki. 

 

W placówce funkcjonuje Samorząd Wychowanków. Organizacje samorządu określa 

regulamin uchwalony przez dzieci przebywające w placówce. Opiekuna samorządu dzieci 

wybrały spośród pracowników pedagogicznych zatrudnionych w placówce. Samorząd 

przedstawia dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących funkcjonowania 

placówki. 

 

Kontrole przeprowadzone w placówce w 2008r. 

          Kontrole wewnętrzne: 

• kontrola dokumentacji (dzienniki zajęć wychowawczych, teczki osobowe 

wychowanków: indywidualne plany pracy, karty pobytu, arkusze obserwacyjne, 

karty odzieŜowe wychowanków) – 6, 

• hospitacje zajęć wychowawczych – 7. 

          Zalecenia pokontrolne dotyczące prowadzenia dokumentacji przez wychowawców oraz 

prowadzenia zajęć zostały przekazane na bieŜąco i zostały zrealizowane. 

          Kontrole zewnętrzne: 

• kontrola doraźna PCPR-u w Wyszkowie – standardy umieszczenia wychowanków  

WPO-W w Dębinkach w szpitalach psychiatrycznych, 

• kontrola 5% Starostwa Powiatowego w Wyszkowie – wydatki za 2008r., 

• kontrola problemowa Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Polityki 

Społecznej w Warszawie 

W dniach 23-25 czerwca 2008r. w placówce odbyła się kontrola problemowa 

przeprowadzona przez Wydział Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego          

w Warszawie. Przedmiotem kontroli była ocena pracy podejmowanej z rodziną dziecka                   

w placówce w okresie od 1 stycznia 2007r. do dnia kontroli. 

Placówka podjęła działania związane z realizacją zaleceń pokontrolnych.  
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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 grup szczególnego ryzyka 

– po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie koordynowało pracami związanymi                       

z opracowaniem  powiatowej strategii  rozwiązywania problemów społecznych. W wyniku 

czego opracowany został dokument strategiczny. Uchwałą Nr XXVIII/188/2008 Rady Powiatu 

w Wyszkowie z dnia 26 listopada 2008r. uchwalono „Strategię Rozwiązywania Problemów 

Społecznych w Powiecie Wyszkowskim na lata 2008-2015”.   

 

 W pracach nad opracowaniem „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych           

w Powiecie Wyszkowskim w latach 2008-2013”  obejmującej zadania wynikające  z uregulowań 

prawnych, w tym z ustawy o samorządzie powiatowym i ustawy o pomocy społecznej  

wykorzystane zostały obowiązujące dokumenty planistyczne województwa, powiatu i gmin,       

a takŜe materiały i opracowania udostępnione m.in. przez: Urząd Statystyczny, Powiatowy 

Urząd Pracy i Policję, Urzędy Gmin, Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej, Wydział Oświaty, 

SPZOZ w Wyszkowie i inne jednostki działające w powiecie  wyszkowskim.  

Dokument ten powstał na bazie istniejących systemów wsparcia i jest spójny   z ”Narodowym 

Planem Rozwoju,” „Strategią Województwa w Zakresie Polityki Społecznej do Roku 2015”,  

„Strategią ZrównowaŜonego Rozwoju Powiatu do roku 2015”, „Powiat Wyszkowski - Priorytety 

Rozwoju 2015”, „Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Powiatu Wyszkowskiego na lata       

2007-2013” oraz „Planem Rozwoju Lokalnego Powiatu Wyszkowskiego na lata 2004-2006”                

z uwzględnieniem kolejnego okresu programowania Unii Europejskiej na lata 2007-2013. 

Treść niniejszej Strategii poddana była konsultacji społecznej, głównie poprzez przeprowadzenie 

ankiety skierowanej do samorządów gminnych i samorządu powiatowego.   

Zdobyte w toku konstruowania Strategii informacje pozwoliły  na stworzenie diagnozy 

problemów społecznych występujących w powiecie wyszkowskim, wyznaczenie celów 

strategicznych i operacyjnych oraz kierunków działań umoŜliwiających osobom i rodzinom 

przezwycięŜanie trudnych sytuacji Ŝyciowych, których nie są one w stanie pokonać 

wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i moŜliwości.  

Dzięki Strategii moŜliwe jest planowanie rozwoju wyznaczonych obszarów polityki społecznej 

na terenie powiatu wyszkowskiego oraz podejmowanie racjonalnych działań na rzecz 

podnoszenia jakości Ŝycia mieszkańców powiatu. Strategia wskazuje wspólny kierunek działań 

dla wszystkich podmiotów (samorządów terytorialnych, instytucji, organizacji pozarządowych      
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i innych partnerów społecznych) działających w obszarze polityki społecznej. Strategia określa 

w szczególności kierunki działań zmierzających do przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, 

wyrównywaniu szans osobom niepełnosprawnym, pomocy społecznej, profilaktyki                      

i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi.     

Dzięki diagnozie problemów społecznych w powiecie, zebraniu informacji na temat sytuacji 

społecznej oraz analizie otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego głównych obszarów 

problemowych polityki społecznej  -  moŜliwe zostało ustalenie misji polityki społecznej, 

wyznaczenie celów strategicznych i operacyjnych oraz działań niezbędnych do ich realizacji.  

Istotne znaczenie dla powodzenia realizacji Strategii ma ustawiczny monitoring i ewaluacja, 

albowiem tylko ciągła ocena jej wdraŜania zapewni zgodność efektów końcowych  

z przyjętymi załoŜeniami 

  W Strategii uwzględniono stopień rozwoju społeczno-gospodarczego powiatu, zwłaszcza 

w kontekście moŜliwości wykorzystania jego społecznego potencjału. Celem określenia 

właściwych celów i kierunków działań podjęto społeczną dyskusję nad kondycją i wizją rozwoju 

powiatu.  

  Analiza mocnych i słabych stron wskazała moŜliwe i konieczne obszary aktywności 

społecznej prowadzące do tworzenia sprawnego systemu pomocy i rozwiązywania problemów 

społecznych mieszkańców powiatu oraz pozwoliła określić cele strategiczne                                 

i operacyjne. 

Narzędziami realizacji Strategii są plany i programy operacyjne. Programy są dokumentami 

kroczącymi, korygowanymi w zaleŜności od zmian w otoczeniu zewnętrznym i wewnętrznym 

powiatu. Strategia została poddana konsultacji przez poszczególne gminy.  

NaleŜy pokreślić, iŜ Strategia jest dokumentem planowania długookresowego oddziaływania 

społecznego oraz istotnym czynnikiem sprzyjającym redukcji niepoŜądanych zjawisk 

społecznych – w tym bezrobocia i marginalizacji obszarów wiejskich.  

O ostatecznym znaczeniu i wartości Strategii z pewnością zadecydują zawarte  w dokumencie  

priorytety i praktyczne działania niezbędne do realizacji celów. Dlatego w pracach nad Strategią 

tak waŜny był udział praktyków, a takŜe etap konsultacji społecznych (w tym przypadku głównie 

samorządów gminnych).  

Korzystając z wieloletnich doświadczeń współpracy z jednostkami organizacyjnymi pomocy 

społecznej, organizacjami pozarządowymi oraz innymi partnerami społecznymi, Starosta 

Wyszkowski powołał wieloosobowy zespół do spraw opracowania Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych w Powiecie Wyszkowskim.  

 Ze względu na specyfikę przedmiotu Strategii - do składu zespołu zaproszeni zostali specjaliści 

w dziedzinie pracy socjalnej i organizacji pomocy społecznej, kadra kierownicza wybranych 
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jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,  przedstawiciele administracji samorządowych  

organizacji pozarządowych, Sądu, Policji oraz Rady Powiatu.  

Strategia jest wynikiem pracy zespołu powołanego przez Starostę Wyszkowskiego do jej 

opracowania, przy współudziale przedstawicieli samorządów gminnych, instytucji, organizacji 

pozarządowych oraz społeczności lokalnej.  

