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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 2009 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 2009r. Nr 175, poz. 1362              

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 XXXI/200/2008 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 29 grudnia 

2008r. w sprawie uchwalenia budŜetu powiatu wyszkowskiego na 2009r. oraz Uchwałą Nr 

113/361/2009 Zarządu Powiatu Wyszkowskiego z dnia 13 stycznia 2009r. w sprawie 

szczegółowego podziału dochodów i wydatków budŜetu Powiatu Wyszkowskiego na 2009r.             

z późniejszymi zmianami, według następującej klasyfikacji budŜetowej: 
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Tabela nr 1: Środki finansowe wg klasyfikacji budŜetowej w 2009r. przekazane do dyspozycji 

PCPR w Wyszkowie 

 

Dział Rozdział Treść  Plan finansowy Wykonanie 

 Pomoc Społeczna 2 628 367 2 477 452,14 

85201 Placówki Opiekuńczo – 

Wychowawcze 

 40 266 26 637,37 

85204 Rodziny Zastępcze 895 462 839 150,92 

852 

85218 Powiatowe Centra Pomocy 

Rodzinie 

1 283 363 1 269 417,85 

 85231 Pomoc dla uchodźców 409 276 342 246 

 

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 342 246 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 489 047,14 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. 

 

Tabela nr 2: Środki finansowe dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych w 2009r.  

 

Dział Rozdział i § Treść  Plan finansowy 
dochodów 

Wykonanie 

 Pomoc Społeczna 1 150 1 101 852 

85218§0960 

 

 

Spadki, zapisy i darowizny 
pienięŜne w tym: 
 
- Bank Spółdzielczy w 
Wyszkowie 

1 100 

 

 

1 100 

 

700 
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85218§0920 

 

 

 
- Hurt-Detal Alicja Sikorska 
 
- Pośrednictwo ubezpieczeniowe 
D.Kukwa 
 
- Apteka „Herba”R.J.Dryll 
Pozostałe odsetki 
-kapitalizacja odsetek na 
rachunku bankowym 

 

 

 

 

50 

50 

100 

100 

 

200 

1 

1 

Rozdział i § Treść Plan finansowy 
wydatków 

Wykonanie 

 Pomoc Społeczna 1 150 1 101 

85218§4210 Zakup materiałów i 
wyposaŜenia 
-Zakup artykułów spoŜywczych i 
artykułów jednorazowego uŜytku 
wykorzystanych na organizację 
Dnia Rodzicielstwa Zastępczego 

150 

150 

101 

101 

85218§4300 Zakup usług pozostałych 
-Zakup usługi gastronomicznej w 
ramach obchodów Dnia 
Rodzicielstwa Zastępczego 

1 000 

 1 000 

1 000 

1 000 

 

Charakterystyka kadry zatrudnionej w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej 
oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej na szczeblu powiatowym w 2009 r. przedstawia się 
następująco: 
 
Ogółem zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej    347  osoby    
         

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 17  osób 
            w tym: 
            - w pełnym wymiarze czasu pracy                                                             16  osób 
            - umowa zlecenie                                                                                               1 osoba 
                                       
       2.  Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku  135 osób 
             w tym: 
 - w pełnym wymiarze czasu pracy 120 osób 
 - w niepełnym wymiarze czasu pracy 15 osób 
 
       3.  Domy Pomocy Społecznej dla Dzieci w Niegowie 77 osób 
 w tym: 
 - w pełnym wymiarze czasu pracy 74 osoby 
 - w niepełnym wymiarze czasu pracy 3 osoby 
 
       4. Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci „Fiszor” w Gaju 62 osoby 
 w tym: 
 - w pełnym wymiarze czasu pracy 57 osób 
 - w niepełnym wymiarze czasu pracy 5 osób 
         
       5. Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza  w Dębinkach ogółem 38 osób 
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  w tym: 
 - w pełnym wymiarze czasu pracy, 29 osób 

- w niepełnym wymiarze czasu                                                                            5 osób  
Kadrę  pedagogiczną  stanowiło  14 osób  w tym  9 osób zatrudnionych  na podstawie 
Karty  Nauczyciela  
Umowa zlecenie 1osoba 
Umowa o dzieło 1 osoba 
Prace interwencyjne  2 osoby 

       6.  Warsztat Terapii Zajęciowej PSOUU Koło w Wyszkowie                                 18 osób 
w tym : 
- w pełnym wymiarze czasu pracy                                                                       11 osób 
- umowa na czas zastępstwa                                                                                 3 osoby 
- umowa zlecenie                                                                                                  4 osoba. 

 
Struktura zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę 338 osoby 
 

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                                                16 osób 
   - dyrektor 1 osoba 
       - główny księgowy                                                                                1 osoba 
   - kadra kierownicza  3 osoby 
   - starszy pracownik socjalny  1 osoba 
      - pracownik socjalny ds. osób niepełnosprawnych 1 osoba 
   - aspirant pracy socjalnej  2 osoby                                                                                                  
   - pozostali pracownicy 7  osób  
2. Dom Pomocy społecznej w Brańszczyku                       135 osób 
   - dyrektor 1 osoba 
   - kadra opiekuńczo –terapeutyczna 41 osób 
   - kadra medyczno – rehabilitacyjna 16 osób 
   - administracja 12 osób 
   - obsługa 65 osób 
3. Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w Niegowie                                                77 osób 
   - dyrektor 1 osoba 
   - kadra opiekuńczo – terapeutyczna 52 osoby 
   - kadra medyczno – rehabilitacyjna 7 osób 
   - administracja 3 osoby 
   - obsługa 14 osób 
4. Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci „Fiszor” w Gaju                                         62 osoby 
   - dyrektor 1 osoba 
   - kadra opiekuńczo – terapeutyczna 40 osób 
   - kadra medyczno –rehabilitacyjna 5 osób 
   - administracja 7 osób 
   - obsługa 9 osób 
5. Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Dębinkach              34 osoby 
 - dyrektor 1 osoba 
   - wychowawcy z karty nauczyciela 9  osób  

 - wychowawcy 5  osób 
 - psycholog 1 osoba                                                              

- administracja 4  osób 
  - obsługa 14 osób  

6. Warsztat Terapii Zajęciowej PSOUU Koło w Wyszkowie                                  14 osób 
                   - kierownik                                                                                        1 osoba 
                   - główny księgowy                                                                                  1 osoba 
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                   - pracownik administracyjno-biurowy                                                    2 osoby 
                   - pracownik socjalny                                                                               1 osoba 
                   - terapeuci zajęciowi                                                                                  8 osób 
                   - 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 3-osoby.         

3 osoby podjęły naukę na Studiach Podyplomowych Akademii Leona Kuźmińskiego na 

Kierunku  „Zarządzanie projektami Unijnymi”                      

Ponadto pracownicy Centrum i pozostałych jednostek ujętych w sprawozdaniu doskonalą 

swoje umiejętności zawodowe poprzez udział w szkoleniach, naradach szkoleniowych oraz 

konferencjach.  

 

Źródła finansowania Domów Pomocy Społecznej 

 

Dom Pomocy Społecznej „Fiszor” w Gaju otrzymał w 2009r. dotację celową z budŜetu 

państwa na bieŜącą działalność w wysokości 1 635,48 zł na jedno miejsce dotowane,                  

tj. 1 481 745 zł.  

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

przebywających w DPS w wysokości 4 885 zł  

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w Niegowie otrzymał w 2009r. dotację celową           

z budŜetu państwa na bieŜącą działalność w wysokości 1 635,50 zł na jedno miejsce dotowane,                          

tj. 1 952 793 zł.  

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

przebywających w DPS w wysokości 7 169 zł. 

Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku otrzymał w 2009r. dotację celową z budŜetu 

wojewody na bieŜącą działalność w wysokości 2 351 652 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: 
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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. 

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 3: Ilość miejsc i mieszkańców wg typów domów na dzień 31.12.2009 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: 

3 396 406 1 194 201 2 202 205 

Przewlekle 

somatycznie 

chorych 

1 167 85 1 167 85    

Dorosłych 

niepełnospr. 

intelektualnie 

 27 116  27 116    

Dzieci                  

i młodzieŜy 

niepełnosprawny

ch intelektualnie 

2 202 205    2 202 205 

 

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. 
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 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, 

• 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 2009 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie wydało 221 decyzji 

administracyjnych dotyczących mieszkańców domów pomocy społecznej w tym: 58 decyzji 

umieszczających, 106 decyzji ustalających opłatę, 13 decyzji ustalających i zwalniających z 

opłaty, 29 decyzji wygaszających, 4 decyzje zwalniające częściowo z opłaty, 1 decyzja 

umarzająca. 
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            Przyjmowanie do domów pomocy społecznej w 2009 r. roku odbywało się na podstawie 

ustawy z dnia 29 listopada 1999r. (Dz. U. Nr 64 poz.593 z późn. zm.), (starych zasadach) oraz 

ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn. 

zm.), (nowych zasadach). W 2009 r. przyjęto 52 mieszkańców w tym 3 osoby w g. starych 

przepisów i 49 osób wg. nowych przepisów. 

 

Tabela nr 4: Liczba miejsc z uwzględnieniem mieszkańców przebywających w poszczególnych 
domach pomocy społecznej. 
 

 
Nazwa domu 

 

Liczba 
miejsc 

Liczba 
mieszkańców wg 
stanu na koniec 
grudnia 2009 r. 

Liczba osób przyjętych w 2009 r. 

wg starych 
przepisów 

wg nowych 
przepisów 

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

 
194 

 
201 

 
3 

 
43 

 
46 
 

DPS Niegów dla dzieci i 
młodzieŜy niepełnosprawnej 
intelektualnie 

107 110  
- 

 
2 

 
2 

DPS Fiszor dla dzieci i 
młodzieŜy niepełnosprawnej 
intelektualnie 

95 95  
- 

 
4 
 

 
4 
 

  

            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 5: 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 

113 83 30 

2.      W tym przez mieszkańca 82 75 7 

3. W tym przez członków rodziny 3 - 3 

4. W tym przez mieszkańca i 10 8 2 
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członków rodziny 

5. W tym pełna odpłatność gminy 18 - 18 

  

Ponadto 3 osoby skierowane 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). 

 

 Tabela nr 6: 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  281 116 165 

2. Z emerytury, renty, renty socjalnej 259 95 164 

3. Z zasiłku  stałego 21 21 - 

4. Przez członków rodziny                       1 - 1 

5. Z innych źródeł                                     - - - 

 

Rodzice 9 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 14 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. 
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Tabela nr 7: Średni koszt utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej w latach 2005 

– 2009. 

L.p. Dom Pomocy Społecznej 2005  2006 2007 2008 2009 

1.  w Brańszczyku 1629,42 1671,50 1774,63 1774,63 2195,06 

2.  w    Niegowie 1697,30 1699,67 1746,30 1899,29 2190,14 

3. ,,Fiszor” w Gaju 1709,40 1708,62 1748,82 1856,61 2278,06 

 

 

Tabela nr 8: Liczba osób zatrudnionych w ponadgminnych domach pomocy społecznej na 

podstawie umowy o pracę w przeliczeniu na pełne etaty wg stanu na 31.12 2009 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  274 261,33 135 127,08 139 134,25 

Kierujący jednostkami 

organizacyjnymi 

3 3,00 1 1,00 2 2,00 

Działalności opiekuńczo – 

terapeutycznej          

133 127,08 41 37,58 92 89,50 

Działalności medyczno-

rehabilitacyjnej 

28 24,75 16 15,00 12 9,75 

Działalności administracyjnej 22 21,25 12 11,25 10 10,00 

Gospodarczy i obsługi 88 85,25 65 62,25 23 23,00 

 

Domy Pomocy Społecznej zatrudniały na dzień 31.12.2009 r. 274 osoby w przeliczeniu na 

261,33 etatach.  

 

Tabela nr 9: Struktura wiekowa mieszkańców wg stanu na dzień 31.12.2009 r.  

Lp. Mieszkańcy  w wieku  Ogółem 

liczba  

mieszkańców 

W DPS w 

Brańszczyku 

W domach prowadzonych  

przez podmioty niepubliczne 

1. - do 18 lat       35          -         35 

2.      - od 19 do 40 lat      138        30        108 

3. - od 41 do 60 lat      129        70          59 
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4. - od 61 do 74 lat        61        58            3 

5. - powyŜej 74 lat        43        43             - 

 

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.  

Natomiast w Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku  czterech mieszkańców realizowało 

obowiązek szkolny w tym:  trzech w Zespole Szkół Specjalnych w Brańszczyku 1 osoba                 

w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Wyszkowie. 

