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I.
1.

WSTĘP
PODSTAWY PRAWNE FUNKCJONOWANIA PCPR W NOWYM
DWORZE MAZOWIECKIM

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim jest jednostką
organizacyjną samorządu terytorialnego, powstałą na podstawie Uchwały Nr V/14/99 Rady
Powiatu Nowodworskiego z dnia 28 stycznia 1999r., w celu wykonywania zadań własnych
powiatu oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. PCPR działa na podstawie
Statutu przyjętego przez Radę Powiatu Nowodworskiego
Uchwałą Nr XII
/85/2011XVIII/33/2012 z dnia 17 listopada 2011 roku oraz Regulaminu Organizacyjnego
(Uchwała Zarządu Powiatu Nowodworskiego Nr 69/2015 z dnia 3 lipca 2015r.).
Jednostka wykonuje zadania określone w szczególności w ustawach:
 z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.
z 2013 roku, poz. 595);


z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 roku, poz. 163 ze
zm.);



z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U.
z 2013 roku, poz. 135 ze zm.);



z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 roku, Nr 127, poz. 721 ze
zm.);



z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180,
poz. 1493 ze zm.);



ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.);



aktów wykonawczych wydanych na podstawie powyższych ustaw;



innych obowiązujących aktów prawnych i przepisów szczególnych dotyczących
jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i samorządowych jednostek
budżetowych.

Starosta Nowodworski Zarządzeniem Nr 59/2011 z dnia 06 grudnia 2011r. wyznaczył
również PCPR na organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.
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2.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Pracą PCPR kieruje Dyrektor przy pomocy Głównego Księgowego.
W skład PCPR wchodzą następujące komórki organizacyjne:
 Dział pomocy społecznej i realizacji świadczeń;
 Dział pomocy osobom niepełnosprawnym;
 Dział: Ośrodek Interwencji Kryzysowej;
 Dział administracyjno – finansowy;
 Zespół ds. pieczy zastępczej.

3.