Centrum opracowało Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata 2008-2013, 

który został uchwalony Uchwałą Nr XXI/151/2008 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 28 maja 

2008r. Celem nadrzędnym Programu Aktywności Lokalnej jest realizowanie polityki integracji 

społecznej, zaleŜnej od inicjatyw obywatelskich oraz dialogu obywatelskiego, w kierunku 

kształtowania demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym poprzez 

aktywizowanie i integrowanie lokalnej społeczności ze szczególnym uwzględnieniem osób, grup 

i środowisk będących w procesie wykluczenia społecznego lub zagroŜonych wykluczeniem 

społecznym. 

Program ten  wykorzystywany jest jako narzędzie w realizowanym przez nasze Centrum  

projekcie systemowym pn. „ W aktywności siła”  

Udzielanie pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status 

uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, w zakresie indywidualnego programu integracji. 

 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie realizuje zadanie z zakresu 

administracji rz ądowej w formie pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej 

Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, w zakresie indywidualnego programu 

integracji.  

 W 2008 r. do tut. Centrum wpłynęło 18 wniosków o udzielenie pomocy w ramach 

indywidualnego programu integracji. Wniosek złoŜyli cudzoziemcy, którym Szef Urzędu do 

Spraw Cudzoziemców odmówił nadania statusu uchodźcy i udzielił ochrony uzupełniającej. 

Spośród wyŜej wymienionej liczby cudzoziemców: 

− 4 osoby rozpoczęły realizację indywidualnego programu integracji na terenie innego 

powiatu, ze względu na zmianę miejsca zamieszkania; 

− 10 osób podjęło realizację indywidualnego programu integracji na terenie powiatu 

wyszkowskiego; 

− sprawy 4 osób były w toku.  

Pomoc dla cudzoziemca jest realizowana w ramach indywidualnego programu integracji, 

uzgodnionego miedzy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie a cudzoziemcem. Czas trwania 

programu wynosi 12 miesięcy. Program określa wysokość, zakres i formy pomocy,                             



 40 

w zaleŜności od indywidualnej sytuacji Ŝyciowej cudzoziemca i jego rodziny. W programie 

zwarte są równieŜ zobowiązania Centrum  i cudzoziemca.  

Postęp cudzoziemca w procesie integracji w ramach realizowanego przez niego programu jest 

monitorowany przez pracownika socjalnego Centrum, który jest realizatorem kaŜdego programu 

zawartego z cudzoziemcem.  

 

Cudzoziemcowi przysługuje pomoc w formie: 

− świadczeń pienięŜnych; 

− opłacania składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne; 

− pracy socjalnej; 

− specjalistycznego poradnictwa. 

Świadczenia pienięŜne są przyznawane z przeznaczeniem na: 

− utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na Ŝywność, odzieŜ, obuwie, środki 

higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe; 

− pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego. 

 

W 2008 r. na terenie powiatu wyszkowskiego 10 cudzoziemców, posiadających ochronę 

uzupełniającą rozpoczęło realizację indywidualnego programu integracji.  

 

Do Centrum nie zgłosił się Ŝaden cudzoziemiec posiadający status uchodźcy. 

Charakterystykę osób, objętych indywidualnym programem integracji przedstawia poniŜsza 

tabela. 

 

Tabela nr 23. Indywidualne Programy Integracyjne realizowane przy udziale PCPR w 2008r. 

 
Wszyscy cudzoziemcy realizujący program mają obywatelstwo Federacji Rosyjskiej i są 

narodowości czeczeńskiej. 

 
 
 
 
 
 
 

Liczba osób IPI 
L.p 

Kraj  
pochodzenia 

Liczba IPI 
męŜczyźni kobiety dzieci 

1. Federacja Rosyjska 10 8 5 8 

                                                      Razem: 21 osób 
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Tabela nr 24. Charakterystyka uczestników indywidualnych programów integracji                           
z uwzględnieniem wykształcenia, płci i wieku.  
 

Płeć 

męŜczyźni kobiety 
L.p Wykształcenie 

18-38 lat 39-50 lat 51 lat i więcej 18-38 lat 39-50 lat 51 lat i więcej 
1. podstawowe 5 - - 2 - - 
2. średnie 3 - - 2 - 1 
3. wyŜsze - - - - - - 

4. 
brak 
wykształcenia 

- - - - - - 

                   Razem 8 - - 4 - 1 

 
Poziom wykształcenia osób uwzględnionych w powyŜszej tabeli ustalono na podstawie 

deklaracji złoŜonych przez cudzoziemców, poniewaŜ Ŝadna osoba nie przedstawiła dokumentów 

przetłumaczonych na język polski, które potwierdzałyby wykształcenie  i kwalifikacje. 

 
W 2008 r. udzielono pomocy dla cudzoziemców w łącznej kwocie 60.252,00 zł. Pomocą 

objętych było 10 rodzin, w tym 21 osób.   

Znajomość języka polskiego i moŜliwość komunikowania się w tym języku przez większość 

cudzoziemców jest niska. Cudzoziemcy porozumiewają się w języku czeczeńskim i języku 

rosyjskim.  

W celu udzielenia profesjonalnej pomocy Centrum umoŜliwiło nieodpłatną naukę języka 

polskiego i skierowanie na kurs języka polskiego w Warszawie, w szkole „Lingua Mundi” 

realizowany w ramach projektu  pn. „Rozwój systemu integracji uchodźców na Mazowszu”. 

Obowiązek nauki języka polskiego dotyczy wszystkich uczestników indywidualnych programów 

integracji. Jednak 4 osoby zwolniono z uczestnictwa w powyŜszych kursach, z niŜej 

wymienionych przyczyn: 

− konieczność opieki nad małoletnimi dziećmi; 

− realizacja obowiązku szkolnego (w programie nauczania są lekcje języka polskiego). 

  

DuŜym problemem dla cudzoziemców realizujących indywidualny program integracji jest 

wynajęcie mieszkania poza ośrodkiem dla uchodźców. Problem ten dotyczy 7 osób, które wraz                    

z rodzinami pozostały w ośrodku na odrębnych zasadach. Pobyt w ośrodku ma charakter 

tymczasowy. Zobowiązani są do znalezienia mieszkania poza ośrodkiem.  

Jedynie 3 osoby wynajmują mieszkanie od osób prywatnych na terenie powiatu. 

 

W 2008 r. wydano 12 decyzji w sprawie przyznania świadczenia pienięŜnego dla 

cudzoziemców. 
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Podpisano 10 indywidualnych programów integracji oraz 1 aneks do programu. 

Przeprowadzono 12 wywiadów środowiskowych z cudzoziemcami. 

 
Realizacja zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób 

niepełnosprawnych. 

Kompetencje Samorządu Powiatowego i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych określone zostały przede wszystkim 

w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008r. Nr 14, poz. 92 z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 

5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1592 

z późn. zm.). 

 W szczególności jest to: 

• podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności, 

• opracowywanie i przedstawianie planów zadań i informacji z prowadzonej działalności 

oraz ich udostępnianie na potrzeby samorządu województwa. 

 

         Zgodnie z uchwałą Nr XIX/138/2008 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 31 marca 2008 r. 

oraz Uchwałą Nr XXIV/176/2008 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 24 września 2008 r. 

zostały określone zadania i wysokość środków finansowych Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych algorytmem na realizację zadań z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i społecznej.  

 

Ogółem na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2008 roku 

wykorzystano kwotę 1.231.120,00 zł, w tym na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań 

30.027,00 zł. 

 

Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej realizowane były przez Powiatowy Urząd Pracy 

w Wyszkowie.  

1) z zakresu rehabilitacji zawodowej: 

- finansowanie szkoleń organizowanych przez kierownika powiatowego urzędu pracy, 

- środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu 

do spółdzielni socjalnej. 