 Z domów pomocy społecznej  w 2009 r. odeszło 42 osoby z tego: do innych placówek           

2 osoby, do rodziny 6 osób, zmarło 34 osoby, w tym 31 osób 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 2009 r. w domach tych odnotowano 3 zgony. 

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

(Dz. U. z 2009r. Nr 175 poz. 1362 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 i w 2007 r.                 

Decyzją Wojewody otrzymały zezwolenie na prowadzenie domów na czas nieokreślony.   

Natomiast gdy Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku  spełnił obowiązujące standardy 

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 
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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. 

 

  Na podstawie ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. ( tekst jednolity: Dz. 

U. z 2009 r., Nr 175, poz.1362 z późn. zm.), oraz Regulaminu Kontroli Zewnętrznej, Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie dokonało w miesiącu październiku 2009 r. kontroli 

doraźnej trzech domów pomocy społecznej. Przedmiotem kontroli była organizacja pracy 

jednostki z uwzględnieniem struktury zatrudnienia oraz zakres i jakość świadczonych usług: 

bytowych, opiekuńczych i wspomagających.  

             W trakcie kontroli stwierdzono, Ŝe domy pomocy społecznej na terenie powiatu 

wyszkowskiego funkcjonują w sposób prawidłowy. Domy zaspokajają potrzeby bytowe, 

opiekuńcze i wspomagające w zakresie kontrolowanych zagadnień.      

 

W 2009 r. w domach pomocy społecznej zostały przeprowadzone następujące kontrole:  

DPS  w Brańszczyku: 

− 09.02.2009 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dokonał kontroli                                

w związku z interwencją mieszkańca. Kontrolę zakończono bez zaleceń.  Dokonano 

tylko wyjaśnień odnośnie Ŝądań pensjonariusza.  

− 18.02.2009 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dokonał kontroli doraźnej 

oceny stanu sanitarnego pomieszczeń. Zapisano 14 zaleceń dotyczących konieczności 

wymiany m. In. Zniszczonych wykładzin, pękniętych umywalek i płytek glazury oraz 

nieskutecznej wentylacji. Zalecenia wykonano. 

− 23.09.2009 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dokonał planowanej 

kontroli oceny stanu sanitarnego i porządkowego pomieszczeń. Zalecono 

uaktualnienie procedur gabinetów zabiegowych oraz zakup nowej lampy 

bakteriobójczej. Zalecenia wykonano.  

Ponadto dokonano inspekcji w zakresie ochrony p/poŜarowej, gazownictwa oraz stanu 

technicznego urządzeń i obiektów. 

− Komenda Powiatowa Państwowej StraŜy PoŜarnej w Wyszkowie – 14.09.2009 r. 

− Protokół z ustaleń dokonanych w toku czynności kontrolno-rozpoznawczych – 1x          

w roku 

− Protokół konserwacji instalacji sygnalizacji p. poŜarowej – 1x na kwartał  

− Protokół z przeprowadzonej konserwacji systemu monitoringu p. poŜarowego – 1x      

na kwartał 
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− Protokół z przeglądu obiektów budowlanych 

− Protokół z przeglądu instalacji gazowej w budynku – 1x w roku 

− Protokół z okresowej kontroli przewodów kominowych i wentylacyjnych – 1x na        

pół roku  

 

 

DPS w Niegowie  

 
− Sąd Rejonowy w Wyszkowie Wydział ds. Nieletnich  pod względem prawidłowości           

przestrzegania praw mieszkańców i obsługi depozytów – bez zaleceń; 

− Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wyszkowie – dwukrotnie  

październiku i grudniu  2009 r. – zalecenia pokontrolne dotyczyły bieŜącej pracy  

i  realizowane są na bieŜąco; 

− Komenda Powiatowej StraŜy PoŜarnej w Wyszkowie- stan  przestrzegania przepisów     

z zakresu p. poŜ. – bez zaleceń. 

− Urząd Dozoru Technicznego Oddział Dozoru w Warszawie – stan techniczny   

urządzeń wind, kotłów ciśnieniowych – bez zaleceń. 

 DPS ,,Fiszor „ w Gaju:  

− 21.01.2009 r. i 27.05.2009 r. Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wyszkowie –

kontrola  stanu sanitarnego pomieszczeń –zalecenia dotyczyły bieŜącej pracy  

i realizowane są na bieŜąco.  

− 26.06.2009 r. Sąd Rejonowy w Wyszkowie-kontrola pod względem prawidłowości 

przestrzegania praw mieszkańców i obsługi depozytów – bez zaleceń.  

− 10.09.2009 r. Powiatowa StraŜ PoŜarna-przestrzeganie przepisów z zakresu p-poŜ bez 

zaleceń. 

                    
 

Pracownicy domów pomocy społecznej w 2009 r. uczestniczyli  w n/w szkoleniach: 

Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku. 

Szkolenia płatne: 

 
− Czas pracy i wynagrodzenia w nowej ustawie o pracownikach samorządowych. 

− Naliczanie płac – zmiany w 2009 roku. 



 14 

− Opracowanie projektu planu finansowego samorządowej jednostki budŜetowej na                                

2010 rok oraz zasady i terminy sporządzania sprawozdawczości budŜetowej                                   

w samorządowych jednostkach budŜetowych. 

− Emerytury kapitałowe, emerytury pomostowe, renty z tytułu niezdolności do pracy                                   

i  świadczenia przedemerytalne. 

Profilaktyka uzaleŜnień a zarządzanie domem pomocy społecznej. 

− Warsztaty zamówień publicznych w Pomocy Społecznej, najnowsze zmiany, 

praktyczne problemy. 

− Zamówienia publiczne na dostawę produktów leczniczych w DPS.  

− Szkolenia bezpłatne 

− Leczenie ran, oparzeń oraz odleŜyn zorganizowana przez firmę dostarczającą środki           

opatrunkowe.       

− Konferencja dla dyrektorów domów pomocy z województwa mazowieckiego.  

 

Dom Pomocy Społecznej w Niegowie.  

        Szkolenia  płatne.   

− Szkolenie całego personelu w dziedzinie BHP i higieny pracy. 

− Uaktualnienie informacji z zakresu zagadnień ZUS. 

− Praca w programie do obsługi depozytów. 

− Praca w systemie SAC do przekazywania sprawozdań drogą elektroniczną.  

Ponadto przeszkolono:   

− dwie pielęgniarki w zakresie pielęgniarstwa rodzinnego, 

− jedną osobę, która uzyskała kwalifikacje w zakresie inspektora ochrony 

przeciwpoŜarowej. 

 

 Dom Pomocy Społecznej ,,Fiszor” w Gaju.  

         Szkolenia płatne.  

− Nowe wyzwania dla pomocy społecznej, niezbędne działania łagodzące poziom 

wykluczenia społecznego.  

        Szkolenia bezpłatne 

− Technika  pracy z pacjentem, właściwe podnoszenie pacjentów. 

− Nowoczesny system lecenia ran.  

− Pielęgnacja i rehabilitacja pacjentów po przebytym incydencie mózgowym. 
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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: 

- ubóstwa – 58 porad, 

- sieroctwa – 36 porad, 

- sieroctwa społecznego – 95 porady, 

- niepełnosprawności – 43 porady,  

- przewlekłej choroby – 32 porady, 

- przemocy w rodzinie – 49 porady, 

- potrzeby ochrony macierzyństwa i wielodzietności – 63 porady, 

- bezradności w spawach opiekuńczych i wychowawczych – 113 porad, 

- braku przystosowania do Ŝycia dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i młodzieŜy 

opuszczających placówki opiekuńcze – 77 porady, 

- alkoholizmu – 66 porad, 

- zdarzeń losowych i sytuacji kryzysowych – 26 porad,  

- problemów szkolnych – 79 porad, 
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-  długotrwałego bezrobocia – 64 porady, 

- choroby psychicznej – 43 porady. 

 

Przyjmowanie indywidualnych interesantów i udzielanie pomocy psychologicznej było 

realizowane z następujących powodów: 

- ubóstwa – 4 porady, 

- bezrobocia – 3 porady,  

- niepełnosprawności – 23 porady, 

- długotrwałej lub cięŜkiej choroby – 12 porad, 

- przemocy w rodzinie – 27 porad, 

- potrzeby ochrony macierzyństwa i wielodzietności – 16 porad, 

- bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych – 34 porady, 

- braku przystosowania do Ŝycia młodzieŜy – 29 porad, 

- alkoholizmu – 15 porad, 

- zdarzeń losowych i sytuacji kryzysowych – 18 porad, 

- problemów małŜeńskich – 22 porad, 

- zaburzeń psychicznych – 20 porad, 

- problemów szkolnych – 28 porad, 

- konfliktów w rodzinie – 40 porad, 

- sieroctwa – 3 porady 

- sieroctwa „społecznego.” 

Łącznie z porad psychologa skorzystało ok. 270 osób. 

Psycholog udziela równieŜ porad podczas odwiedzin w środowisku miejscu zamieszkania rodzin 

zastępczych oraz rodziców biologicznych. W 2009r. w takiej formie udzielono 60 porad. 

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 (w 2009r. psycholog skierował 2 wnioski do Komisji), 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. 
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W roku 2009 zostało przeprowadzone przez psychologa szkolenie dla rodzin zastępczych 

dotyczące specyfiki oddziaływań wychowawczych w rodzinie zastępczej.  

W ubiegłym roku Policja przekazała do Centrum 147 informacji dotyczących interwencji                   

w ramach „Niebieskiej Karty” odbywających się na terenie Powiatu Wyszkowskiego. 

śadna ze zgłoszonych rodzin nie była zainteresowana poradą psychologiczną i prawną. 

  

Porady prawne 

 

Ponadto mieszkańcom powiatu wyszkowskiego w ramach poradnictwa specjalistycznego 

udzielono 29 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 

 

Rodzina rozumiana jako system jest całością powiązanych między sobą elementów. 

KaŜdy członek rodziny reaguje na zachowania pozostałych osób, tworząc sieć interakcji. 

W sytuacjach, gdy rodzina nie jest w stanie poradzić sobie z problemami; nie moŜe, nie potrafi 

bądź nie chce zajmować się dzieckiem zachodzi konieczność udzielenia pomocy, wsparcia 

zewnętrznego lub interwencji. W takiej sytuacji, w myśl konstytucyjnej zasady pomocniczości, 

dziecko ma prawo do pomocy, w tym pieczy zastępczej. 

Jest ona najbardziej zbliŜoną do warunków rodzinnych formą wsparcia dla dziecka 

pozbawionego opieki rodziców.  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie kieruje się zasadą pomocniczości                         

i autonomii rodziny zdając sobie sprawę ze znaczenia jakości pieczy zastępczej.                                    

W podejmowanych działaniach podkreślana jest ranga i znaczenie praw dziecka, w tym do 

pieczy zastępczej, uznania umieszczenia dziecka poza rodziną za sytuację wyjątkową, 

dopuszczalną tylko po wyczerpaniu wszystkich moŜliwości i bezskuteczności innych działań. 

 

Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r.,              

Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) do  zadań własnych powiatu naleŜy między innymi: 

organizowanie opieki  w rodzinach zastępczych i udzielanie pomocy pienięŜnej na częściowe 

pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci oraz wypłacanie wynagrodzenia                  

z tytułu pozostawania w gotowości przyjęcia dziecka albo świadczonej opieki i wychowania 

niespokrewnionym z dzieckiem zawodowym rodzinom zastępczym. 
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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 10: Rodziny zastępcze funkcjonujące w powiecie wyszkowskim w 2009 roku.  

 
Zawodowe niespokrewnione rodziny 

zastępcze  
W tym:  

 
Lp . 

 
Rodziny 

spokrewnione 
z dzieckiem 

 

 
Rodziny 

niespokrewnione                  
z dzieckiem 

 
wielodzietne 

 
specjalistyczne 

 
o charakterze 

pogotowia 
rodzinnego 

 
Ogółem 

 
1. 

 
60 

 
7 

 
1 

 
- 

 
1 

 
69 

 

 

Tabela nr 11: Dzieci w rodzinach zastępczych funkcjonujących w powiecie wyszkowskim                 

w 2009 roku. 

 
Dzieci w zawodowych niespokrewnionych 

rodzinach zastępczych 

 
Lp. 

 
Dzieci w 

rodzinach 
spokrewnionych 

 
Dzieci w rodzinach 
niespokrewnionych 

 
wielodzietnych 

 
specjalistycznych 

 
o 

charakterze 
pogotowia 
rodzinnego 

 
1. 