BUDŻET

Plan wydatków budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 2015 rok wynosił
3.055.767,16 a wykonanie 3.047.693,26 co stanowi 99,74% wartości planu.
PCPR zatrudniał w 2015r. 18 osób :
- 5 pracowników w ramach rozdziału 85204
- 11 pracowników w ramach rozdziału 85218
- 2 pracowników w ramach rozdziału 85220
Natomiast plan dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 2015 rok
wynosi 385.242,00 a wykonanie 405.550,50 co stanowi 105,27% wartości planu.
Na wykonanie planu dochodów składają się głównie:
 odsetki od kapitału zgromadzonego na rachunkach bankowych.
 wpłaty Gmin, w związku z partycypacją w kosztach utrzymania dzieci
przebywających w placówkach opiekuńczo wychowawczych
 odsetki od nienależnie pobranych świadczeń
 wpłaty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń
 wpłaty Gmin, w związku z partycypacją w kosztach utrzymania dzieci
przebywających w rodzinach zastępczych
 wpływy z pozostałych usług np. środki od ubezpieczyciela samochodu na
wymianę uszkodzonej szyby 1.277,48 i należności z tytułu terminowo
zapłaconego podatki 217,00 zł.
Plan wydatków PCPR składa się z pięciu rozdziałów:
1.
Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze
Plan 93.300,00 wykonanie 92.752,13 co stanowi 99,41% wartości planu.
Na wydatki w ramach rozdziału składają się świadczenia społeczne:
- na kontynuującej nauki 63.447,47
- kontynuacja nauki w ramach wkładu własnego w projekcie 7.441,00
- pomoc na usamodzielnienie i zagospodarowanie 21.863,66
2.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze
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Plan 1.818.063,00 wykonanie 1.814.270,35 co stanowi 99,79% wartości planu.
W naszym powiecie na dzień 31.12.2015r. funkcjonowało 94 rodziny:
- 64 rodzin spokrewnionych wychowujących 88 dzieci,
- 27 rodzin niezawodowych wychowujących 34 dzieci,
- 4 zawodowe rodziny zastępcze wychowujące 12 dzieci.
Na wydatki w ramach rozdziału składają się:
- świadczenia społeczne wydatki wynoszą 1.503.678,89 wykonanie stanowi 99,95%
wartości planu,
- świadczenia społeczne w ramach wkładu własnego kontynuacja nauki 9.300,93
Na wydatki w ramach świadczeń wypłacane są:
- świadczenia na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych 1.326.358,15;
- pomoc finansowa dla młodzieży kontynuującej naukę 130.172,80;
- pomoc na usamodzielnienie i zagospodarowanie 47.147,94
Wynagrodzenia czterech zawodowych rodzin zastępczych z kosztami pracodawcy
128.909,47:
- wynagrodzenia bezosobowe 112.868,40
- składki na ubezpieczenia społeczne 14.557,89
- składki na Fundusz Pracy – 1.483,18
Pomoc zatrudniona w dwóch rodzinach, w której przebywa więcej niż troje dzieci –
wydatki wynoszą 23.495,76 (wynagrodzenia bezosobowe – 20.900,00; składki na
ubezpieczenia społeczne 2.316,45; składki na Fundusz Pracy – 279,31).
Wynagrodzenie pięciu pracowników w dziale - zespół do spraw pieczy zastępczej
124.265,05
- wynagrodzenia osobowe pracowników wykonanie 102.042,08 stanowi 99,99%
wartości planu.
- składki na ubezpieczenia społeczne wykonanie 19.582,62
- składki na Fundusz Pracy wykonanie 1.483,18
- wynagrodzenie bezosobowe wykonanie 141.768,40 stanowi 99,82% w paragrafie
tym wypłacane jest wynagrodzenie dla zawodowych rodzin zastępczych.
Zrealizowano też obowiązkowe szkolenia dla rodzin zastępczych – wartość dwóch
umów to koszt 8.000,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia wykonanie wynosi 2.304,08 stanowi 99,49% na
które składają się zakup medali, pucharów, gier planszowych, lizaków dla dzieci w
związku z organizowanym dniem rodzicielstwa zastępczego, druki wywiadów
środowiskowych, prenumerata czasopisma, zakup książek, zakup słodyczy i gier
komputerowych dla dzieci w ramach pozyskanych darowizn.
- zakup usług zdrowotnych wykonanie wynosi 710,00 co stanowi 94,67% wartości
planu.
- zakup usług pozostałych wykonanie wynosi 375,25 stanowi 96,71% wartości planu.