Realizując tę formę pomocy w 2008 roku środki finansowe przekazano: 

- środki wydatkowane na szkolenia organizowane przez kierownika powiatowego urzędu 

pracy: 5.981,00 zł. 
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- zwrot wydatków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie 

wkładu do spółdzielni socjalnej: 40.000,00 zł. 

 

2) w zakresie rehabilitacji społecznej: 

- dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach 

 rehabilitacyjnych, 

- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki 

pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych 

przepisów, 

- dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się 

i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych, 

- dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej, 

- dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych. 

Osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środków PFRON, jeŜeli 

przeciętny miesięczny dochód w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony 

przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający 

miesiąc złoŜenia wniosku, nie przekracza kwoty: 

− 50 % przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym, 

− 65 % przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej. 

W przypadku dofinansowania turnusu rehabilitacyjnego jeŜeli przekroczona zostanie kwota 

dochodu, wysokość dofinansowania pomniejsza się o kwotę, o którą dochód ten został 

przekroczony. 

O dofinansowanie ze środków PFRON mogą ubiegać się osoby, których niepełnosprawność 

została potwierdzona orzeczeniem: 

− zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni 

niepełnosprawności, 

−  o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów, 

−  o niepełnosprawności wydanym przed 16 rokiem Ŝycia.  

  

Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach 

rehabilitacyjnych. 

 

 Uczestnictwo osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych jest jedną 

z podstawowych form rehabilitacji społecznej, która ma na celu umoŜliwianie osobom 

niepełnosprawnym uczestnictwa w Ŝyciu społecznym. 
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 Turnus rehabilitacyjny oznacza zorganizowaną formę aktywnej rehabilitacji połączonej           

z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz 

rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi przez nawiązywanie                      

i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a takŜe przez udział           

w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu. Turnusy organizuje się wyłącznie                    

w ośrodkach na terenie Polski, posiadających wpis do rejestru ośrodków, w których mogą 

odbywać się turnusy dla osób niepełnosprawnych korzystających z dofinansowania ze środków 

PFRON.  

 Ośrodki, w których organizowane są turnusy, zapewniają osobom niepełnosprawnym 

odpowiednie warunki pobytu, dostosowane do rodzajów schorzeń i stopnia niepełnosprawności 

uczestników turnusu oraz bazę do prowadzenia rehabilitacji i realizacji określonego programu 

turnusu. 

Czas trwania turnusów wynosi co najmniej 14 dni. 

 Osoby niepełnosprawne zainteresowane otrzymaniem dofinansowania ze środków 

PFRON składają we właściwym dla miejsca zamieszkania PCPR wnioski o przyznanie 

dofinansowania. Osoba niepełnosprawna o znacznym lub umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności albo równowaŜnym oraz osoba niepełnosprawna w wieku do 16 lat moŜe 

ubiegać się o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie jej opiekuna. 

Wysokość dofinansowania uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym wynosi: 

1) 27% przeciętnego wynagrodzenia za poprzedni kwartał - dla osoby niepełnosprawnej  

ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnej w wieku do 16 roku 

Ŝycia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej, bez 

względu na stopień niepełnosprawności; 

2) 25% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym 

stopniem niepełnosprawności; 

3) 23 % przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem 

niepełnosprawności; 

4) 18% przeciętnego wynagrodzenia - dla opiekuna osoby niepełnosprawnej; 

5) 18% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie 

pracy chronionej, niezaleŜnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności. 

 Osoby niepełnosprawne, które uzyskały decyzję o dofinansowaniu do uczestnictwa 

w turnusie muszą wybrać turnus rehabilitacyjny, który odbędzie się w ośrodku wpisanym                     

do rejestru ośrodków, uprawnionych do organizowania turnusów rehabilitacyjnych dla osób 

korzystających z dofinansowania lub przyjmowania grup turnusowych prowadzonego przez 
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wojewodę, albo poza takim ośrodkiem, w przypadku gdy turnus jest organizowany w formie 

niestacjonarnej. 

 

 Charakterystykę osób niepełnosprawnych korzystających w 2008 roku z pomocy 

w formie dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych przedstawia poniŜsza tabela: 

 

Tabela nr 25. Liczba osób, które otrzymały dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych 
w 2008 r. z uwzględnieniem liczby opiekunów osób niepełnosprawnych uczestniczących 
w turnusach. 
 

 

Lp. 

Niepełnosprawni 

uczestnicy turnusów wg 

wieku 

Liczba osób 

niepełnosprawnych 
Liczba opiekunów 

Kwota udzielonego 

dofinansowania 

1. Dorośli 162 47 111.199,00 

2. Dzieci i młodzieŜ 29 26 27.878,00  

Ogółem: 191 73 139.077,00 

 

 Liczba osób ubiegających się o dofinansowanie uczestnictwa w turnusach wraz                              

z opiekunami wynosiła 355 osób, z czego w turnusach uczestniczyło 264 osoby.                                  

21 osób z lekkim stopniem niepełnosprawności zgodnie §1 ust. 2 zarządzenia nr 4 Dyrektora 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie z dnia 1 kwietnia 2008 r. nie otrzymały 

dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym. 28 osób niepełnosprawnych                

i 7 opiekunów złoŜyły rezygnację przed rozpatrzeniem wniosku . Jeden wnioskodawca wraz                    

z opiekunem zrezygnował, poniewaŜ osoba ubiegająca o ponowne wydanie orzeczenia o stopniu 

niepełnosprawności nie została zaliczona do osób niepełnosprawnych. Jedna osoba zmarła przed 

rozpoczęciem turnusu.  Pozostałe 24 osoby i 8 opiekunów z powodów osobistych zrezygnowały 

z uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym po otrzymaniu zawiadomienia o przyznaniu 

dofinansowania. 

 

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki 

pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów. 

 

 Informację o udzielonym dofinansowaniu ze środków PFRON do zaopatrzenia w sprzęt 

rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom 

niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów zamieszczono w  poniŜszej tabeli. 
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Tabela nr 26. Osoby korzystające z dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, 
przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze ze środków PFRON w 2008 roku 
z uwzględnieniem liczby zrealizowanych wniosków oraz kwoty udzielonego dofinansowania. 
  
Lp. Niepełnosprawni  

wg wieku 

Liczba zrealizowanych 

wniosków 

Kwota udzielonego 

dofinansowania 

1. Dorośli 300 218.963,00 zł. 

2. Dzieci i młodzieŜ 84 112.559,00 zł. 

Ogółem: 384 331.522,00 zł. 

  
 W okresie sprawozdawczym do Centrum wpłynęło 321 wniosków o dofinansowanie 

zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 

przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.  

Pozytywnie rozpatrzono 316 wniosków, w tym: 

• 302 wnioski na zaopatrzenie w środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne. 

Trzech Wnioskodawców zrezygnowało z przyznanego im dofinansowania. Jeden 

wniosek został rozpatrzony negatywnie i Centrum postanowiło nie przyznać 

dofinansowania z uwagi na brak orzeczenia o stopniu niepełnosprawności w chwili 

zakupu aparatu słuchowego. 

• 11 wniosków na zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, w efekcie czego, pomiędzy 

Starostą Powiatu Wyszkowskiego, a Wnioskodawcami zawarto 11 umów. Cztery 

wnioski o dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego otrzymało odmowę 

przyznania dofinansowania z uwagi na brak zasadności wniosku. 

 

Tabela nr 27. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny ze środków PFRON 
z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb osób niepełnosprawnych na rok 2008. 
 
Lp. Niepełnosprawni 

wg wieku 

Liczba 

Osób niepełnosprawnych 

Kwota udzielonego 

dofinansowania 

1. Dorośli 8 11.634,00 

2. Dzieci i młodzieŜ 3 3.349,20 

3. Ogółem 11 14.983,20 

 

  

 O dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny moŜe ubiegać się osoba 

niepełnosprawna, kiedy zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych 

przy uŜyciu tego sprzętu.  

O dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny jeden raz w roku mogą ubiegać 

się równieŜ osoby fizyczne i jednostki prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne                   
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i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeŜeli prowadzą działalność 

związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej dwóch lat przed dniem 

złoŜenia wniosku oraz udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanie z innych 

źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków 

Funduszu. 

Osoba niepełnosprawna moŜe złoŜyć wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON 

do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 

w kaŜdym czasie. 

Wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi: 

− przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze: do 100 % udziału własnego osoby 

niepełnosprawnej w limicie ceny NFZ, jeŜeli taki udział jest wymagany, do 150 % sumy 

kwoty limitu wyznaczonego przez NFZ oraz wymaganego udziału własnego osoby  

− sprzęt rehabilitacyjny: do 60 % kosztów sprzętu, nie więcej jednak niŜ do pięciokrotnego 

przeciętnego wynagrodzenia. 

 

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się 

i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych. 

 

 Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych – definiowanych jako wszelkie 

utrudnienia występujące w budynku i w jego najbliŜszej okolicy, które ze względu 

na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki uŜytkowania uniemoŜliwiają 

lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym – mogą otrzymać przede wszystkim ci 

niepełnosprawni wnioskodawcy, którzy mają trudności w poruszaniu się. Ponadto 

przeprowadzona likwidacja powinna umoŜliwi ć lub w znacznym stopniu ułatwić osobie 

niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów                        

z otoczeniem. 

Osoba niepełnosprawna moŜe złoŜyć wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON  

na likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w kaŜdym czasie. 

 Wysokość dofinansowania ze środków Funduszu na likwidację barier architektonicznych, 

w komunikowaniu się i technicznych wynosi do 80 % kosztów przedsięwzięcia nie więcej 

jednak niŜ do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. 

 

 PoniŜsza tabela przedstawia informację o udzielonej pomocy w formie dofinansowania 

ze środków PFRON do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się                             

i technicznych na wnioski indywidualnych osób niepełnosprawnych. 
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Tabela nr 28. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się 
i technicznych na wnioski indywidualnych osób niepełnosprawnych udzielone w 2008 roku. 
 

Lp. Dofinansowanie likwidacji: Niepełnosprawni wg wieku 
Liczba osób 

niepełnosprawnych 
Kwota 

dofinansowań 
Dorośli 11 114.889,72 

Dzieci i młodzieŜ 1 44.270,40 

 
1. 

 
Barier architektonicznych 

Ogółem: 12 159.160,12 

Dorośli 15 37.736,01 

Dzieci i młodzieŜ 20 54.225,58 

 
2. 

 
Barier  
w komunikowaniu się Ogółem: 35 91.961,59 

Dorośli 2 1.511,20 

Dzieci i młodzieŜ 2 3.880,00 

 
3. 

 
Barier technicznych 

Ogółem: 4 5.391,20 

Ogółem:  51 256.512,91 

 

 

 W 2008 roku do PCPR wpłynęło 51 wniosków o dofinansowanie likwidacji barier 

architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi 

potrzebami osób niepełnosprawnych oraz 3 wnioski pozostały do realizacji z 2007 roku.  

Pozytywnie rozpatrzono 51 wniosków, w efekcie czego pomiędzy Starostą Powiatu 

Wyszkowskiego, a wnioskodawcami zawarto 51 umów o dofinansowanie realizacji zadań 

zawartych we wnioskach. Jedna osoba odstąpiła od realizacji zadania z zakresu likwidacji barier 

architektonicznych przed podpisaniem umowy. Niezrealizowane pozostały 2 wnioski w zakresie 

likwidacji barier architektonicznych. 

W zakresie likwidacji barier architektonicznych dofinansowano: 

− przystosowanie łazienki do potrzeb osoby niepełnosprawnej w miejscu jej zamieszkania, 

− zakup dźwigu dla osób niepełnosprawnych wraz z dostawą i montaŜem, 

− adaptacja pomieszczenia na łazienkę przystosowaną do potrzeb osoby niepełnosprawnej. 

W zakresie likwidacji barier w komunikowaniu się dofinansowano: 

− zakup dyktafonu i radiomagnetofonu, 

− zakup zestawu komputerowego (w uzasadnionych przypadkach wraz ze specjalistycznym 

oprogramowaniem edukacyjnym). 

W zakresie likwidacji barier technicznych dofinansowano: 

− zakup ciśnieniomierza głośnomówiącego, 

− zakup podnośnika wannowego, 

− zakup kuchni elektrycznej, 

− zakup roweru rahabilitacyjnego. 
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 Do realizacji zadań w zakresie dofinansowania  likwidacji barier architektonicznych                 

Centrum korzystało z usług Specjalisty ds. budownictwa zatrudnionego na podstawie umowy 

zlecenia. Świadczona pomoc dotyczyła: 

− udziału w wizjach lokalnych pomieszczeń w których zaplanowano likwidację barier, 

− sprawdzenia kosztorysów i kalkulacji inwestorskich dotyczących robót budowlanych  

w zakresie likwidacji barier architektonicznych i przystosowania budynków dla potrzeb 

osób niepełnosprawnych, 

− udziału w odbiorach wykonanych robót wynikających z podpisanych umów. 

 

Dofinansowanie kosztów działania warsztatu terapii zajęciowej. 

 Na podstawie umowy w spawie utworzenia i prowadzenia  WTZ dla osób 

niepełnosprawnych zawartej  w dniu 17 listopada 2003r. Powiat Wyszkowski zlecił Polskiemu 

Stowarzyszeniu Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Wyszkowie prowadzenie 

Warsztatu Terapii Zajęciowej. W zajęciach uczestniczyło 30 osób niepełnosprawnych, w tym  21 

osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i 9 osób z umiarkowanym stopniem 

niepełnosprawności. 

      Warsztat Terapii Zajęciowej w Wyszkowie działa na podstawie ustawy z dnia                   

27 sierpnia 1997r.  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008r. Nr 14 poz. 92 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra 

Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004r. w sprawie warsztatów terapii 

zajęciowej (Dz. U. nr 63, poz. 587) oraz Regulaminu Organizacyjnego.  

      

       Dofinansowanie kosztów działania WTZ ze środków PFRON odbywa się na podstawie 

aneksów do w/w umowy oraz na podstawie umowy zawieranej corocznie pomiędzy Powiatem 

Wyszkowskim a PSOUU Koło w Wyszkowie na przekazywanie środków własnych                   

na działalność Warsztatu.  

       W 2008 roku dofinansowanie działalności WTZ wyniosło 465.389,00 zł. w tym ze środków: 

- PFRON      -   418.850,00 zł. 

- Powiatu      -     43.099,00 zł 

- PSOUU      -       3.440,00 zł. 

W 2008r. podpisano 2 aneksy do umowy z dnia 17 listopada 2003r. w sprawie  przekazywanie 

środków PFRON oraz 3 aneksy do umowy Nr 13/PCPR/2008 z dnia 24 stycznia 2008r.   

w sprawie przekazywania środków  Powiatu Wyszkowskiego. Otrzymane środki jednostka  

wydatkowała zgodnie z preliminarzem WTZ na rok 2008. 
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        Warsztaty przeznaczone są dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym, posiadających waŜne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności    

ze wskazaniem do uczestnictwa w terapii zajęciowej  wydanym przez właściwy organ.          

WTZ są placówką pobytu dziennego stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym             

do podjęcia pracy moŜliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania         

lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. 

   

           Terapia zajęciowa odbywała się w 5 osobowych  grupach w pracowniach tematycznych: 

1) gospodarstwa domowego, 

2) umiejętności społecznych 

3) malarsko – plastyczna, 

4) informatyczna. 