 
74 

 
11 

 
3 

 
- 

 
10 
 

 

W 2009 r. na podstawie postanowienia sądu utworzono łącznie 11 nowych rodzin 

zastępczych, w tym: 

- rodziny zastępcze spokrewnione z dzieckiem – 7 rodzin, 

- rodziny zastępcze niespokrewnione z dzieckiem – 3 rodziny 

- zawodowe niespokrewnione z dzieckiem, wielodzietne – 1 rodzina. 

W 2009 r. w nowo utworzonych na terenie powiatu wyszkowskiego rodzinach 

zastępczych umieszczono łącznie 18 dzieci, w tym: 

- dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych – 7 dzieci, 

- dzieci w rodzinach niespokrewnionych – 3dzieci,  
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- dzieci w zawodowej niespokrewnionej rodzinie zastępczej o charakterze  

   pogotowia rodzinnego – 5 dzieci, 

- dzieci w zawodowej niespokrewnionej rodzinie zastępczej wielodzietnej – 3 dzieci. 

W 2009 r. w rodzinach zastępczych na terenie powiatu wyszkowskiego i poza powiatem 

umieszczonych zostało 30 dzieci. 

 

Tabela nr 12: Dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych w 2009 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  

 
22 

 
8 

 
4 

 
30 

 

 

Z uwagi na niewystarczającą ilość niespokrewnioych z dzieckiem i zawodowych 

niespokrewnionych  z dzieckiem rodzin zastępczych, małoletni z terenu powiatu wyszkowskiego 

umieszczani są  w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie innych powiatów.  

W 2009 r. na terenie innych powiatów umieszczonych zostało 12 dzieci pochodzących z terenu 

powiatu wyszkowskiego. W 2009 r.  w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie innych 

powiatów przebywało ogółem  17 dzieci.  

 

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 Wyszkowie 

w 2009 r. przygotowało do podpisania przez powiat wyszkowski 12 porozumień w sprawie 

określenia warunków i sposobu przekazywania środków finansowych na pokrycie kosztów 

utrzymania dziecka umieszczonego poza środowiskiem rodziny biologicznej. Powiat 

wyszkowski podpisał porozumienia  z powiatami: iławskim, działdowskim, radomskim, 

nowodworskim, Miastem st. Warszawa. 

Z diagnozy potrzeb dotyczących opieki nad dziećmi pozbawionymi opieki wynika, Ŝe 

istnieje pilna konieczność tworzenia nowych rodzin zastępczych: niespokrewnionych   

z dzieckiem oraz zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem. 
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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 13: Środki finansowe przyznane rodzinom zastępczym w 2009 roku.  

 

Wyszczególnienie 

 

Liczba 

dzieci 

 

Liczba 

świadczeń 

 

Kwota 

świadczeń 

 

Liczba 

rodzin 

Rodziny zastępcze – ogółem 98 X 697.982 69 
Pomoc pienięŜna dla dziecka w rodzinie 
zastępczej spokrewnionej-ogółem 
w tym: 

 
74 

 
739 

 
489.709 

 

 
60 
 

Pomoc pienięŜna na częściowe pokrycie 
kosztów utrzymania dziecka w rodzinie 
zastępczej 

 
74 
 

 
737 

 

 
485.809 

 

 
60 
 

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

 
2 

 
2 

 
3.900 

 
2 
 

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

 
11 

 
94 
 
 

 
88.943 

 

 
7 
 

Pomoc pienięŜna na częściowe pokrycie 
kosztów utrzymania dziecka w rodzinie 
zastępczej 

 
11 

 
91 
 

 
79.943 

 
7 

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

 
3 

 
3 

 
9.000 

 
3 

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

 
13 

 
78 

 
67.944 

 

 
2 
 

w tym: wielodzietne  
3 
 

 
29 

 
 

 
22.727 

 

 
1 
 
 

w tym pomoc pienięŜna na częściowe 
pokrycie kosztów utrzymania dziecka w 
rodzinie zastępczej 

 
3 

 
24 
 

 
18.624 

 

 
1 
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jednorazowa pomoc losowa 

 
1 

 
1 
 

 
823 

 

 
1 
 

 
okresowa pomoc losowa 

 
1 

 
4 
 

 
3.280 

 

 
1 
 

 
o charakterze pogotowia rodzinnego 

 
10 

 
49 
 

 
45.217 

 

 
1 
 

 
w tym pomoc na częściowe pokrycie 
kosztów utrzymania dziecka w rodzinie 
zastępczej  

 
10 

 
44 
 

 
38.433 

 

 
1 
 

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

 
3 

 
3 
 

 
5.460 

 

 
1 
 

 
Jednorazowa pomoc losowa 

 
2 

 
2 
 

 
1.324 

 

 
1 
 

 
Przyznanie świadczeń z pomocy społecznej następuje w formie decyzji administracyjnej.  

W 2009 r. wydanych zostało ogółem 124 decyzji w sprawie przyznania pomocy pienięŜnej.  

Decyzję administracyjną o przyznaniu pomocy pienięŜnej na częściowe pokrycie kosztów 

utrzymania dziecka 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. Łącznie przeprowadzono 358 

wywiadów rodzinnych, środowiskowych  w tym 90 ocen opiekuńczo-wychowawczych.  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 2009 r. na terenie powiatu wyszkowskiego funkcjonowały dwie zawodowe 

niespokrewnionej rodziny zastępcze. W okresie sprawozdawczym podpisano jedną umowę - 

zlecenie o pełnienie funkcji zawodowej niespokrewnionej rodziny zastępczej o charakterze 

pogotowia rodzinnego na okres jednego roku i jedną umowę -zlecenie o pełnienie funkcji 

zawodowej niespokrewnionej wielodzietnej rodziny zastępczej równieŜ na okres jednego roku. 

Podpisana umowa-zlecenie dotycząca zawodowej niespokrewnionej wielodzietnej rodziny 
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zastępczej jest wynikiem przekształcenia się tej rodziny z rodziny zastępczej niespokrewnionej 

na zawodową niespokrewnioną wielodzietną  rodzinę zastępczą. 

W zawodowej niespokrewnionej rodzinie zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego 

przebywało w 2009 r. czasowo ogółem 10 dzieci. W rodzinie zastępczej o charakterze 

pogotowia rodzinnego dzieci przebywają  do momentu uregulowania ich sytuacji prawnej nie 

dłuŜej niŜ przez 12 miesięcy. W przypadku gdy sytuacji tej nie udało się uregulować pobyt 

dzieci moŜna wydłuŜyć o kolejne trzy miesiące. 

W zawodowej niespokrewnionej wielodzietnej rodzinie zastępczej umieszczonych jest 

troje dzieci pochodzących z terenu innych powiatów. 

 

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

z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 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.  

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

z urzędu , ze względu na trudną sytuację materialną rodziny. 

W 2009r. wydano 30 decyzji w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej. 

We wszystkich decyzjach ze względu na trudną sytuację dochodową, rodzinną,  zdrowotną                              

i związana z niepełnosprawnością rodziców biologicznych uzasadnione było odstąpienie                       

od ustalenia odpłatności.  

 

 

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, 
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- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej. 

Przyznanie w/w pomocy usamodzielnianym wychowankom opuszczającym rodziny zastępcze 

poprzedzone jest podjęciem działań dotyczących procesu usamodzielnienia, tj. wyznaczeniem 

opiekuna usamodzielnienia i opracowaniem indywidualnego programu usamodzielnienia.               

W opracowaniu programu usamodzielnienia uczestniczą pracownicy Centrum, którzy 

współpracują z osobą usamodzielnianą i opiekunem usamodzielnienia, wspierając ich                                    

w  realizacji załoŜeń wynikających z indywidualnego programu usamodzielnienia.  

 

Tabela nr 14: Środki finansowe przyznane pełnoletnim wychowankom rodzin zastępczych                

w 2009 r.  

 
Lp. 

 
Rodzaj pomocy 

 
Liczba osób 

 
Kwota udzielonej 

pomocy 
  
1. 

 
Pomoc pienięŜna na kontynuowanie nauki   
w szkole 

 
26 

 
116.748,00 

 
 
2. 

 
Pomoc pienięŜna na usamodzielnienie 

 
5 

 
21.411,00 

 
3. 

 
Pomoc pienięŜna na zagospodarowanie                  
w formie rzeczowej 

 
10 

 
47.875,00 

 
                        
                                                                                Ogółem: 

 
186.034,00 

 

 

 

Działając zgodnie z przyjętymi kierunkami polityki społecznej Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w Wyszkowie podejmowało działania zmierzające do integracji i aktywizacji 

społeczności lokalnej co zostało wpisane w Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata 

2008 – 2013  uchwalony dnia 26 listopada 2008 r. Uchwałą  Nr XXI/151/2008. W powyŜszym 

dokumencie wyznaczono, jako „Cel strategiczny: inicjowanie i rozwój społeczeństwa 

obywatelskiego i wolontariatu na terenie powiatu wyszkowskiego”, który jest odpowiedzią na 

problemy społeczne występujące na terenie naszego powiatu: Kształtowanie postaw 

obywatelskich i rozwój działalności wolontariuszy w powiecie wzmocni sferę pozarządową oraz 

przyczyni się do realizacji nowatorskich rozwiązań i występowania o fundusze wspomagające 

rozwiązywanie lokalnych problemów społecznych.”  

Od 2008 r. pełnoletni wychowankowie rodzin zastępczych uczestniczą w realizacji projektu 

systemowego pn. „W aktywności siła” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

zawierającego Priorytet VII – Poddziałanie 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji 
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przez powiatowe centra pomocy rodzinie” współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego.  

W 2009 r. siedmiu 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. 

 

Jednym z głównych problemów zabezpieczenia właściwej opieki zastępczej dla dzieci                      

z terenu powiatu wyszkowskiego jest mała liczba kandydatów zgłaszających się do pełnienia 

funkcji rodziny zastępczej.  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie czyni starania w celu tworzenie 

infrastruktury niezbędnej dla dobrego funkcjonowania rodzinnej pieczy zastępczej poprzez 

promocję idei rodzicielstwa zastępczego na terenie powiatu wyszkowskiego. Istnieje  potrzeba 

zwiększenia wiedzy społeczności lokalnej na temat rodzinnej opieki zastępczej, wzrostu 

świadomości społeczności powiatu wyszkowskiego o znaczeniu rodzinnej opieki zastępczej, 

wzrostu zainteresowania mieszkańców powiatu wyszkowskiego tworzeniem rodzinnych form 

opieki zastępczej, zwiększenie liczby kandydatów na rodziny zastępcze, zgłaszających się do 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Wyszkowie. 

Od wielu lat Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie uczestniczy                                       

w przedsięwzięciach związanych z pozyskiwaniem nowych kandydatów na rodziny zastępcze. 

Zamierzamy poprzez promocję i szerzenie idei rodzicielstwa zastępczego pozyskać 

sprzymierzeńców rodzinnej opieki zastępczej zarówno wśród władz powiatowych, społeczności 

lokalnej, jak równieŜ instytucji, organizacji pozarządowych i mediów . 

Działania mają na celu obalenie negatywnych mitów i przełamanie stereotypów, które narosły 

wokół opieki zastępczej. 

W 2009 r., podobnie jak w latach poprzednich, podejmowano wiele inicjatyw związanych                                    

z propagowaniem idei rodzicielstwa zastępczego. KaŜda uroczystość i spotkanie w szerszym 

gronie było okazją do promowania   rodzicielstwa zastępczego. 

 W 2009 r. w prasie lokalnej ukazały się artykuły promujące rodzicielstwo zastępcze, 

zachęcające rodziny do podjęcia się funkcji rodziny zastępczej. W działaniach kierowano apele 

do społeczności lokalnej, za pośrednictwem samorządu powiatowego, samorządów gminnych 

Kościoła Katolickiego, prasy lokalnej. Podejmowano akcje informacyjne, skierowane do 

dorosłych mieszkańców powiatu wyszkowskiego, małŜeństw i osób samotnych, posiadających 

stałe źródło utrzymania, będących  potencjalnymi kandydatami do rodzinnej opieki zastępczej, 

zamieszkałych na terenie powiatu wyszkowskiego.  Pracownicy Centrum odbywali przy okazji 

spotkania ze społecznością lokalną indywidualne rozmowy z osobami, które chciałyby                         
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w przyszłości podjąć się wychowania dziecka w rodzinie zastępczej i z potencjalnymi 

kandydatami na rodziców zastępczych. 

Na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie                      

(www.pcpr-wyszkowski.ehost.pl) na bieŜąco ukazują się informacje o szkoleniach rodzin 

zastępczych, sprawozdania i informacje na temat aktualnych działań na rzecz rodzicielstwa 

zastępczego z udziałem funkcjonujących na terenie powiatu wyszkowskiego rodzin zastępczych. 

Informacje wzbogacane są zdjęciami, wypowiedziami uczestników. 