Na wydatki te składają się drobne usługi związane z kosztami wysyłek czasopism,
usługi kserokopii dokumentacji medycznej dzieci.
- podróże służbowe krajowe wykonanie wynosi 4.215,51 stanowi 93,68% w stosunku
do planu
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wykonanie 6.745,90 stanowi
100% planu.
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- szkolenia pracowników wynoszą 460,00 stanowią 92,00% Pracownicy często
korzystają ze szkoleń bezpłatnych, które m.in. Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej oferuje w ramach realizowanych programów unijnych.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach pozyskiwanych środków
zewnętrznych w w/w rozdziale realizowało resortowy program:
Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015
Umowa nr WPS-IX.946.1.11.2015/14 zawarta w dniu 06.07.2014 pomiędzy
Wojewodą Mazowieckim a Powiatem Nowodworskim. Wartość dotacji 18.745,00
wykonanie 18.745,00.
W ramach dotacji sfinansowano częściowo wynagrodzenie dwóch koordynatorów
rodzinnej pieczy zastępczej.
3. Rozdział 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie plan wynosi 877.569,00
a wykonanie 876426,96 co stanowi 99,87% wartości planu.
Na wydatki w ramach rozdziału składają się:
- wynagrodzenia osobowe 11 pracowników wykonanie 567.568,20 stanowi 100%
planu
- składki na ubezpieczenia społeczne wykonanie 104.313,96 stanowi 99,88%
- wynagrodzenia bezosobowe – wykonanie 12.000,00 stanowi 100% wartości planu.
Zatrudniona jest jedna osoba do utrzymania czystości w jednostce,
- zakup materiałów i wyposażenia wykonanie 28.301,39 stanowi 99,79% wartości
planu.
Na wydatki te składają się materiały biurowe 3.245,71; papier ksero – 4.109,18, tonery
– 5.911,17; zakup środków czystości – 1.496,24; paliwo do samochodu - 2.210,11;
zakup komputera - 2.145,00; zakup dwóch monitorów – 1.386,00; zakup
oprogramowania do komputera – 842,00; dwa dyski zewnętrzne do serwera - 600,00;
licencje stanowiskowe do serwera – 1.895,67; kalendarze dla pracowników – 487,80;
akumulatory do UPS – 250,00; odnowienie certyfikatu kwalifikowanego – 512,91;
szyba do samochodu służbowego – 927,48; prenumerata czasopism Gazeta Prawna 836,64; Rachunkowość Budżetowa – 719,10; Kadry i płace w administracji -234,00;
drobne materiały związane z funkcjonowaniem jednostki – 492,38,
- zakup energii koszty wynoszą 15.963,67 stanowią 98,54% wartości planu (energia
elektryczna – 5.433,19, cieplna – 10.323,12 kwota wynika z umowy najmu, woda 207,36),
- zakup usług remontowych stanowi wydatki wynoszą 639,60 stanowią 98,40%
wartości planu i są to głównie koszty remontu i naprawy kserokopiarki,
- zakup usług zdrowotnych wydatki wynoszą 1.230,00 stanowią 98,40% wartości
planu,
- zakup usług pozostałych wykonanie wynosi 62.740,03 stanowi 99,92% wartości
planu.
Na wydatki te składają się:
1. wynajem powierzchni biurowej – 31.763,50
2. usługi pocztowe – 19.115,00
3. umowa serwisowa związana z obsługą programu księgowo kadrowego INFO
SYSTEM – 4.797,00
4. wywóz nieczystości stałych – 1.728,00.
5. obsługa programu do obsługi środków PFRON TYLDA – 2.040,00
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6. obsługa programu TT Piecza – 738,00
7. pozostałe drobne usługi – 2258,51.
- zakup usług telekomunikacyjnych - 6. 380,57
- podróże służbowe - 2.268,83%
- rożne opłaty i składki wykonanie 1.672,54 stanowi 92,92% wartości planu, są to
koszty ubezpieczenia samochodu służbowego, ubezpieczenie mienia jednostki),
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego stanowią 14,30% i plan stanowi
zabezpieczenie na poczet przyszłych kosztów,
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 13.888,35 stanowi 100%
wartości planu,
- szkolenia pracowników stanowią wydatki wynoszą 3.503,55 stanowią 98,69%
wartości planu,
- wydatki na zakupy inwestycyjne – wykonanie 5.047,92 stanowi 98,98 wartości planu
– zakup licencji do serwera zgodnie z zaleceniami firmy informatycznej.

4. Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione
i ośrodki interwencji kryzysowej. Plan wynosi 121.024,00 a wykonanie 119.786,05 co
stanowi 98,98% wartości planu.
Na wydatki w ramach rozdziału składają się:
- wynagrodzenia osobowe dwóch pracowników wykonanie 67.749,36 stanowi 99,72%
wartości planu,
- składki na ubezpieczenia społeczne wykonanie 12.281,72 stanowi 99,01% wartości
planu,
- składki na Fundusz Pracy wykonanie 1.747,43 stanowi 94,35%
- wynagrodzenia bezosobowe wykonanie 400,00 stanowi 40% - usługi pielęgniarki
w trakcie przewozu małych dzieci, aby zapewnić fachową opiekę,
- zakup materiałów i wyposażenia wydatki wynoszą 1.349,90 stanowią 99,99%
wartości planu ( są to koszty paliwa do samochodu - 1.035,60; prenumerata dziennik
Gazeta Prawna -314,30),
- zakup usług zdrowotnych wykonanie 50,00 stanowi 100% wartości planu,
- zakup usług pozostałych wykonanie 24.161,77 stanowi 99,84% wartości planu. Na
wydatki składają się trzy umowy w ramach, których wypłacane są środki na pomoc w
uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych osobie usamodzielnianej, która
kontynuuje naukę – 15.467,74, umowa najmu pokoju dwuosobowego w Top Invest –
4.941,12 (w tym dwie osoby skorzystały ze wsparcia); rozliczenie kosztów mieszkania
chronionego – 2.002,91; usługa przewozu dzieci – 750,00; usługi informatyczne –
1.000,00
- podróże służbowe wydatki 4.122,12 stanowią 95,86% wartości planu,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3.281,79 stanowi 99,99%
wartości planu (jeden pracownik zatrudniony na czas zastępstwa za pracownika
przebywającego na urlopie wychowawczym),
- szkolenie pracowników – wykonanie 200,00 stanowi 100% planu (pracownicy
korzystali równieżz wielu bezpłatnych szkoleń).
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5. Rozdział 85395 Pozostała działalność. i 145.811,16 wykonanie 144.457,77 co
stanowi 99,07% wartości planu.
W rozdziale tym w ramach Działania 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej
integracji Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim
realizowany był projekt systemowy pn. „Czas na aktywność”. W 2015 roku budżet
wynosił 145.811.16 a wykonanie stanowi 144.457,77 Realizację projektu zakończono
15 czerwca 2015 r. Zwrócono do Mazowieckiej Jednostki wdrażania programów
Unijnych kwotę z dotacji 1.353,39
II.