 

Celem Warsztatu jest podtrzymywanie i rozwijanie u uczestników: 

1) umiejętności moŜliwie niezaleŜnego, samodzielnego funkcjonowania w Ŝyciu    

codziennym i wśród ludzi, 

2) umiejętności i sprawności niezbędnych do prowadzenia aktywnego Ŝycia i udziału  

w Ŝyciu społecznym, a takŜe w zakresie dostępnym – przygotowanie do pracy.                   

Nieodłącznym elementem  rehabilitacji były zajęcia rekreacyjne, które pozwalały wyjść 

uczestnikom z WTZ – „mikro świat” i zetknąć się z „makro światem”:; róŜnymi sytuacjami 

społecznymi i wymaganiami otoczenia. Stanowiło to doskonałą  formę zbadania i wykorzystania 

nabytych umiejętności społecznych  i zawodowych WTZ. 

 

 

Tabela nr 29.  Rodzaje zajęć rekreacyjno – edukacyjnych. 
 
Wycieczki krajoznawczo 

- edukacyjne 

- Wyjazd do kina w Warszawie (14 luty), 

- Wycieczka do interaktywnego kina na film „Cztery śywioły” (18 września). 

Imprezy integracyjne - Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – występ zespołu  WTZ  „Bez nazwy” (13 

styczeń), 

- Bal karnawałowy w Ośrodku szkolno – Wychowawczym (23 styczeń), 

- Przedstawienie „Jas i Małgosia” w wydaniu uczestników WTZ oraz uczniów 

Szkoły Podstawowej nr 5 i Gimnazjum nr 1 w Wyszkowie w Domu Kultury 

„Hutnik” z okazji Dnia Dziecka dla wyszkowskich przedszkoli (30 maj), 

- Odwiedziny Warsztatów Terapii Zajęciowej ze Starych Pieścirogów (17 czerwiec), 

- „Indiańska wioska” – piknik w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym  ( 29 maj), 

- Dzień dziecka w parku miejskim połączony z konkursami i wystawą prac 
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uczestników WTZ  (31 maj), 

-Powiatowy Festyn Radości w Brańszczyku  (16 czerwiec), 

- Przedstawienie „Jaś i Małgosia” w wydaniu zespołu „Gong” w Szkole 

Podstawowej nr 5 (18 czerwiec), 

- Spotkanie integracyjne  w Stajni Pasja w ramach projektu „W aktywności siła” - 

występ muzyczny oraz prowadzenie zajęć instruktorskich przez uczestników WTZ 

(26 sierpnia), 

- Spotkanie integracyjne „Familijne poŜegnanie lata” w ramach  projektu „W 

aktywności siła” wraz z udziałem  prelekcji z zakresu aktywności zawodowej, 

- Grzybobranie wraz z rodzicami/opiekunami prawnymi uczestników WTZ (14 

październik). 

- Wyjazd do  Konstancina  Jeziorna  w ramach projektu  „W  aktywności  siła”  (13 

uczestników). Program  obejmował,  m.in.  dwudniowe  warsztaty plastyczne  oraz 

wykład doradcy zawodowego na temat zatrudnienia osób niepełnosprawnych (28-30 

października), 

- „Dzień Pracownika Socjalnego” pod honorowym patronatem Starosty 

Wyszkowskiego. WTZ były współorganizatorami tego spotkania wraz z PCPR  

w Wyszkowie, Wielofunkcyjną Placówką Opiekuńczo-Wychowawczą w Dębinkach, 

Domu Pomocy Społecznej w Niegowie, Domu Pomocy Społecznej „Fiszor” w Gaju, 

Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku (28 listopada), 

Wspólna Wigilia z rodzicami/opiekunami prawnymi uczestników WTZ (17 grudnia) 

Uczestnictwo w       

wystawach, 

konkursach, koncertach 

- Koncert „Sylaby” (8 luty), 

- II Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego Warsztatów Terapii Zajęciowej” Nasielsk 

(29 luty), 

- Wystawa prac uczestników WTZ podczas  rodzinnego Pikniku w firmie Winkowski 

Sp. zo.o.      (7 czerwca), 

„II Mi ędzynarodowy Przegląd Teatrów Muzycznych Osób Niepełnosprawnych” 

Łódź ( 20-21 czerwiec). 

- Wyjazd do Siedlec na „VII Mazowiecki Festiwal Twórczości Osób 

Niepełnosprawnych. Radość Tworzenia – Dzień Plastyki” (9 października), 

- Wyjazd do Węgrowa na „VII Mazowiecki Festiwal Twórczości  Osób 

Niepełnosrawnych. Radość Tworzenia – Dzień Tańca i Ruchu” (16 października), 

„VII Mazowiecki Festiwal Twórczości Osób Niepełnosprawnych Radość 

Tworzenia” Wyszków       ( 23 października), 

- VII Mazowiecki Festiwal Twórczości Osób Niepełnosprawnych. Radość Tworzenia 

– Dzień Teatru”  Maków Mazowiecki (7 listopada), 

- Uroczysta Gala w Teatrze Rama w Warszawie  „VII Mazowieckiego Festiwalu 

Twórczości Osób Niepełnosprawnych. Radość Tworzenia. Warszawa  (8  grudnia). 

Udział w szkoleniach            

oraz elementy 

rehabilitacji zawodowej 

- 4 uczestników WTZ rozpoczęło udział w szkoleniu „Poznaj swoje moŜliwości” 

organizowany przez ZDZ w Warszawie Centrum Kształcenia w Wyszkowie, 

- 13 uczestników wzięło udział w projekcie „W aktywności siła” organizowanym 

przez PCPR w Wyszkowie, 
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- 3 uczestników jest zarejestrowanych w PUP w Wyszkowie jako poszukujący pracy,  

- 5 uczestników zwiedziło „Wyszkowiaka” i zapoznało się z pracami 

wykonywanymi w redakcji, 

-  W ramach współpracy z Miejsko-Gminną Biblioteką  Publiczną w Wyszkowie  12 

uczestników WTZ przeprowadziło zajęcia instruktorskie dla 150  uczniów Szkoły 

Podstawowej nr 1 w Wyszkowie, 

- Udział wszystkich uczestników w prelekcji „Zatrudnienie osób z 

niepełnosprawnością intelektualną” w WTZ. 

     

 Terapeuci zajęciowi i zatrudnieni w Warsztatacie specjaliści tworzą Radę Programową, której 

działalnością kieruje Kierownik. Rada Programowa opracowuje corocznie indywidualne  

programy rehabilitacji dla kaŜdego uczestnika warsztatu oraz wskazuje osoby odpowiedzialne   

za realizację tych programów. Ponadto co najmniej raz w roku Rada Programowa dokonuje 

okresowej oceny realizacji indywidualnego programu rehabilitacji, a nie rzadziej niŜ raz na pół 

roku Rada Programowa ocenia indywidualne efekty rehabilitacji przy udziale uczestnika 

Warsztatu. Posiedzenia Rady Programowej WTZ udokumentowane są w formie protokołów.     

W 2008 roku odbyło się ich 78. KaŜdy z uczestników realizuje indywidualny program 

rehabilitacji, który jest tworzony i weryfikowany na podstawie zgromadzonych dokumentów, 

obserwacji, działań i zachowań  w Warsztacie i poza placówką. Program jest realizowany  

w pracowni wiodącej i innych pracowniach według indywidualnych potrzeb. Prowadzone jest 

takŜe  wsparcie psychologiczne. DuŜą rolę przywiązuje się do umiejętności zdrowego  

i aktywnego wypoczynku. 

 

Tabela nr 30. Informacja o decyzjach podjętych przez Radę Programową w stosunku do 
uczestników Warsztatu, wobec których Rada Programowa dokonała oceny realizacji 
indywidualnego programu rehabilitacji w 2008r. 
 
I.  Uczestnik  podejmie zatrudnienie  i  będzie kontynuował rehabilitację zawodową w warunkach 
pracy chronionej lub na przystosowanym stanowisku pracy. 

   

      - 

II . Uczestnik zostanie skierowany do Ośrodka Wsparcia ze względu na brak postępów w rehabilitacji 
i złe rokowania co do moŜliwości podjęcia zatrudniaenia. 