 

Jednocześnie Centrum systematycznie pozyskuje sponsorów, którzy deklarują 

współfinansowanie działań na rzecz rodzin zastępczych. 

 

Centrum wspiera działania rodzin zastępczych związane z utworzeniem stowarzyszenia 

na rzecz rodzin zastępczych. Wsparcie polega na udzielaniu porad prawnych, organizacyjnych                                         

i biurowych. 

 

Z wielu powodów działania nie miały charakteru ciągłego, nie było moŜliwości 

wykorzystania wszystkich masowych środków przekazu informacji. Dotychczasowe działania 

nie przyniosły  zakładanego rezultatu, tj. pozyskania wystarczającej liczby kandydatów na 

niespokrewnione rodziny zastępcze oraz zawodowe niespokrewnione  z dzieckiem rodziny 

zastępcze.  

 

Przepisy dotyczące rodzin zastępczych nakładają na rodziny zastępcze obowiązek 

ustawicznego dokształcania i doskonalenia. 

Z diagnozy potrzeb dotyczących jakości opieki nad dziećmi pozbawionymi opieki 

wynika, Ŝe istnieje pilna konieczność podniesienia kompetencji rodzin zastępczych 

niespokrewnionych tak, aby posiadały one odpowiednią wiedzę i umiejętności wychowawcze, 

przy jednoczesnym wsparciu dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych. 

Rodziny zastępcze w tym zakresie uczestniczyły w szkoleniach organizowanych przez 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie.  

Podejmowane działania miały na celu wsparcie funkcjonujących rodzin zastępczych realizowane 

poprzez organizowanie szkoleń dla rodzin zastępczych z wykorzystaniem zasobów i moŜliwości 

własnych.   

Systematycznie szkolone są wszystkie funkcjonujące na terenie powiatu wyszkowskiego rodziny 

zastępcze. Szkolenia wynikają z planu szkoleń konstruowanego na dany rok kalendarzowy.  
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W 2009 r. rodziny zastępcze uczestniczyły w 4, organizowanych raz na kwartał szkoleniach, 

które odbyły się w siedzibie Centrum. 

Rodziny zastępcze niespokrewnione  korzystają równieŜ z ofert szkoleń organizowanych przez 

inne instytucje. Od lat  uczestniczą w szkoleniach organizowanych przez Fundację Ernst & 

Young w Warszawie, Katolicki Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Warszawie oraz inne 

podmioty. 

Funkcjonujące na terenie powiatu wyszkowskiego rodziny zastępcze wszystkich typów chętnie 

uczestniczą w organizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Wyszkowie 

szkoleniach. Pozytywnie wypowiadają się na temat treści wykładów, wystąpień i szkoleń 

prowadzonych przez pracowników Centrum. Wnioskują  o zwiększenie zakresu szkoleń                         

i częstotliwości spotkań.  

 

Z diagnozy problemów opiekuńczo-wychowawczych rodzin zastępczych 

funkcjonujących na terenie powiatu wyszkowskiego wynika konieczność dodatkowego wsparcia 

edukacyjnego dla dzieci wychowywanych w rodzinach zastępczych. 

W 2009 r. podjęto działania zmierzające do zaspokojenia potrzeb edukacyjnych dzieci, poprawy 

ich funkcjonowania w szkole i podwyŜszenia ocen.   

W 2009 r. Centrum wprowadziło nową formę pomocy, poprzez zatrudnienie wolontariuszy 

realizujących zajęcia w formie  korepetycji, warsztatów i zajęć dodatkowych. 

Dzieci  i młodzieŜ z rodzin zastępczych miały zapewnione nieodpłatne korepetycje z języka 

angielskiego  i matematyki. 

Wolontariusz zarejestrowany w Centrum odbywał  zajęcia z zakresu języka angielskiego. 

Zajęcia dotyczyły pomocy w opanowaniu materiału  z zakresu szkoły podstawowej, gimnazjum                             

i szkoły średniej. Ze wsparcia skorzystały wszystkie zgłaszające się, wychowywane w rodzinach 

zastępczych dzieci przez okres zaleŜny od ich indywidualnych potrzeb. 

W okresie od dnia 27.10.2009 r. odbywał się cykl spotkań dzieci wychowywanych w rodzinach 

zastępczych z wolontariuszami: studentem piątego roku matematyki i studentki piątego roku 

psychologii. Ze wsparcia skorzystało ogółem 20 dzieci uczących się w szkołach róŜnych typów. 

Wolontariusze prowadzili cykl spotkań edukacyjnych zgodnie z potrzebami dotyczącymi  

materiału matematyki z zakresu szkoły podstawowej, gimnazjalnej i średniej. Zorganizowane 

przy współpracy wolontariuszy spotkania tematyczne pozwoliły na poprawę ocen z wybranych 

przedmiotów,  w szczególności matematyki. Poza edukacją z zakresu matematyki efektem 

spotkań było  wykształcenie samodzielności myślenia na zajęciach szkolnych. 
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie w ramach podpisanego w 2008 r. 

„Partnerstwa na Rzecz Rozwoju Lokalnego i Integracji Społecznej” współpracuje  z Ośrodkiem 

Pomocy Społecznej w Wyszkowie, Stowarzyszeniem „Promenada”, PSOUU Koło w 

Wyszkowie, Wielofunkcyjną Placówką Opiekuńczo-Wychowawczą. Wspólnie organizowane są 

imprezy i uroczystości, takie jak: zabawy choinkowe dla dzieci i osób dorosłych, pikniki 

rodzinne i inne przedsięwzięcia, których uczestnikami są rodziny zastępcze i zaprzyjaźnione 

jednostki działające na rzecz pomocy rodzinie i dziecku. 

W 2009 r. tradycyjnie obchodzony był „Dzień Rodzicielstwa Zastępczego”. Honorowy patronat 

przyjął Starosta Powiatu Wyszkowskiego. Tego szczególnego dnia rodziny zastępcze zaproszone 

zostały na uroczysty obiad, do wspólnej biesiady, dzieci otrzymały prezenty. Uczniowie Zespołu 

Szkół w Wyszkowie i nauczyciel obsługiwali gości i rodziny zastępcze. Uroczystość 

uświetniona została częścią artystyczną równieŜ w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół   

w Wyszkowie.  Zorganizowanie „Dnia Rodzicielstwa Zastępczego” moŜliwe było dzięki 

hojności sponsorów pozyskanych przez Centrum, którzy finansowo i rzeczowo wsparli 

organizację. Swój udział miały równieŜ rodziny zastępcze. Niektóre rodziny zastępcze wcześniej 

zadeklarowały upieczenie ciast, poczęstowanie  słodyczami, owocami, napojami. Było to 

przedsięwzięcie waŜne dla rodzin zastępczych, dzięki temu mogły poczuć się  i gośćmi  

i gospodarzami uroczystości. 

W 2009r. rodziny zastępcze i wychowywane w nich dzieci brały równieŜ udział w „Balu 

Choinkowym”, jak równieŜ uczestniczyły w obchodach „Dnia Dziecka” zorganizowanych  dla 

dzieci przez gminę  i miasto Wyszków oraz  w „Pokoleniowym Pikniku Integracyjnym” .  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie kaŜdy kontakt z rodzinami zastępczymi 

wykorzystuje na poszerzenie ich wiedzy i nabycie nowych umiejętności.  

Udział w imprezach i uroczystościach powoduje kształtowanie umiejętności społecznych, 

wzbudzanie zainteresowań, stosowanie zasad moralnych w Ŝyciu, daje szansę na wykazanie się 

szacunkiem dla dorosłych i rówieśników. 

Uroczystości, imprezy i spotkania są szansą na wykazanie się kulturą osobistą, przestrzeganiem 

norm społecznych oraz są inspiracją do zaprezentowania pozytywnej postawy. 

Udział jest równieŜ okazją do wykształcenia lub nauczenia zachowań kulturalnych w miejscach 

publicznych, nabycia umiejętności wyraŜania własnych opinii, sądów  i poglądów, uczy 

praktycznych umiejętności współdziałania w grupie, nawiązania kontaktów z dorosłymi. 
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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, 

− innych. 

 

Tabela nr 16: Środki finansowe przeznaczone na bieŜące funkcjonowanie Wielofunkcyjnej 

Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Dębinkach w 2009 roku. 

 
Dział 

 

Rozdział Treść Plan finansowy Wykonanie 

 Pomoc Społeczna 1.863.227,00 1.863.217,45 852 

85201 Placówki Opiekuńczo – 

Wychowawcze 

1.863.227,00 1.863.217,45 

 
 

Z dotacji celowej jednostka otrzymała środki na składki zdrowotne za dzieci przebywające              

w placówce według następującej klasyfikacji budŜetowej: 

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

18.756,00 zł. 

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

własne z tytułu darowizn pienięŜnych w wysokości 13.412,00 zł. 

Średni miesięczny koszt utrzymania wychowanka w Wielofunkcyjnej Placówce 

Opiekuńczo-Wychowawczej w Dębinkach w latach 2005-2009 przedstawia poniŜsza tabela. 
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Tabela nr 17: Średni miesięczny koszt utrzymania w placówce w latach 2005 - 2009. 
 

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

2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009r. 

2.176,88 zł. 
 

2.525,21 zł. 2.363,12 zł. 2.982,21 zł. 3405,87 

*(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. 

 Według stanu wychowanków na dzień 31.12.2009 r. w placówce przebywało ogółem 37 

osób,  w tym: 
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− w placówce socjalizacyjnej - 31 osób, 

− w placówce interwencyjnej  -  6 osób. 

 

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

Tabela nr : 18 

Typ placówki L.p. Powiat zgodny z właściwością 

zamieszkania rodziców 

Liczba 

wychowanków Interwencyjna Socjalizacyjna 

1 Wyszków 23 5 18 

2 Garwolin 4 0 4 

3 Maków Mazowiecki 4 0 4 

4 Wołomin 4 1 3 

5 Warszawa 1 0 1 

6 Ostrów Mazowiecka 1 0 1 

                                                      

Ogółem 

37 6 31 

 

W 2009r. do placówki przyjęto 18 osób. Z ewidencji wychowanków placówki skreślono 18 
osób. 
 

Tabela nr 19: Liczba wychowanków skreślonych w 2009 r. z ewidencji placówki, z 
uwzględnieniem przyczyny skreślenia. 
 

Liczba wychowanków skreślonych, ze względu na powód skreślenia 

 
Usamodzielnienie 

 
Adopcja 

 
 
Rok 
2009 

Powrót do 
rodziny 

naturalnej 

Umieszczenie 
w rodzinie 
zastępczej   

Umieszczenie             
w MłodzieŜowym 

Ośrodku 
Wychowawczym 

I 
półrocze 

3 1 3 1 2 

II 
półrocze 

2 0 0 2 4 

Razem 5 1 3 3 6 

Ogółem 18 

 
W 2009 r. w placówce przebywało 29 wychowanków, których rodzice mają ograniczoną władzę 

rodzicielską. Liczba dzieci, których rodzice biologiczni są pozbawienie władzy rodzicielskiej 

stanowi 8.  
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Tabela nr 20: Sytuacja prawna wychowanków Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-

Wychowawczej w Dębinkach. 

Liczba dzieci, których rodzice mają 
ograniczoną władzę rodzicielską 

Liczba dzieci, których rodzice są pozbawieni 
władzy rodzicielskiej 

29 8 
Ogółem 37 

 
Sytuacja rodzinna wychowanków przebywających w placówce jest następująca: rodzice 

jednego dziecka nie Ŝyją, w rodzinach biologicznych 9 dzieci - jedno z rodziców nie Ŝyje, 

27 dzieci posiada obydwoje rodziców.  

 

Tabela nr 21: Sytuacja rodzinna wychowanków Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-

Wychowawczej w Dębinkach. 

 
Liczba sierot Liczba półsierot Liczba dzieci mających oboje 

rodziców 
1 9 27 

Ogółem 37 

 
W roku szkolnym 2009/2010 wychowankowie kontynuują naukę w niŜej wymienionych 

placówkach oświatowych: 

− Publiczna Szkoła Podstawowa w Dębinkach, 

− Publiczne Gimnazjum w Zabrodziu,  

− Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy w Wyszkowie, w Brańszczyku, w Makowie 

Mazowieckim, 

− Zespół Szkół w Zabrodziu, w Wyszkowie, w Tłuszczu. 

 

Tabela nr 22: Liczba wychowanków Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej                    

w Dębinkach z uwzględnieniem etapu kształcenia.  