Realizacja zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

1. Działalność Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim jest
organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie nowodworskim. Niniejsze
sprawozdanie stanowi wypełnienie obowiązku wskazanego w art. 76 ustawy z dnia 9 czerwca
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 575)
zgodnie, z którym organizator rodzinnej pieczy zastępczej zobowiązany jest do
przedstawiania Staroście i Radzie Powiatu corocznych sprawozdań z efektów swojej pracy.
Na podstawie Uchwały nr 145 / 2011 Zarządu Powiatu Nowodworskiego w sprawie
uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Nowym Dworze Mazowieckim w strukturach PCPR działa zespół ds. pieczy zastępczej,
który bezpośrednio realizuje zadania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. W 2015 r.
w skład zespołu wchodził pedagog (1/4 etatu), psycholog (1/2 etatu), 2 koordynatorów
rodzinnej pieczy zastępczej (1 i ¼ etatu), 3 pracowników socjalnych pracujących z rodzinami
zastępczymi – realizujących zadania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej wobec osób,
które nie zostały objęte wsparciem koordynatora. Bezpośredni nadzór merytoryczny nad
pracą zespołu i wykonywanymi zadaniami sprawował główny specjalista.
1) Zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych, rodzinnych
domach dziecka oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
W 2015 r. rodzinną pieczą zastępczą w powiecie nowodworskim objętych było 144
dzieci, w tym 98 dzieci umieszczonych było w rodzinach zastępczych spokrewnionych, 34
dzieci umieszczonych było w rodzinach zastępczych niezawodowych, 12 dzieci przebywało
w rodzinach zastępczych zawodowych.
W związku z brakiem miejsc w rodzinnej pieczy zastępczej, 33 dzieci z powiatu
nowodworskiego przebywało w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie innych
powiatów (o 3 osoby mniej w porównaniu do 2014 r.). W 2015 r., na terenie innych powiatów
umieszczonych zostało 2 dzieci, w tym jedno dziecko w rodzinie zastępczej spokrewnionej
(u babci macierzystej). W 2015 r. rodzinną pieczą zastępczą objętych zostało 10 dzieci.
Tabela nr 1 Napływ dzieci do rodzinnej pieczy zastępczej w 2015 r.
Lp.
Wyszczególnienie
1.