  

      - 

III.  Uczestnik będzie nadal uczęszczał na warsztaty terapii zajęciowej w Wyszkowie ze względu na:      30 

- Pozytywne rokowanie, co do dalszych postępów w rehabilitacji umoŜliwiających podjęcie 
zatrudnienia, 

     19 

- Okresowy brak moŜliwości podjęcia zatrudniaenia,        4 

- Okresowy brak moŜliwości skierowania do właściwego  Ośrodka Wsparcia.        7 
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        Uczestnik warsztatu, który w ramach indywidualnego programu bierze udział w treningu 

ekonomicznym, moŜe otrzymać do swojej dyspozycji środki finansowe w wysokości                

nie przekraczającej 20% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wysokość środków finansowych 

oraz ich przeznaczenie indywidualnie dla kaŜdego uczestnika, ustala rada programowa  

warsztatu zgodnie z indywidualnym programem, uwzględniając postanowienia regulaminu 

organizacyjnego warsztatu. 

 

Tabela nr 31.  Wykaz wydatków w 2008 roku ze środków uzyskanych ze sprzedaŜy wytworów 
uczestników WTZ. 
 
Lp.                                                     TREŚĆ 

1. Przejazd uczestników WTZ na wycieczkę do kina  

2. Bilety do kina 

3. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w czasie wyjazdu do Nasielska na „II Powiatowy 

Turniej Tenisa Stołowego Warsztatów Terapii Zajęciowej” 

4. Przejazd uczestników WTZ do Nasielska na „II Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego Warsztatów Terapii 

Zajęciowej” 

5. Przejazd uczestników WTZ do łodzi na udział w  „ II Mi ędzynarodowym Przeglądzie Teatrów Muzycznych 

Osób Niepełnosprawnych Łódź 2008” 

6. Bilety do kina 

7. Przejazd uczestników WTZ do Siedlec na udział w VII Mazowieckim Festiwalu Twórczości Osób 

Niepełnosprawnych – Radość Tworzenia – Dzień Plastyki 

8. Przejazd uczestników WTZ na grzybobranie 

9. Przejazd uczestników WTZ do Węgrowa na udział w VII Mazowieckim Festiwalu Twórczości Osób 

Niepełnosprawnych – Radość Tworzenia – Dzień tańca i ruchu 

10. Przejazd uczestników WTZ do Teatru Rampa  w Warszawie na uroczystą Galę Festiwalu 

 

 

    W 2008r. funkcjonował Samorząd WTZ składający się z sześciu przedstawicieli WTZ. 

Samorząd jest wybierany przez uczestników WTZ. Do zadań samorządu naleŜy, m.in. zgłoszenie 

uwag, problemów, propozycji dotyczących szeroko rozumianej działalności WTZ. Samorząd 

równieŜ wnioskuje o celu wydatkowania dochodu ze sprzedaŜy produktów i wytworów 

uczestników na integrację społeczną. Jest organem doradczym kierownika Warsztatów.  W 2008 

roku  odbyło się 7 zebrań Samorządu WTZ. 

      

       W zaleŜności od potrzeb w WTZ odbywają się  zorganizowane spotkania z rodzicami lub 

opiekunami prawnymi. W tych spotkaniach uczestniczą wszyscy merytoryczni pracownicy 

Warsztatu. W uzasadnionych przypadkach odbywają się indywidualne spotkania lub rozmowy 
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telefoniczne z rodzicami lub opiekunami. W 2008 r. odbyło się 1 zorganizowane spotkanie  

z rodzicami. 

W 2008r. odbyły się następujące kontrole, wizytacje w placówce 

1) kontrola sanitarna ( data kontroli 24.10.2008r., bez zaleceń ) 

2) wizytacja Głównego Specjalisty ds. Kontroli i Windykacji PFRON przy udziale dyrektora    

     PCPR – u ( data wizytacji   04.12.2008r., bez zaleceń) 

3) wewnętrzna ocena merytoryczna pracowników WTZ (15.09.2008r. i  29.12.2008r.) 

 
 
Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych. 

 
O dofinansowanie ze środków Funduszu organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki 

dla osób niepełnosprawnych mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne 

nieposiadające osobowości prawnej, jeŜeli: 

 Wniosek o dofinansowanie naleŜy złoŜyć do dnia 30 listopada roku poprzedzającego 

realizację zadań. Wysokość dofinansowania wynosi do 60% kosztów przedsięwzięcia. 

 O dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki zgodnie z obowiązującymi 

zasadami przedmiotowego rozporządzenia do PCPR w 2007 roku wpłynęły 3 wnioski Polskiego 

Związku Niewidomych Koło Terenowe w Wyszkowie na kwotę 11.190,00 zł. 

Pozytywnie rozpatrzono 1 wniosek o dofinansowanie trzy dniowej wycieczki „Kraków, 

Zakopane, Wieliczka i okolice”. Kwota przyznanego dofinansowania 9.150,00 zł. Pozostałe        

2 wnioski o dofinansowanie „imprezy okolicznościowej Wigilijno – Noworocznej” na kwotę 

1.020,00 zł. i  „imprezy okolicznościowej z okazji Świąt Wielkanocnych” na kwotę 1.020,00 zł. 

rozpatrzono negatywnie poniewaŜ nie stanowią one wydarzeń kulturalnych.   

Do dnia 30 listopada 2008 roku do PCPR wpłynęło 2 wnioski na kwotę 19.361,00 zł. Zgodnie  

z przepisami przedmiotowego rozporządzenia realizacja złoŜonych wniosków nastąpi w 2009 

roku. 

 
Realizacja programu PFRON pn. „Program wyrównywania róŜnic między regionami”. 
  
 
 W 2008 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie prowadziło sprawy 

związane z przystąpieniem Powiatu Wyszkowskiego do programu PFRON pn. „Program 

wyrównywania róŜnic między regionami”. W ramach programu złoŜono do Funduszu 

wystąpienie Powiatu Wyszkowskiego na realizację dwóch projektów złoŜonych do jednostki 

samorządu w obszarze D programu. 

 Realizacja w/w projektów ma na celu ograniczenie skutków niepełnosprawności poprzez 

likwidację barier transportowych (obszar D).  
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 Na podstawie dwóch podpisanych umów pomiędzy Państwowym Funduszem 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Powiatem Wyszkowskim na realizację przez jednostkę 

samorządu terytorialnego programu pn. „Program wyrównywania róŜnic między regionami” 

jednostka samorządu pozyskała środki finansowe w wysokości 157.000,00 zł. 

Podpisane zostały dwie umowy pomiędzy Powiatem Wyszkowskim a beneficjentami 

o dofinansowanie projektów w ramach programu tj.:  

- umowa ze Specjalnym Ośrodkiem Wychowawczym Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek 

Rodziny Maryi, ul. Jana Pawła II 32, 07-221 Brańszczyk, na podstawie której beneficjentowi 

przyznano dofinansowanie zakupu mikrobusu specjalnie przystosowanego do przewozu osób 

niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich. 

- umowa z Wyszkowskim Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „WaŜna RóŜa”, 

ul. 1 Maja 13/9, 07-200 Wyszków, na podstawie której beneficjentowi przyznano 

dofinansowanie zakupu samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób 

niepełnosprawnych,  w tym na wózkach inwalidzkich. 

W tabeli nr 26 przedstawiono informację dotyczącą w/w umów w zakresie faktycznie 

wykorzystanych środków finansowych według ich rodzajów. 

 

Tabela nr 32. Wykorzystanie środków finansowych według ich rodzajów na realizację projektów 
w ramach programu PFRON pn. „Program wyrównywania róŜnic między regionami” – obszar D 
w 2008 roku. 
 