Rodzaj szkoły  
Rok szkolny Podstawowa Gimnazjum Zawodowa Średnia 

2008/2009 13 24 4 2 

2009/2010 7 22 5 3 

 
W przypadku, gdy dla wychowanka placówki opiekuńczo-wychowawczej sąd wydaje 

postanowienie o umieszczeniu w młodzieŜowym ośrodku wychowawczym, placówka nie moŜe 

skreślić z ewidencji tego wychowanka, chyba Ŝe sąd jednocześnie wyda postanowienie                         

o uchyleniu sprawy dotyczącej umieszczenia w placówce opiekuńczo-wychowawczej.  
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W 2009 r. czterech wychowanków placówki socjalizacyjnej, przebywało w placówce zgodnie               

z wyŜej opisaną procedurą. Podczas roku szkolnego, nieletni przebywają w młodzieŜowym 

ośrodku wychowawczym, natomiast w dni wolne od nauki mogą znajdować się w placówce.  

 

 

Organizacja pracy. 

Wychowankowie placówki przebywają w koedukacyjnych grupach wychowawczych. Grupy 

wychowawcze tworzą system rodzinkowy, dzięki któremu rodzeństwa nie są rozdzielane. Taki 

sposób organizacji umoŜliwia tworzenie atmosfery zbliŜonej do rodzinnej. KaŜda grupa 

(rodzinka) dysponuje wyodrębnionymi na swój uŜytek pomieszczeniami w dwóch budynkach 

mieszkalnych. Funkcję „rodziców” pełnią stali wychowawcy.  

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

chemicznych wykonuje sprzątaczka. MłodzieŜ sama pierze swoją odzieŜ w pralkach 

automatycznych. 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 realizuje zadania zgodnie z opracowanym Planem pracy opiekuńczo-

wychowawczej (na poszczególny rok szkolny). Ponadto działania wychowawcze są prowadzone 

w oparciu o 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 kierowane 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 jest nie wystarczająca w ich 

uzupełnieniu. Wówczas placówka nawiązuje kontakt z Poradnią Psychologiczno–Pedagogiczną 
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w Wyszkowie, w celu wydania opinii o moŜliwościach ucznia i wskazania metod dalszej pracy. 

Uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum posiadają opinie ze wskazaniami o dostosowaniu 

materiału nauczania do moŜliwości ucznia. 

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego posiada 5 wychowanków.  

Pedagog, psycholog i wychowawcy utrzymują stały kontakt z nauczycielami z poszczególnych 

szkół. Postępy w nauce i nieobecności są analizowane podczas zebrań grupowych.  

 

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. Na  

terenie placówki m.in. koszą trawniki, grabią liście jesienią, porządkują park, boisko i miejsca na 

grilla. Chłopcy chętnie pomagają konserwatorowi w pracach naprawczych sposobem 

gospodarskim. 

Organizacja czasu wolnego, wypoczynek letni. 

Czas wolny wychowanków stanowią zajęcia wieczorne w dni powszednie oraz zajęcia            

w dni wolne od nauki szkolnej. Placówka ukierunkowuje wychowanków w celu prawidłowego 

zagospodarowania tego czasu. Zamierzonym rezultatem działań są pozytywne efekty 

wychowawcze, w postaci odkrywania i rozwoju indywidualnych zdolności i zainteresowań 

dzieci. Wychowawcy organizują pracę kół zainteresowań m.in. sportowego, plastycznego, 

kulinarnego. Organizowane są wyjazdy, w tym na wypoczynek letni.   

Wychowankowie chętnie korzystają z sali gimnastycznej i siłowni. Uczestniczą w zawodach 

sportowych:  

• VII Halowy Turniej Piłki NoŜnej dla Domów Dziecka w Radzyminie (III miejsce);  

• Turniej Siatkonogi w Równem (I miejsce). 

We wrześniu placówka była współorganizatorem II Biegu Norwidowskiego Głuchy – Dębinki. 

 

 Wypoczynek letni dla wychowanków placówka organizuje m.in. przy udziale środków  

pozyskanych od sponsorów. W 2009 r. wychowankowie skorzystali z niŜej wymienionych form 

wypoczynku: 

− spływ kajakowym rzeką Bug, trasą długości 200 km (2 osoby); 

− obóz parafiadowy „Lato 2009 nad morzem” zorganizowany przez Parafię Rzymsko–

Katolicką Przemienienia Pańskiego w Radzyminie (2 osoby); 

− obóz wypoczynkowy w Siemianach (8 osób). 
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Ponadto, w 2009 r. wychowankowie brali udział w następujących spotkaniach: 

• bal karnawałowy zorganizowany przez Starostwo Powiatowe w Wyszkowie; 

• bal karnawałowy zorganizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                        

w Wyszkowie; 

• dyskoteka ostatkowo– walentynkowa w zaprzyjaźnionej szkole w Rząśniku; 

• koncert Rewii Dziecięcej „Sylaba”; 

• dyskoteki szkolne organizowane przez szkoły do których uczęszczają; 

• spotkanie integracyjne z pracownikami Banku Citi Handlowy (wspólne prace w ogrodzie 

warzywnym i kwiatowym);  

• Gminny Festyn z okazji Dnia Dziecka w Publicznej Szkole Podstawowej im. Cypriana 

Kamila Norwida w Dębinkach; 

• piknik zorganizowany w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci „Fiszor” w Gaju; 

• Festyn Radości w Brańszczyku zorganizowany przez Dom Pomocy Społecznej i Zespół 

Szkół Specjalnych w Brańszczyku; 

• plener malarski „Mazowieckie drogi Norwida”, który odbył się na terenie placówki; 

• szkolenie w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej i przepisów ruchu drogowego 

zorganizowane przez Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach 

Drogowych „śyczliwi Poszkodowanym” w Wyszkowa; odbyło się na terenie placówki; 

• spotkanie integracyjne z pracownikami firmy „Wedel” z Warszawy (wspólnie z dziećmi 

zrobiono altanę, ławeczki i stół na placu na grilla); 

• wyjazdy na basen do Wyszkowa (sponsorowane przez Stowarzyszenie „PomóŜ 

Dzieciom”); 

• wyjazd do Miasteczka Ruchu Drogowego w Wyszkowie (egzamin na kartę rowerową); 

• wycieczka do Warszawy w ramach projektu wolontariuszy Fundacji Kronenberga „Konik 

na biegunach” wraz z atrakcjami (m.in. pobyt w Miasteczku Rekreacji Pepeland, 

Multikino Złote Tarasy, Hula Kula); 

• spotkanie andrzejkowe w placówce. 

• spotkanie przedświąteczne w placówce, zorganizowane przez Bank Citi Handlowy; 

• spotkania mikołajkowe w placówce zorganizowane przez zaprzyjaźnione szkoły oraz 

sponsorów. 

• Wigilia wychowanków w placówce. 
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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, natomiast 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 wychowawcę, często opiekuna procesu 

usamodzielnienia.  

W placówce funkcjonuje grupa wychowanków usamodzielniających się, która zajmuje                   

3 mieszkania usamodzielnienia.  

Jest to grupa o większej samodzielności, jak równieŜ o większej odpowiedzialności za siebie                       

i współuŜytkowników mieszkania. Zadaniem grupy jest nabycie umiejętności z zakresu 

prowadzenia gospodarstwa domowego, przygotowanie do samodzielnego Ŝycia                                 

w społeczeństwie. Grupą usamodzielnienia opiekują się wychowawcy w charakterze doradcy. Po 

okresie pobytu w tej grupie 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. 

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 2009 r.            

w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zostało umieszczonych 24 małoletnich z terenu 

powiatu wyszkowskiego, w tym: 
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a) w placówkach typu interwencyjnego – 18 osób, z których: 

− w Interwencyjnej Placówce Opiekuńczej w Otwocku – 4 dzieci; 

− w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Dębinkach –                

13 dzieci; 

− w Pogotowiu Opiekuńczym w Stoczku Łukowskim  – 1 dziecko; 

b) w placówkach typu socjalizacyjnego – 6 dzieci, tj. w Wielofunkcyjnej Placówce 

Opiekuńczo-Wychowawczej w Dębinkach. 

 
Głównym problemem w realizacji postanowień sądu o umieszczeniu małoletnich w placówkach 

opiekuńczo-wychowawczych jest brak placówki dla dzieci w wieku do 3 lat oraz 

niewystarczająca liczba miejsc w placówkach funkcjonujących na terenie innych powiatów. 

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 adopcyjno-opiekuńczymi, 

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 2009 r. pięcioro dzieci zostało umieszczonych w placówkach opiekuńczo-

wychowawczych funkcjonujących na terenie innych powiatów. Podpisano 4 porozumienia w 

sprawie umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz wysokości 

ponoszonych wydatków.   

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie dokonuje miesięcznych zestawień 

kosztów pobytu wychowanków w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej                      

w Dębinkach. 

 

W 2009 r. Centrum wydało 21 decyzji, w tym: 

− przyznaniu pomocy pienięŜnej na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz 

zagospodarowanie w formie rzeczowej – 6,   

− zmieniających decyzje własne – 1, 

− zawieszenie udzielania pomocy na kontynuowanie nauki– 1, 

− w sprawie ustalenia odpłatności – 13 przypadkach odstąpiono od ustalenia opłat za pobyt 

dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej ze względu na w trudną sytuację 

dochodową i majątkową rodziców biologicznych.  
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Wydano 24 skierowania do Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej                          

w Dębinkach. 

Na podstawie obowiązujących przepisów usamodzielnieni wychowankowie 

(całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładu poprawczego, rodzinnego 

domu dziecka) skorzystali w 2009 r. z przysługującej pomocy, co przedstawia poniŜsza tabela. 

 

 

Tabela nr 15: Formy pomocy z uwzględnieniem liczby osób i kwoty świadczeń wypłaconych                    

w 2009 r.  

 
Lp. 

 
Rodzaj pomocy 

 
Liczba osób 

Ogólna kwota 
udzielonej pomocy 

 
1. 

Pomoc pienięŜna na 
usamodzielnienie 

 
2 

 
13.176 

 
2. 

Pomoc pienięŜna 
kontynuowanie nauki 

 
7 

 
15.438 

                                          Ogółem:   9 28.614 

 

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 2009 r. siedem osób realizowało indywidualny program usamodzielnienia. Spośród 

wymienionej liczby wychowanków, troje opuściło placówkę i rozpoczęło realizację 

indywidualnego programu usamodzielnienia.  

 

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. 
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W 2009 r. przeprowadzono 9 wywiadów środowiskowych z sześcioma pełnoletnimi 

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

przeprowadzono 3 wywiady z  wychowankami). W przypadku 4 wychowanków zamieszkałych 

poza terenem powiatu wyszkowskiego, wywiad środowiskowy przeprowadziło powiatowe 

centrum pomocy rodzinie, zgodnie z  właściwością miejscową (na pisemny wniosek tut. 

Centrum).  

 

Kontrole przeprowadzone w placówce w 2009r. 

Kontrole wewnętrzne: 

• kontrola dokumentacji (dzienniki zajęć wychowawczych, teczki osobowe 

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

odzieŜowe wychowanków) – 18, 

• hospitacje zajęć wychowawczych – 15. 

          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 w dniu 20.05.2009r. – organizacja czasu 

wolnego dla wychowanków, procedury postępowania w sytuacji ucieczki wychowanka, 

dyscyplina i nagrody, metody wychowawcze, 

• kontrola doraźna  PCPR-u w Wyszkowie w dniu 9.10.2009r. –  

sposoby i formy pozyskiwania kandydatów na rodziny zastępcze i rodziny 

zaprzyjaźnione, praca z rodzinami biologicznymi, współpraca w zakresie opieki i 

wychowania z instytucjami i wolontariuszami. 

 

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w placówce – bez zaleceń pokontrolnych. 

 

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 
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Społecznych w Powiecie Wyszkowskim na lata 2008-2015” Strategia w zakresie pomocy 

społecznej realizowana jest sukcesywnie w miarę posiadanych środków.   

 

 
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 rządowej w formie pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej 

Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, w zakresie indywidualnego programu 

integracji.  

 W 2009 r. wpłynęło 26 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: 

− 2 osoby rozpoczęły realizację indywidualnego programu integracji na terenie innego 

powiatu, ze względu na zmianę miejsca zamieszkania; 

− 19 osób podjęło realizację indywidualnego programu integracji na terenie powiatu 

wyszkowskiego; 

− 3 osobom odmówiono przyznania pomocy w ramach realizacji indywidualnego 

programu integracji, 

− sprawy 2 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,                             

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; 
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− 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 2009 r. na terenie powiatu wyszkowskiego 32 cudzoziemców, posiadających ochronę 

uzupełniającą realizowało indywidualny program integracji. W przypadku 13 osób były to 

programy rozpoczęte w 2008 r. lub wniosek o przyznanie pomocy został złoŜony w 2008 r.   