 
Beneficjent 

 
Nazwa projektu 

 
Całkowity koszt 

realizacji 
projektu 

Kwota środków 
PFRON 

wykorzystana 
na realizację 

projektu 

 
Udział środków 

własnych 
wydatkowanych na 
realizację projektu 

Specjalny Ośrodek 
Wychowawczy 
Zgromadzenia Sióstr 
Franciszkanek Rodziny 
Maryi,     ul. Jana Pawła 
II 32, 07-221 
Brańszczyk    
 
 

Zakup mikrobusu 
specjalnie 
przystosowanego do 
przewozu osób 
niepełnosprawnych,          
w tym na wózkach 
inwalidzkich 

 
130.000,00 zł. 

 
79.902,00 zł. 

 
50.098,00 zł. 

Wyszkowskie 
Stowarzyszenie Na 
Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych 
„WaŜna RóŜa”,     ul. 1 
Maja 13/9,   07-200 
Wyszków                                                              

Zakup samochodu  9-
cio osobowego 
przystosowanego do 
przewozu osób 
niepełnosprawnych, w 
tym na wózkach 
inwalidzkich 

 
111.752,00 zł. 

 
69.552,00 zł. 

 
42.200,00 zł. 

Ogółem 241.752,00 zł. 149.454,00 zł. 92.298,00 zł. 
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Na podstawie art. 35a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008r. Nr 14, poz. 92 z późn. zm.)                  

Powiat opracowuje i realizuje, zgodnie z powiatową strategią dotyczącą rozwiązywania 

problemów społecznych, powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w 

zakresie: 

1) rehabilitacji społecznej, 

2) rehabilitacji zawodowej i zatrudniania, 

3)  przestrzegania praw osób niepełnosprawnych, 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 2008r. przygotowało sprawozdanie z realizacji 

Programu Działań Na rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Wyszkowskim na lata       

2004-2014 uchwalony Uchwałą Nr XVI/93/2004 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 26 marca 

2004r. Sprawozdanie zostało przyjęte  przez Radę Powiatu. 

 

Centrum ściśle współpracuje z Powiatową Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych 

w zakresie zadań realizowanych w obszarze rehabilitacji społecznej i zawodowej osób 

niepełnosprawnych jako ciałem opiniodawczo- doradczym oraz z Samorządami terytorialnymi 

kaŜdego szczebla, organizacjami społecznymi i fundacjami oraz innymi podmiotami 

działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych. 

 
 
Inne zadania realizowane przez Centrum w 2008 roku: 
 
 
Projekt systemowy pn. „W aktywności siła”  

Centrum od 2 czerwca do 31 grudnia 2008 r. realizowało projekt systemowy pn. „W aktywności 

siła” współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.  

. Celem głównym projektu było zwiększenie szans i przygotowanie do Ŝycia społecznego 

i zawodowego osób opuszczających rodziny zastępcze jak równieŜ aktywizacja społeczno -

zawodowa osób niepełnosprawnych. 

Projekt adresowany był do 39 osób: 

 - 7 osób opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze; 

- 32 osoby niepełnosprawne, w tym 13 uczestników WTZ i 6 osób niepełnosprawnych objętych 

pomocą przez PSOUU Koło w Wyszkowie. Były to głównie osoby młode, z grup zagroŜonych 

wykluczeniem społecznym, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, pozostające bez 

zatrudnienia.  
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W ramach projektu Centrum zrealizowało 7 indywidualnych programów usamodzielnienia oraz 

13 umów indywidualnych z osobami niepełnosprawnymi.  

Poprzez dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych oraz zorganizowanie warsztatów 

umiejętności i kompetencji społeczno-zawodowych połączonych z wycieczką integracyjną 

do Konstancina, 13 uczestników WTZ oraz 6 osób objętych pomocą przez PSOUU Koło 

w Wyszkowie, otrzymało wsparcie na rzecz integracji społeczno-zawodowej.  

W ramach Projektu zorganizowane zostały dwa moduły szkoleniowe: „ABC Przedsiębiorczości 

z kursem komputerowym”, w których udział wzięło łącznie 20 uczestników Projektu. Wszystkie 

osoby uczestniczące w szkoleniu otrzymały certyfikat ukończenia kursu.  

Centrum zorganizowało równieŜ dwa spotkania integracyjne: w „Stajni Pasja” w Skuszewie oraz 

na terenie DPS w Brańszczyku pn. „Familijne poŜegnanie lata 2008”. Celem zorganizowanych 

spotkań była promocja nowo nabytych umiejętności uczestników wśród potencjalnych 

pracodawców, łamanie barier i mentalności wśród lokalnego społeczeństwa. W trakcie spotkania 

integracyjnego w Brańszczyku została przeprowadzona prelekcja z zakresu aktywizacji 

społeczno-zawodowej osób wykluczonych społecznie. Celem wykładu było zapoznanie 

słuchaczy z moŜliwościami nabycia, podniesienia lub zmiany kwalifikacji i kompetencji 

zawodowych osób zagroŜonych wykluczeniem społecznym, przedstawienie nowych form 

i metod wsparcia, promowanie przed potencjalnymi pracodawcami aktywnych postaw, korzyści 

płynące z zatrudnienia osób niepełnosprawnych, zachęcanie do pokonywania osobistych barier 

w powrocie na rynek pracy.   

Projekt promowany był na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Wyszkowie, a takŜe poprzez plakaty i ulotki dystrybuowane na terenie Powiatu 

Wyszkowskiego oraz gadŜety. W ramach promocji, na koniec realizacji projektu, zorganizowana 

została konferencja upowszechniająca rezultaty projektu. W celu przeprowadzenia konferencji 

zakupiony został rzutnik multimedialny. Konferencja została przeprowadzona w Radziejowicach 

przy współudziale pracowników Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Urzędu 

Marszałkowskiego oraz innych PCPR-ów z województwa mazowieckiego, a takŜe uczestników 

projektów systemowych. 

 W ramach w/w projektu Centrum, zatrudniło 1 pracownika socjalnego i wsparło finansowo 2 

pracowników PCPR.  

Dla potrzeb realizacji i dokumentowania projektu został wyposaŜony w meble biurowe, szafę 

metalową, kopiarkę i sprzęt komputerowy pokój oraz zakupiony został aparat fotograficzny.  
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Partnerstwo na rzecz Rozwoju Lokalnego i Integracji Społecznej. 

W kwietniu 2008r. PCPR w Wyszkowie podpisało umowę o przystąpieniu do Partnerstwa na 

rzecz Rozwoju Lokalnego i Integracji Społecznej. Partnerstwo skupia następujące jednostki i 

organizacje pozarządowe: 

− PCPR W Wyszkowie, 

− OPS w Wyszkowie,  

− Promenada, 

− PSOUU koło w Wyszkowie. 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w pracy bieŜącej współpracuje z sądami, poradnią 

psychologiczno-pedagogiczną, ośrodkami pomocy społecznej, ośrodkami adopcyjno- 

opiekuńczymi, pedagogami szkolnymi, policją, szkołami innymi centrami pomocy rodzinie 

organizacjami pozarządowymi i fundacjami. Współpraca dotyczy głównie diagnostyki                            

i rozwiązywania problemów rodzinnych, funkcjonowania rodzin zastępczych, omawiane są 

problemy dotyczące rodzin dysfunkcyjnych, problemy szkolne i wychowawcze dotyczące 

małoletnich.  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie kontynuowało współpracę                          

z podmiotem gospodarczym deklarującym długofalową pomoc dla zdolnych dzieci 

wychowywanych w rodzinach zastępczych. Jak w poprzednim roku, równieŜ i w 2008 dwie 

dziewczynki osiągające bardzo dobre wyniki w nauce, były objęte mecenatem. W 2008 r. jedna  

z dziewczynek otrzymała gitarę i zestaw encyklopedii. Sponsor, który chce pozostać 

anonimowy, deklaruje mecenat nad dziewczynkami do momentu usamodzielnienia. 