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 2009r. 

 
Wszyscy cudzoziemcy realizujący program mają obywatelstwo Federacji Rosyjskiej i są 

narodowości czeczeńskiej. 

 

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 2 3 - 5 - - 
2 średnie 18 4 - 6 2 1 
3 wyŜsze - - - - - - 

4 
brak 
wykształcenia 

- - - 2 - - 

                   Razem 20 7 - 13 2 1 
 

Liczba osób IPI 
L.p 

Kraj 
pochodzenia 

Liczba IPI 
męŜczyźni kobiety dzieci 

1 Czeczenia 32 27 16 39 

Razem: 32 27 16 39 
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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 2009 r. udzielono pomocy dla cudzoziemców w łącznej kwocie 342.246,00 zł. Pomocą 

objętych było 32 rodziny, w których przebywało 82 osoby.   

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 30 osób zwolniono z uczestnictwa w powyŜszych kursach, z niŜej 

wymienionych przyczyn: 

− dobra znajomość języka polskiego umoŜliwiająca swobodne komunikowanie się                        

(1 osoba), 

− choroba (2 osoby), 

− konieczność opieki nad małoletnimi dziećmi (13 osób), 

− praca, której wykonywanie kolidowało z zajęciami języka polskiego (14 osób).  

Wszyscy cudzoziemcy zarejestrowani byli w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wyszkowie, 

jako osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku. Pięć osób skorzystało z oferty szkoleniowej urzędu 

pracy w tut. Centrum, z których dwie podjęły pracę na podstawie umowy. 

DuŜym problemem dla cudzoziemców realizujących indywidualny program integracji jest 

wynajęcie mieszkania poza ośrodkiem dla uchodźców. Problem ten dotyczył 6 osób, które wraz 

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

tymczasowy. Zobowiązani są do znalezienia mieszkania poza ośrodkiem.  

Pozostałe osoby wynajmowały mieszkanie na wolnym rynku. 

 

W 2009 r. wydano 23 decyzje w sprawie przyznania świadczenia pienięŜnego dla 

cudzoziemców. 

Podpisano 23 indywidualne programy integracji oraz 3 aneksy do programu. 

Przeprowadzono 49 wywiadów środowiskowych z cudzoziemcami. 
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Praca z cudzoziemcami ma bardzo specyficzny charakter. Największym problemem jest 

bariera językowa. Większość osób bardzo słabo porozumiewa się w języku polskim, niewiele 

rozumie z mowy, nie umie pisać w języku polskim. Niektórzy klienci w ogóle nie posługują się 

językiem polskim zarówno w mowie, jak i piśmie. 

W związku z barierą językową, podczas kontaktów z cudzoziemcami, w tym wywiadów 

środowiskowych, pracownik musi przeznaczyć większą ilość czasu na wyjaśnianie spraw                    

i pomoc w pisaniu dokumentów.  

 

Następnym problemem jest rejestracja cudzoziemców, zwłaszcza ich dzieci u lekarza rodzinnego 

i kontynuacja szczepień ochronnych. Pomimo wolnych miejsc w poradniach, lekarze nie chcą 

rejestrować dzieci cudzoziemskich.  

DuŜym ograniczeniem efektywnej pomocy cudzoziemcom jest brak organizacji 

pozarządowej zajmującej się bezpośrednio ich problemami. ToteŜ zwiększony jest nakład pracy 

realizatora indywidualnych programów integracyjnych na wyjaśnienie praw i zasad pobytu 

cudzoziemców na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Zarówno samym cudzoziemcom, jak                    

i mieszkańcom powiatu. 

 

 

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 XXXIV/213/2009 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 25 lutego 

2009 r. zostały określone zadania i wysokość środków finansowych Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych algorytmem na realizację zadań z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i społecznej.  
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Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej realizowane były przez Powiatowy Urząd Pracy 

w Wyszkowie.  

1)  Z zakresu rehabilitacji zawodowej realizowano: 

- przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, 

- finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone w ustawie  

z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U.  

z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) w odniesieniu do osób niepełnosprawnych 

zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu zgodnie z art. 11 

ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

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

- finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób 

niepełnosprawnych. 

W 2009r.  PCPR  przekazało Powiatowemu Urzędowi Pracy w Wyszkowie środki finansowe 

PFRON  na  : 

- rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu 

do spółdzielni socjalnej w kwocie 140 000,00 zł, 

- finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy dla osób 

niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu w kwocie 

17 287,00 zł, 

- finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób 

niepełnosprawnych w kwocie 2 920,00 zł. 

2) Z  zakresu rehabilitacji społecznej realizowano: 

-    dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej, 

- 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 sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.    

   

Zadania w zakresie rehabilitacji społecznej 2009r. realizowane były przez Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie  
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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, 

−  z wyłączeniem osób ubiegających się o dofinansowanie  likwidacji barier 

architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się, gdzie nie jest określone 

kryterium dochodowe.  

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 kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej. 

 

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Wyszkowie działają 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.) oraz 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. 

Na podstawie umowy w sprawie 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 

warsztatów terapii zajęciowej. W zajęciach uczestniczy  30 osób niepełnosprawnych, w tym 20 

osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i 10 osób z umiarkowanym stopniem 

niepełnosprawności 

Dofinansowanie kosztów działania WTZ ze środków PFRON odbywa się na podstawie 

aneksów do w/w umowy oraz na podstawie umowy zawieranej corocznie pomiędzy Powiatem 
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Wyszkowskim a PSOUU Koło w Wyszkowie  na przekazywanie  środków własnych na 

działalność Warsztatu. 

       W 2009 roku dofinansowanie działalności WTZ wyniosło 498.149,00 zł. W tym ze 

środków: 

- PFRON     - 443.880,00 zł. 

- Powiatu     -   49.320,00 zł. 

- PSOUU     -     4.949,00 zł.   

W 2009r. podpisano  3 aneksy do umowy z dnia 17 listopada 2003r. w sprawie 

przekazywania środków PFRON oraz 3 aneksy do umowy  Nr 1/PCPR/2009 z dnia 22 stycznia 

2009r. w sprawie przekazywania środków Powiatu Wyszkowskiego. Otrzymane środki 

jednostka wydatkowała zgodnie z preliminarzem WTZ  na rok 2009. 

Warsztaty przeznaczone  są dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym  lub znacznym, posiadającym 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. 

     Celem warsztatów jest podtrzymanie 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. 

Terapeuci zajęciowi i zatrudnieni w warsztatach 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 2009 roku odbyło się ich 54. KaŜdy z uczestników realizuje indywidualny program 

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

obserwacji, działań i zachowań w Warsztacie im 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. 



 46 

Tabela  nr 26:   Informacja o decyzjach podjętych przez Radę Programową w stosunku do 

uczestników warsztatu, wobec których Rada Programowa dokonała oceny realizacji 

indywidualnego programu rehabilitacji w 2009r. 

 

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 

zatrudnienia. 

 

        -        

III.  Uczestnik będzie nadal uczęszczał na warsztat terapii zajęciowej w 

Wyszkowie ze względu na: 

 

        30 

- Pozytywne rokowanie, co do dalszych postępów w rehabilitacji 

umoŜliwiających podjęcie zatrudnienia, 

 

        21 

- Okresowy brak moŜliwości podjęcia zatrudnienia          4 

- Okresowy brak moŜliwości skierowania do właściwego Ośrodka 

Wsparcia 

 

         5 

 

 

W WTZ funkcjonuje Samorząd  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 2009 roku odbyło się 

10 zebrań Samorządu WTZ, które są odnotowywane przez uczestników w postaci protokołów. 

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 i rozmowy 

telefoniczne z rodzicami lub opiekunami. Spotkania i rozmowy telefoniczne  oraz  ich tematyka 

są na bieŜąco odnotowywane w „Zeszycie kontaktów z rodzinami i opiekunami prawnymi”. 

  W 2009 roku wyszkowskie Koło brało udział w projekcie realizowanym przez Zarząd 

Główny PSOUU w partnerstwie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w ramach PO KL, Priorytet I, Działanie 1.3 współfinansowanym ze 
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środków Unii Europejskiej „Wsparcie osób z niepełnosprawnością intelektualną (os. Z Zespołem 

Downa oraz upośledzeniem w stopniu głębokim)” 

W WTZ w ramach projektu powstał Punkt Aktywizacji. Wzięło w nim udział 9 osób z placówki 

oraz 1 z zewnątrz. 

Celem projektu było zwiększenie udziału w Ŝyciu społecznym i zawodowym oraz poprawa 

jakości Ŝycia osób z niepełnosprawnych intelektualnie. 

Zadanie to obejmowało: 

• diagnozę funkcjonalną mającą na celu kwalifikację osób niepełnosprawnych do pracy, 

• indywidualne poradnictwo zawodowe, 

• organizację „prób pracy”, warsztatów praktycznych, 

• opracowanie Indywidualnych Planów Działania, 

• grupowe i indywidualne warsztaty z zakresu poruszania się po rynku pracy, 

• identyfikację i analizę potencjalnych miejsc pracy, negocjacje z pracodawcami, 

• zatrudnienie i szkolenie w miejscu pracy, 

• stałe wsparcie i monitoring zatrudnionych osób niepełnosprawnych, 

• prowadzenie grup motywująco – wspierających. 

W ramach projektu zatrudniona została grupa wyspecjalizowanych pracowników znających 

problem aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych intelektualnie: 

• psycholog, 

• doradca zawodowy, 

• trener pracy. 

Jeden z uczestników WTZ roku podjął pracę na otwartym rynku pracy – piekarnia,  

w pełnym wymiarze czasu pracy. Zajmuje stanowisko pomocnika cukiernika. Aktualnie zawarł 

kolejną umowę na czas określony do końca 2010 roku. W 2009 roku po wykreśleniu  

z uczestnictwa w WTZ był wspierany przez trenera pracy (w ramach projektu) jak i równieŜ 

przez psychologa i pracownika socjalnego z WTZ.       

Poza wymiernymi korzyściami dla uczestników projektu waŜnym elementem było 

przełamywanie barier społecznych i mentalnych związanych z zatrudnianiem osób  

z niepełnosprawnością intelektualną. To kształtowanie wizerunku osoby niepełnosprawnej jako 

dobrego pracownika.   

 

W 2009r. odbyły się następujące kontrole, wizytacje: 

1.  16 i 20 stycznia 2009 r. odbyła się kontrola Komisji Rewizyjnej za rok 2008. Dokonała 

kontroli: 

1) Przestrzegania prawidłowości prowadzenia i przechowywania dokumentacji osobowej. 
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2) Prawidłowości przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji.  

3) Gospodarki finansowej WTZ w 2008 r. 

4) Prawidłowości przeprowadzania „Treningu Ekonomicznego” w WTZ. 

5) Sprawdzono waŜność posiadanych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności uczestników 

WTZ oraz zawartych w nich wskazań.   

Wyniki kontroli: bez zaleceń. 

2. W dniach od 22 czerwca do 30 czerwca 2009 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  

w Wyszkowie dokonało kontroli w zakresie: 

1) WaŜności posiadanych przez uczestników Warsztatu orzeczeń oraz treści zawartych  

w nich wskazań. 

2) Prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej: 

a. uczestników, 

b. działalności merytorycznej Warsztatu, w tym działalności rady programowej, 

c. współpracy z rodzicami lub opiekunami uczestników. 

3) Zgodność organizacji pracy i zajęć w Warsztacie z postanowieniami rozporządzenia 

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

Warsztatów Terapii Zajęciowej (Dz. U. Nr 63, poz 587) oraz Regulaminem 

Organizacyjnym Warsztatu i umową w sprawie utworzenia i prowadzenia Warsztatu 

Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych zawartej w dniu 17.11.2003 r. pomiędzy  

Zarządem Powiatu Wyszkowskiego a Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z 

Upośledzeniem Umysłowym Koło w Wyszkowie oraz Aneksu Nr 5 do wskazanej 

umowy zawartej w dniu 26.02.2009 r. 

4) Prawidłowość wykorzystania środków PFRON. 

Kontrola został objęty okres od 01.01.2009 r. do 30.06.2009 r. 

Wyniki kontroli: bez zaleceń.  

 

  

Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach 

rehabilitacyjnych. 

 

 O dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym mogą 

ubiegać się osoby, których niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem: 

1) o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności 

lub, 

2) o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów lub, 
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3) o niepełnosprawności wydanym przed 16 rokiem Ŝycia.  

 

 Uczestnictwo osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych jest jedną 

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

niepełnosprawnym uczestnictwa w Ŝyciu społecznym. 