Centrum ściśle współpracuje z  Liceum Socjalnym Zespołu Szkół Nr 1.w Wyszkowie     

W siedzibie Centrum prowadzone były lekcje z zakresu organizacji PCPR oraz mediacji 

rodzinnych.  

Ponadto w ramach „Dnia Przedsiębiorczości” wł ączyliśmy się w edukację młodzieŜy 

tworząc nowatorską płaszczyznę współpracy i przekazywania wiedzy młodym ludziom              

o funkcjonowaniu na rynku pracy oraz stworzenia  moŜliwości zapoznania się z pracą naszej 

jednostki, zbudowania mostów między szkołą, a miejscem pracy. Współpraca w tym zakresie   

to szansa na lepsze przygotowanie młodzieŜy do wejścia na rynek pracy i budowania własnej 

kariery. 

PCPR  przyjmowało na praktykę zawodową studentów z wyŜszych uczelni: 

- Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, (specjalność praca  



 59 

    socjalna w pomocy społecznej) – 1 osoba, 

- Akademii  Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora Wydział Pedagogiczny (specjalność    

profilaktyka i resocjalizacja) – 2 osoby. 

 
Wypoczynek letni  

 
Centrum uczestniczyło w organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieŜy                    

z terenu powiatu wyszkowskiego, w tym: 

- obóz wypoczynkowy w Lubiatowie w ramach opracowanego i realizowanego przez 

Komendę Chorągwi Mazowieckiej ZHP im. Wł. Broniewskiego programu 

profilaktyczno-terapeutycznego pn. „Pogodne Lato 2008” dla dzieci i młodzieŜy                  

z rodzin niewydolnych wychowawczo, dotkniętych skutkami alkoholizmu w terminie 

30.06.2008r. – 14.07.2008r. Na obóz sfinansowany ze środków Samorządu 

Województwa  Mazowieckiego i środków własnych ZHP wyjechało 43 uczestników.    

 

Udostępnianie pomieszczeń 

 

W 2008 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie udostępniało pomieszczenia na: 

- kontakty rodzinne ( 2 rodziny ), 

- spotkania Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, 

- na badanie słuchu dla osób skierowanych z Polskiego Związku Głuchych, 

- na spotkania przedstawicieli rodzin zastępczych w  związku z organizacją nowego 

Stowarzyszenia Rodzin Zastępczych, 

 

Szkolenia, spotkania zorganizowane przez PCPR 

 
W 2008r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zorganizowało następujące spotkania:  

- spotkanie informacyjne dla dyrektorów jednostek podległych  związane z omówieniem 

zagadnień dot. realizowanych przez PCPR zadań, 

- spotkanie informacyjne dla rodzin zastępczych, 

- spotkanie dla pracowników socjalnych z ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu 

wyszkowskiego oraz kuratorów Sądu Rejonowego w Wyszkowie w sprawie kolonii 

letnich dla dzieci i młodzieŜy, 

- spotkanie zorganizowane w PCPR oraz w WOK „Hutnik” z okazji Dnia Rodzicielstwa 

Zastępczego połączone z Festynem w Parku Miejskim w Wyszkowie, 
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- spotkanie z Wicestarostą Powiatu Wyszkowskiego, dyrektorami Domów Pomocy 

Społecznej, dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki 

Społecznej oraz skarbnikiem powiatu wyszkowskiego dot. omówienia sytuacji 

finansowej pielęgniarek zatrudnionych w domach pomocy społecznej, 

- spotkanie z dyrektorami i pracownikami socjalnymi DPS w sprawie aktualizacji 

wywiadów środowiskowych, 

- spotkania dot. opracowania „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 

2008-2015,” 

- spotkanie z uczniami szkół ponadgimnazjalnych z okazji „Dnia Przedsiębiorczości,” 

- spotkanie z kierownikiem Ośrodka dla Uchodźców w Pustych Łąkach, 

- spotkania z pracownikiem Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu 

Wojewódzkiego, dyrektorem Bursy Szkolnej w Wyszkowie oraz Dyrektorem 

Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Dębinkach w sprawie 

przebudowy Bursy pod WPO-W,  

- spotkanie z dyrektorami DPS i dyrektorem WPO-W dot. omówienia Dnia Pracownika 

Socjalnego w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Dębinkach,  

- spotkanie z uczniami Liceum Socjalnego Zespołu Szkół Nr 2 nt. działalności PCPR, 

- spotkania mediacyjne. 

 

Kontrole przeprowadzone w PCPR 

 

W dniach od  09.01.2008r. do dnia 16.01.2008r. obyła się kontrola przeprowadzona przez 

Starostwo Powiatowe Wyszkowie w zakresie 5% wydatków poniesionych za II półrocze 2007r. 

Zakres przedmiotowej kontroli dotyczył: 

1) Prawidłowości realizacji wydatków w stosunku do ustalonego planu finansowanego, 

sprawozdań finansowych;  

− Wydatki z paragrafu 3110 – świadczenia społeczne, 

2) Gospodarka drukami ścisłego zarachowania. 

 Kontrolą objęto okres od 01.07. do 31.12.2007r. 

 

 W dniu 16 maja 2008roku pracownicy Oddziału Mazowieckiego Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeprowadzili kontrole umowy nr WRR000007/07/D 

podpisanej w dniu 26 lipca 2006r w ramach „ Programu wyrównywania róŜnic między 

regionami”.   

Przedmiotem kontroli było: 
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1. Sprawdzenie dokumentacji zakupionych samochodów: 

− mikrobus 9 miejscowy Volkswagen 7 HC T 5 Kombi 1,9 TDI – Dom Opiekuńczy 

Zgromadzenia Sióstr Loretanek – Loretto k/Kamieńczyka, 

− mikrobus 9 miejscowy Volkswagen/Ams Kutno 7HC/IM T5 Shuttle Kombi 1,9 TDI 77 

KW – Ośrodek Charytatywno – Szkoleniowy w Popowie, 

− mikrobus 9 miejscowy Mercedes-BenzVito 111 CDI – Gmina Długosiodło, 

w tym: karty drogowe za miesiące styczeń – kwiecień 2008 rok, aktualne ubezpieczenie, 

aktualne dokumenty rejestracyjne. Czy pojazd jest wpisany do księgi ewidencyjnej. 

Wykorzystanie samochodu dla potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym zasady lub 

regulamin korzystania z samochodu, wykazy korzystających osób, trasy przejazdów, ilość 

przejechanych kilometrów. 

2. Inne zagadnienia według uznania kontrolerów.          

 

W dniach 1-5 grudnia 2008r. pracownicy Oddziału Mazowieckiego Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeprowadzili kontrolę w zakresie 

wykorzystania środków finansowych PFRON. 

Przedmiotem kontroli było sprawdzenie wydatkowania środków finansowych przekazanych 

algorytmem na realizację zadań w 2007 roku określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 

roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

Kontrolą objęto wydatkowanie środków przeznaczonych na dofinansowanie: 

− likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych na wnioski 

indywidualnych osób niepełnosprawnych, 

− zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne, i środki pomocnicze 

przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów, 

− uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, 

− kosztów działalności warsztatu terapii zajęciowej. 

 

PowyŜsze kontrole nie wykazały nieprawidłowości w wydatkowaniu środków finansowych  

przekazywanych przez Powiat  Centrum na realizacje zadań własnych z zakresu pomocy 

społecznej oraz  środków PFRON.  
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Załącznik  

do sprawozdania 

z działalności PCPR  

za 2008 rok. 

 
 

 Art. 112 ust. 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008r. Nr 

115, poz. 728z późn. zm.) nakłada na kierownika PCPR obowiązek składania Radzie 

Powiatu corocznego sprawozdania z działalności centrum i przedstawiania wykazu potrzeb 

w zakresie pomocy społecznej.  

  

 

Wykaz potrzeb: 

 

1. Realizacja „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie 

Wyszkowskim na lata 2008-2015” ze szczególnym uwzględnieniem Programu 

Naprawczego Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowaczej. 

 

 