 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 pod warunkiem, Ŝe: 

1) wniosek lekarza zawiera wyraźne wskazanie wraz z uzasadnieniem konieczności pobytu 

opiekuna; 

2) opiekun: 

- nie będzie pełnił funkcji członka kadry na tym turnusie, 

- nie jest osoba niepełnosprawną wymagającą opieki innej osoby, 

- ukończył 18 lat lub ukończył 16 lat i jest wspólnie zamieszkującym członkiem 

rodziny osoby niepełnosprawnej. 

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; 
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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 

wojewodę, albo poza takim ośrodkiem, w przypadku gdy turnus jest organizowany w formie 

niestacjonarnej. 

 

 Charakterystykę osób niepełnosprawnych korzystających w 2009 roku z pomocy 

w formie dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych przedstawia poniŜsza tabela: 

 

 

Tabela nr 25: Liczba osób, które otrzymały dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych 

w 2009 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 48 10 43.706,00 

2 Dzieci i młodzieŜ 18 15 23.335,00  

Ogółem: 66 25 67.041,00 

 

 Liczba osób ubiegających się o dofinansowanie uczestnictwa w turnusach wraz                              

z opiekunami wynosiła 259 osób, z czego w turnusach uczestniczyło 91 osób (w tym 25 

opiekunów). 28 osób z lekkim stopniem niepełnosprawności nie otrzymały dofinansowania  do 

uczestnictwa w turnusie. Z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności dofinansowania  nie 

otrzymały 84 osoby ze względu na skończony limit środków, a ze znacznym stopniem 

niepełnosprawności 57 osób. Dzieci do 16r. Ŝycia i 24r.Ŝycia uczących się i niepracujących nie 

otrzymało dofinansowania w liczbie 17 osób. 2 osoby złoŜyły rezygnacje przed rozpatrzeniem 
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wniosku, 1 osoba zmarła przed rozpoczęciem turnusu. 4 osoby 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 tabeli nr 27. 

 

Tabela nr 27: Osoby korzystające z dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, 

przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze ze środków PFRON w 2009 roku 

z uwzględnieniem liczby zrealizowanych wniosków oraz kwoty udzielonego dofinansowania. 

  

Lp. Niepełnosprawni  

wg wieku 

Liczba zrealizowanych 

wniosków 

Kwota udzielonego 

dofinansowania 

1 Dorośli 158 146.420,93 zł 

2 Dzieci i młodzieŜ 28 26.133,00 zł 

Ogółem: 186 172.553,93 zł  

  
 W okresie sprawozdawczym do Centrum wpłynęło 365 wniosków o dofinansowanie 

zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 

przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów, z czego: 

• 14 wniosków o dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego 

• 351 wniosków o dofinansowanie do zakupu środków pomocniczych i przedmiotów 

ortopedycznych. 
 

Rozpatrzono 194 wnioski, z czego: 

• dwa wnioski zostały rozpatrzone negatywnie (jeden- z uwagi na brak waŜnego 

orzeczenia o stopniu niepełnosprawności w chwili zakupu środków pomocniczych, 

drugi- ze względu na brak zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne) 

• dwie osoby złoŜyły rezygnacje przed przyznaniem dofinansowania (jedna- z zakupu 

łóŜka rehabilitacyjnego, druga- z zakupu protezy podudzia) 

• jedna osoba ubiegająca się o dofinansowanie do zakupu łóŜka rehabilitacyjnego zmarła 

przed przyznaniem dofinansowania 
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• pozytywnie rozpatrzono 189 wniosków, w tym: 

� 178 wniosków na zaopatrzenie w środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne,  

z czego:  

* jedno przyznane dofinansowanie nie zostało wypłacone ze względu na 

śmierć Wnioskodawcy, 

* dwie osoby zrezygnowały z przyznanego dofinansowania (jedna- 

z dofinansowania do zakupu aparatu słuchowego i wkładki, druga- 

z dofinansowania do zakupu soczewek) 

� 11 wniosków na zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, w efekcie czego, 

pomiędzy Starostą Powiatu Wyszkowskiego a Wnioskodawcami zawarto 11 

umów. 

 

Ostatecznie dofinansowanie ze środków PFRON otrzymało 186 osób na łączną kwotę 

172.553,93 zł. 

 

Ze względu na brak środków finansowych PFRON negatywnie rozpatrzono 171 wniosków, 

z czego: 

• 170 wniosków na zaopatrzenie w środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne, 

• 1 wniosek na zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny. 

 

W tabeli nr 28 przedstawiono informację o udzielonej pomocy w formie dofinansowania 

ze środków PFRON do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny osobom niepełnosprawnym. 

 

Tabela nr 28: Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny ze środków PFRON 

z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb osób niepełnosprawnych na rok 2009. 

 

Lp. Niepełnosprawni 

wg wieku 

Liczba 

Osób niepełnosprawnych 

Kwota udzielonego 

dofinansowania 

1. Dorośli 11 9.561,60 zł 

2. Dzieci i młodzieŜ 0 0 

3. Ogółem 11 9.561,60 zł  

 

 O dofinansowanie ze środków Funduszu zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, 

przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne 

stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jeŜeli: 
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• 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, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy, na osobę 

we wspólnym gospodarstwie domowym, 

− 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej. 

 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 prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne 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. 

Do wniosku naleŜy dołączyć następujące dokumenty: 

1) kopię orzeczenia lub kopię wypisu z treści orzeczenia o zakwalifikowaniu przez 

organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności: znacznego, 

umiarkowanego lub lekkiego, lub kopię orzeczenia o całkowitej lub częściowej 

niezdolności do pracy, lub kopię orzeczenia o niepełnosprawności wydanym 

przed ukończeniem 16 roku Ŝycia lub kopię orzeczenia o stałej albo długotrwałej 

niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanego przed dniem 1 stycznia 

1998 r.; 

2) oświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie, w rozumieniu przepisów 

o świadczeniach rodzinnych, podzielonym przez liczbę osób we wspólnym 

gospodarstwie domowym, obliczonym za kwartał poprzedzający miesiąc, 

w którym składany jest wniosek, 

3) oryginał faktury lub fakturę PROFORMA z uwzględnieniem: całkowitego kosztu 

zakupu, limitu NFZ, kwoty dofinansowania z limitu NFZ, udziału własnego 

pacjenta. 

Dodatkowo do wniosku o dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego naleŜy dołączyć 

aktualne zaświadczenie lekarskie uzasadniające potrzebę zakupu danego sprzętu oraz 
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postanowienie Sądu Rejonowego w przypadku, kiedy wniosek składa opiekun prawny lub 

pełnomocnik. 

 

Wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi: 

1. 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 

niepełnosprawnej w zakupie przedmiotów i środków, jeŜeli cena zakupu jest wyŜsza niŜ 

ustalony limit. 

2. 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 29: Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się 

i technicznych na wnioski indywidualnych osób niepełnosprawnych udzielone w 2009 roku. 

 
Lp. 

 
Dofinansowanie 

likwidacji: 

 
Niepełnosprawni               

wg wieku 

Liczba osób 
niepełnospraw-

nych 

Kwota 
dofinansowań 

Dorośli 5 77.945,28 
Dzieci i młodzieŜ 1 12.280,00 

 
1 

 
Barier 
architektonicznych Ogółem: 6 90.225,28 

Dorośli 0 0,00 
Dzieci i młodzieŜ 0 0,00 

 
2 

 
Barier  
w komunikowaniu się Ogółem: 0 0,00 

Dorośli 1 840,00 
Dzieci i młodzieŜ 0 0,00 

 
3 

 
Barier technicznych 

Ogółem: 1 840,00 
Ogółem:  7 91.065,28 

 

 

 W 2009 roku do PCPR wpłynęło 28 wniosków o dofinansowanie likwidacji barier 

architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi 

potrzebami osób niepełnosprawnych oraz 2 wnioski pozostały do realizacji z 2008 roku.  

Pozytywnie rozpatrzono 7 wniosków, w efekcie czego pomiędzy Starostą Powiatu 

Wyszkowskiego, a wnioskodawcami zawarto 7 umów o dofinansowanie realizacji zadań 

zawartych we wnioskach. Niezrealizowane pozostało 7  wniosków w zakresie likwidacji barier 

architektonicznych, 15 wniosków w zakresie likwidacji barier w komunikowaniu się oraz 1 

wniosek w zakresie likwidacji barier technicznych. 

W zakresie likwidacji barier architektonicznych dofinansowano: 

− przystosowanie łazienki do potrzeb osoby niepełnosprawnej w miejscu jej zamieszkania 

(3 wnioski), 

− zakup podnośnika platformowego wraz z dostawą i montaŜem (1 wniosek), 

− zakup schodołazu (1 wniosek), 

− rozszerzenie powierzchni mieszkalnej o łazienkę i wykonanie podjazdu w miejscu 

zamieszkania osoby niepełnosprawnej (1 wniosek). 

W zakresie likwidacji barier technicznych dofinansowano: 

− zakup pralki automatycznej (1 wniosek). 

 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, 
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− 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 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: 

1) prowadzą działalność statutową na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co 

najmniej 2 lat przed dniem złoŜenia wniosku, 

2) udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych 

warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania, 

3) udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na 

dofinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze 

środków Funduszu. 

 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 2008 roku wpłynęły 2 wnioski. Jeden 

wniosek Polskiego Związku Niewidomych Koło Terenowe w Wyszkowie o dofinansowanie ze 

środków PFRON wycieczki na trasie: Augustów, Kowno, Wilno, Traki, na kwotę     13.500,00 zł 

oraz jeden wniosek Klubu „Amazonek” w Wyszkowie o dofinansowanie ze środków PFRON 

wycieczki pn. „Piękne zakątki Polski – Ziemia Kłodzka” na kwotę 5.860,80 zł.  

Pozytywnie rozpatrzono obydwa  wnioski. Przyznane dofinansowanie wyniosło: dla PZN Koło 

Terenowe w Wyszkowie 6.975,00 zł co stanowi 31 % wartości zadania, dla Klubu „Amazonek” 

w Wyszkowie 3.024,17 zł co stanowi 30,96 % wartości zadania. PZN Koło Terenowe                           

w Wyszkowie zrezygnował z przyznanego dofinansowania uzasadniając, Ŝe kwota 

dofinansowania jest zbyt niska.    

Do dnia 30 listopada 2009 roku do PCPR wpłynął 1 wniosek na kwotę 5.766,00 zł. Decyzje                       

w sprawie sposobu rozpatrzenia wniosku zostaną podjęte w 2010 roku. 

Realizacja programu PFRON pn. „Program wyrównywania róŜnic między regionami”. 
  
 
 W 2009 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie prowadziło sprawy 

związane z przystąpieniem Powiatu Wyszkowskiego do programu PFRON pn. „Program 
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wyrównywania róŜnic między regionami II”. W ramach programu złoŜono do Funduszu 

wystąpienie Powiatu Wyszkowskiego na realizację jednego projektu złoŜonego do jednostki 

samorządu w obszarze D programu. 

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

likwidację barier transportowych (obszar D).  

 Na podstawie podpisanej umowy pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych a Powiatem Wyszkowskim na realizację przez Jednostkę samorządu 

terytorialnego programu pn. „Program wyrównywania róŜnic między regionami II” w obszarze 

D Powiat Wyszkowski pozyskał środki finansowe w wysokości 73.800,00 zł., w tym na: 

1) projekt, realizowany w ramach obszaru D, do wysokości 72.000,00 zł, 

2) obsługę realizacji projektu w ramach programu, do wysokości 1.800,00 zł. 

W związku z pozyskaniem w/w środków podpisana została umowa pomiędzy Powiatem 

Wyszkowskim a Zgromadzeniem Sióstr Benedyktynek Samarytanek KrzyŜa Chrystusowego z 

siedzibą w Niegowie, ul. Klonowa 1, 07-230 Zabrodzie, na podstawie której beneficjentowi 

przyznano dofinansowanie zakupu mikrobusu przeznaczonego do przewozu osób 

niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Niegowie. Kwota 

dofinansowania ze środków PFRON wynosi 72.000,00 zł, nie więcej jednak niŜ 50 % kosztów 

realizacji projektu. 

 
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, zgodne z powiatową strategią dotyczącą rozwiązywania 

problemów społecznych, powiatowe programy 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 2009 r. przygotowało sprawozdanie z realizacji 

Programu Działań Na rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Wyszkowskim na lata       

2004-2014 uchwalonego 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 
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kaŜdego szczebla, organizacjami społecznymi i fundacjami oraz innymi podmiotami 

działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych. 

 
 
 
Inne zadania realizowane przez Centrum w 2009 roku: 
 
 
Projekt pn. „W aktywno ści siła” – II edycja projektu systemowego. 

 Centrum, juŜ po raz drugi, uzyskało dotację rozwojową z Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie ogółem 559 043,56 zł, w tym: 

- dofinansowanie ze środków EFS - 500 343,99,  

- wkład własny Powiatu Wyszkowskiego - 58 699,57 zł. 

 Centrum od 2 marca do 31 grudnia 2009 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, Priorytet 

VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji 

Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i  upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra 

pomocy rodzinie. 

 Celem głównym projektu było zwiększenie szans i przygotowanie do Ŝycia społecznego 

i zawodowego osób opuszczających rodziny zastępcze jak równieŜ aktywizacja społeczno -

zawodowa osób niepełnosprawnych i cudzoziemców. 

Projekt adresowany był do 43 osób: 

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

- 32 osób niepełnosprawnych, w tym 9 osób chorych na stwardnienie rozsiane; 

- 4 cudzoziemców, którzy nabyli prawo do ochrony uzupełniającej.  

Były to osoby w wieku aktywności zawodowej, z grup zagroŜonych wykluczeniem społecznym, 

korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, które ze względu na brak odpowiednich 

kwalifikacji społeczno-zawodowych i braku motywacji do ich uzyskania pozostawali bez 

zatrudnienia.  

 

W ramach projektu, Centrum zrealizowało: 

- 7 indywidualnych programów usamodzielnienia,  

- 23 umowy indywidualne z osobami niepełnosprawnymi, 

- 4 indywidualne programy integracji. 

W zakresie ww. indywidualnych umów i programów uczestnicy projektu poprzez uczestnictwo 

w kursach zawodowych i szkoleniach nabyli umiejętności i kompetencje zawodowe przydatne 
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w pracy i w rozwoju osobistym. Pozyskali równieŜ umiejętności poruszania się po rynku pracy 

oraz wiedzę o swoich predyspozycjach, talentach i słabościach.   

W ramach Projektu zorganizowane zostały dla 27 uczestników 3 moduły szkoleniowe 

zrealizowane wyjazdowo, z zakresu kursów komputerowych o róŜnym stopniu zaawansowania, 

połączonych z warsztatami doradczo-psychologicznymi, oraz 4 rodzaje kursów zawodowych dla 

7 uczestników projektu tj. kurs spawania metodą MAG, TIG wraz ze spawaniem stali 

kwasoodpornej, kurs Prawa Jazdy kat. B, kurs fryzjerstwa. Wszystkie osoby biorące udział 

w szkoleniach i kursach uzyskały certyfikaty bądź zaświadczenia potwierdzające zdobycie 

kwalifikacji, umiejętności z danej dziedziny. W ramach projektu w siedzibie Centrum 

zorganizowane zostały dla 7 osób warsztaty i indywidualne spotkania z doradcą zawodowym 

i psychologiem. Ponadto 27 uczestników projektu poprawiło swój stan zdrowia poprzez 

korzystanie z voucherów na zakup usług medycznych i rehabilitacyjnych.  

Dla 7 uczestników projektu, opuszczających rodziny zastępcze wypłaconych zostało: 

- 70 zasiłków na kontynuowanie nauki w szkole, 

- 1 pomoc rzeczowa na usamodzielnienie, 

- 4 zasiłki na zagospodarowanie w formie rzeczowej. 

w łącznej kwocie 58 699,57 zł, wykazane jako wkład własny Powiatu. 

9 osób niepełnosprawnych chorych na stwardnienie rozsiane objęte w ramach projektu 

Programem Aktywności Lokalnej, uczestniczyły w warsztatach umiejętności i kompetencji 

społeczno-zawodowych oraz w turnusie rehabilitacyjnym zorganizowanym w Ciechocinku. 

 W ramach działań o charakterze środowiskowym Centrum zorganizowało dwa spotkania 

integracyjne majce na celu promocję nowo nabytych umiejętności uczestników wśród 

potencjalnych pracodawców, łamanie barier i mentalności wśród lokalnego społeczeństwa tj.:  

1. „Pokoleniowy Piknik Integracyjny” w Natalinie zorganizowany we współpracy z 

Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wyszkowie, PSOUU Koło w Wyszkowie, 

Stowarzyszeniem Promenada oraz WPOW w Dębinkach. W spotkaniu uczestniczyło 

ok. 500 osób, wśród których były władze z terenu Powiatu i Gminy, uczestnicy 

projektu, potencjalni pracodawcy oraz społeczność lokalna.  

2. Spotkanie integracyjne w Gościńcu „Pod Jesionem” w Wyszkowie.  

W spotkaniu uczestniczyło ok. 100 osób tj. władze lokalne, uczestnicy I i II edycji projektu, 

potencjalni pracodawcy, przedstawiciele Centrum Rehabilitacji w Konstancinie oraz ekspert 

z psychologii, który poprowadził prelekcję z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej pt.: „ 

Być aktywnym – nowe szanse zatrudnienia”. Celem wykładu było zapoznanie słuchaczy z 

aktywizacją społeczno-zawodową osób zagroŜonych wykluczeniem społecznym, z 

moŜliwościami nabycia, podniesienia lub zmiany kwalifikacji i kompetencji zawodowych osób 
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zagroŜonych wykluczeniem społecznym, przedstawienie nowych form i metod wsparcia, 

promowanie przed potencjalnymi pracodawcami aktywnych postaw, korzyści płynących z 

zatrudnienia osób niepełnosprawnych, zachęcanie do pokonywania osobistych barier w powrocie 

na rynek pracy.  Uczestnicy projektu swoje zaangaŜowanie wykazali przygotowując na 

spotkanie pokaz toru przeszkód, związany z pokonywaniem przez osoby niepełnosprawne 

ruchowo barier architektonicznych   i urbanistycznych.  

 Centrum zrealizowało równieŜ Kampanie Promocyjną Projektu, w ramach której 

zorganizowało 2 konferencje promująco-informacyjne (kaŜda na ok. 80 osób), opracowano 

graficznie system identyfikacji wizualnej projektu, opracowano graficznie wydrukowano 

i dystrybuowano na terenie powiatu plakaty i ulotki, wykonano tablice informacyjne, szyld 

na budynek, rollapy, baner  promujący projekt oraz materiały promocyjne.   

Projekt promowany był na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Wyszkowie, podczas dwóch konferencji, spotkań integracyjnych, w prasie lokalnej, a takŜe 

poprzez plakaty i ulotki dystrybuowane na terenie Powiatu Wyszkowskiego oraz materiały 

promocyjne.  

W ramach w/w projektu Centrum: 

-  zrealizowano 3 moduły szkoleniowe oraz 4 rodzaje kursów zawodowych, dla 34 

uczestników, 

- zrealizowano zajęcia z doradcą zawodowym i psychologiem dla 7 uczestników,  

-  zrealizowano warsztaty kompetencji i umiejętności społeczno-zawodowych dla 9 osoby 

chorych na SM oraz 27 ON, 

-  zrealizowano turnusy rehabilitacyjne wraz z transportem dla 9 osób chorych na SM, 

-  zrealizowano 27 voucherów na zakup usług rehabilitacyjnych i medycznych,  

-  zrealizowano 2 spotkania integracyjne, 

-  zrealizowano 2 konferencje promujące projekt, 

-  zrealizowano kampanie promującą projekt, 

-  zatrudniono 1 pracownika socjalnego i wsparto 2 pracowników socjalnych z Centrum, 

-  doposaŜono stanowiska pracy w siedzibie PCPR w meble i sprzęt biurowy. 

 W ramach uzyskanej dotacji ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Centrum wydatkowało 546 421,38 zł. na realizację projektu                        

„W aktywności siła”.  
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Wypoczynek letni  
 

Centrum uczestniczyło w organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieŜy                    

z terenu powiatu wyszkowskiego, w tym: 

- obóz wypoczynkowy w miejscowości Słupia w ramach opracowanego                                    

i realizowanego przez Komendę Chorągwi Mazowieckiej ZHP im. Wł. Broniewskiego 

programu profilaktyczno-terapeutycznego pn. „Pogodne Lato 2009” dla dzieci                      

i młodzieŜy z rodzin niewydolnych wychowawczo, dotkniętych skutkami alkoholizmu w 

terminie 13.07.2009r. – 27.07.2009r. Na obóz sfinansowany ze środków Samorządu 

Województwa  Mazowieckiego i środków własnych ZHP wyjechało 36 uczestników.    

 

Udostępnianie pomieszczeń 

 

W 2009 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie udostępniało pomieszczenia na: 

- kontakty rodzinne ( 1 rodzina ), 

- spotkania Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, 

- na spotkania przedstawicieli rodzin zastępczych związku z organizacją Stowarzyszenia 

Rodzin Zastępczych. 

 

Szkolenia, spotkania zorganizowane przez PCPR 

 
W 2009r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zorganizowało następujące spotkania:  

-  2 spotkania informacyjne dla dyrektorów jednostek podległych  związane z omówieniem 

zagadnień dot. realizowanych przez PCPR zadań, 

-  3 spotkania informacyjno- szkoleniowe 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  z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, 

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

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

- spotkania mediacyjne, 

- spotkanie przedstawicielami Fundacji Joni i przyjaciele dot. moŜliwości pozyskania 

bezpłatnych wózków inwalidzkich, balkoników i kul dla osób niepełnosprawnych z 

terenu powiatu wyszkowskiego, 
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- spotkania z przedstawicielami Fundacji TUS w sprawie aktualizacji „Programu działań 

na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie wyszkowskim.” 

 

 

Kontrole przeprowadzone w PCPR 

 

 W terminie 7-8 kwietnia 2009 r. odbyła się kontrola na miejscu w trakcie realizacji 

projektu przeprowadzona przez  Mazowiecką Jednostkę WdraŜania Programów Unijnych.  

Zakres kontroli obejmował weryfikację zgodności realizacji projektu z zapisami wniosku 

aplikacyjnego o dofinansowanie oraz z zasadami realizacji Działania i Programu 

i zatwierdzonym wnioskiem o płatność. 

Zespół kontrolujący skontrolował dokumenty dotyczące realizacji projektu w okresie 

od rozpoczęcia realizacji projektu do dnia kontroli i dokonał weryfikacji zadań zaplanowanych 

w szczegółowym budŜecie projektu tj.: 

1. Aktywna integracja,  

2. Praca socjalna,  

3.Wsparcie i pomoc w naturze,  

4. Zarządzanie projektem, 

5. Działania o charakterze środowiskowym, 

6. Promocja projektu, 

Ponadto, zespół kontrolujący dokonał sprawdzenia sprzętu zakupionego w ramach cross-

financing’u, zweryfikował proces rekrutacji, koszty pośrednie, ochronę danych osobowych, 

ewidencję księgową, rachunek bankowy oraz ścieŜkę finansowo-księgową.  

W wyniku weryfikacji ww. zadań, procesów oraz dokumentów księgowych, Zespół 

Kontrolujący nie stwierdził wydatków wątpliwych i niekwalifikowanych. 

 

W dniach od 27.05.2009r. do dnia 28.05.2009r. odbyła się kontrola przeprowadzona 

przez Starostwo Powiatowe Wyszkowie w zakresie 5% wydatków poniesionych za I kwartał 

2009r. 

Zakres przedmiotowej kontroli dotyczył: 

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

sprawozdań finansowych;  

− Wydatki z paragrafu 4210 – zakup materiałów i wyposaŜania 

− Wydatki z paragrafu 4260 – zakup energii 

− Wydatki z paragrafu 4300 – zakup usług pozostałych 
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− Wydatki z paragrafu 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów                   

i licencji. 

Kontrolą objęto okres od 01.01.2009r. do 31.03.2009r. Zaleceń pokontrolnych nie 

sformułowano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 64 

Załącznik 

do sprawozdania 

z działalności PCPR 

za 2009 rok. 

 
 

 Art. 112 ust. 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 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: 

1) Programu Naprawczego Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowaczej, 

2) Programu Pomocy Rodzinie i Dziecku w Powiecie Wyszkowskim Na Lata 2010-

2015 uchwalonego  Uchwałą Nr XLVIII/292/2010 Rady Powiatu w Wyszkowie z 

dnia 24 lutego 2010 r. 

3) Powiatowego Programu  Aktywności Lokalnej na lata 2008-2013,uchwalonego 

Uchwałą Nr XXI/151/2008 Rady Powiatu W Wyszkowie z dnia 28 maja 2008r., 

4) Programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Wyszkowskim 

uchwalonego Uchwałą Nr XVI/93/2004 z dnia 26 marca 2004r., 

2. Realizacja projektu współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „W Aktywności siła”. 

 

 

 

 

 

 

 