Liczba dzieci do 18 r. ż.
umieszczonych w rodzinnej

w rodzinach
zastępczych
spokrewnionych

Liczba dzieci
w rodzinach
zastępczych
niezawodowych

w rodzinach
zastępczych
zawodowych

3

6

1

8

2.
3.
4.
5.

pieczy zastępczej, z tego:
z rodziny naturalnej
z rodzinnej pieczy zastępczej
z instytucjonalnej pieczy
zastępczej
inne

3
0

5
0

1
0

0

1

0

0

0

0

Tabela nr 2 Odpływ dzieci z rodzinnej pieczy zastępczej w 2015 r.
Lp.
Wyszczególnienie
1.
1.1.
1.2.
1.3.

1.4.
1.5.
2.

Liczba dzieci do 18 r. ż. które:
powróciły do rodziny
naturalnej
zostały umieszczone
w rodzinnej pieczy zastępczej
zostały umieszczone
w instytucjonalnej pieczy
zastępczej
zostały przysposobione
inne
Liczba osób powyżej 18 r. ż

z rodzin
zastępczych
spokrewnionych

Liczba dzieci
z rodzin
zastępczych
niezawodowych

z rodzin
zastępczych
zawodowych
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0

0

1

0

0

0

0

0

5

0

0

0
1
6

0
0
2

0
0
1

2) Tworzenie warunków do powstawania i działania rodzin zastępczych, rodzinnych
domów dziecka i rodzin pomocowych; Rodzinna piecza zastępcza w powiecie
Nowodworskim w 2015 r.
W 2015 r. w powiecie nowodworskim funkcjonowało 100 rodzin zastępczych, w tym 70
rodzin zastępczych spokrewnionych, 26 rodziny zastępcze niezawodowe oraz 4 rodziny
zastępcze zawodowe. W okresie sprawozdawczym powstało 7 rodzin zastępczych, w tym 5
rodzin zastępczych niezawodowych, oraz 2 rodzin zastępczych spokrewnionych.
W styczniu 2016 r. została zawarta umowa pomiędzy Starostą Nowodworskim
a Rodziną Zastępczą Zawodową pełniącą funkcje pogotowia rodzinnego.
3) Udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka
w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej.
W okresie od stycznia do września 2015 roku, młodszy koordynator rodzinnej pieczy
zastępczej współpracował z 15 rodzinami zastępczymi, w tym z 2 rodzinami zastępczymi
zawodowymi, 10 rodzinami zastępczymi spokrewnionymi oraz z 3 rodzinami zastępczymi
niezawodowymi. W 15 rodzinach zastępczych przebywało 23 dzieci poniżej 18 r.ż oraz 2
osoby, które po ukończeniu 18 r.ż postanowiły w pozostać w rodzinie zastępczej. W okresie
od października do grudnia 2015 r. młodszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
współpracował z 15 rodzinami zastępczymi, w tym z 1 rodziną zastępczą zawodową, 10
rodzinami zastępczymi spokrewnionymi oraz z 4 rodzinami zastępczymi niezawodowymi. W
15 rodzinach zastępczych przebywało 22 dzieci poniżej 18 r. ż oraz 1 osoba, która po
ukończeniu 18 r. ż postanowiła w dalszym ciągu pozostać w rodzinie zastępczej.
O przydzieleniu koordynatora do pracy z rodziną decydował staż rodziny w pełnieniu pieczy
zastępczej, indywidualne potrzeby rodziny oraz zgłaszane trudności w pełnieniu funkcji
opiekunów zastępczych. W stosunku do rodzin, które nie zostały objęte pomocą
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koordynatora, zadania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej wypełniał pracownik
socjalny. Główne problemy, zgłaszane przez opiekunów zastępczych to: problemy
małoletnich w szkole, problemy wychowawcze z małoletnimi, nieposłuszeństwo dzieci,
niechęć do nauki, częste opuszczanie szkoły i nierealizowanie obowiązku szkolnego. W
takich sytuacjach pracownicy kontaktowali się z wychowawcami oraz pedagogami ze szkół,
do których uczęszczali małoletni, podejmowali próby rozmów
z małoletnimi na
temat trudności, które przeżywają, proponowali oraz kierowali na spotkania
z
psychologiem, pedagogiem oraz prawnikiem. W przypadku trudności w relacjach pomiędzy
rodzinami zastępczymi rodzinami biologicznymi dzieci objętych pieczą zastępczą,
pracownicy PCPR podejmowali współpracę z przedstawicielami właściwych Ośrodków
Pomocy Społecznej (asystentami rodziny, pracownikami socjalnymi). Rozmawiali z
rodzinami zastępczymi, w jaki sposób poradzić sobie z pojawiającymi się problemami,
dotyczącymi dzieci. Informowali o przysługujących uprawnieniach i obowiązkach. Pomagali
w kontakcie
z instytucjami.
4) Prowadzenie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej,
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim prowadziło
ciągły nabór kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Informacje na temat naboru
umieszczone były na stronie internetowej PCPR a także na tablicy informacyjnej w siedzibie
Centrum. PCPR zwróciło się z prośbą o zamieszczenie informacji o prowadzonym naborze na
stronach internetowych Urzędów Miast i Gmin leżących na terenie powiatu. W wyniku
prowadzonego naboru do PCPR zgłosiło się małżeństwo kandydujące do pełnienia funkcji
zawodowej rodziny zastępczej o charakterze pogotowia.
W oparciu o analizę sytuacji osobistej, rodzinnej i majątkowej kandydatów do pełnienia
funkcji rodziny zastępczej, przeprowadzono kwalifikacje kandydatów do pełnienia funkcji
rodziny zastępczej niezawodowej (jedno małżeństwo) oraz osób niespełniających warunków
dotyczących rodzin zastępczych, w zakresie niezbędnych szkoleń, określonych w przepisach
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, którym Sąd powierzył tymczasowo
pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie art. 109 § 2 pkt 5 ustawy z dnia 25 lutego
1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (4 osoby). Wszyscy kandydaci zostali
zakwalifikowani do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. W 2015 r. pedagog oraz psycholog,
przeprowadzili badania 8 osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,
w zakresie predyspozycji i motywacji kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej.
Analizę sytuacji osobistej, rodzinnej i majątkowej kandydatów przeprowadzało każdorazowo
2 pracowników Zespołu ds. pieczy zastępczej (pracownik socjalny lub koordynator rodzinnej
pieczy zastępczej).
W 2015 r Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, jako organizator rodzinnej pieczy
zastępczej zorganizowało szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej
zawodowej, niezawodowej, rodzinnego domu dziecka (szkolenie programem „PRIDE –
Rodzinna Opieka Zastępcza” zatwierdzonym przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej
decyzją nr 27/2013/RZ z dnia 29.11.2013 r.). W szkoleniu uczestniczyło 8 osób.
5) Zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka
szkoleń mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji, biorąc pod uwagę ich
potrzeby.
Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej oraz pracownicy socjalni podczas bieżącej pracy
z rodzinami zastępczymi zbierali informacje na temat ich potrzeb szkoleniowych.
W 2015 r. odbyło się szkolenie „Komunikacja w rodzinie w sytuacjach kryzysowych i nie
tylko”. Szkolenie przeprowadzone było w wymiarze 12 godzin zegarowych, w 2 blokach.
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W szkoleniu uczestniczyły 4 osoby. Zadanie było współfinansowane ze środków EFS,
w ramach realizacji projektu systemowego pn „Czas na aktywność”.
6) Zapewnianie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą,
w ramach rodzin pomocowych; organizowanie opieki nad dzieckiem, w przypadku,
gdy rodzina zastępcza albo prowadzący rodzinny dom dziecka okresowo nie może
sprawować opieki, w szczególności z powodów zdrowotnych lub losowych albo
zaplanowanego wypoczynku.
Piecza zastępcza może być powierzona rodzinie pomocowej w przypadku czasowego
niesprawowania opieki nad dzieckiem przez rodzinę zastępczą (np. w sytuacji choroby,
korzystania z wypoczynku, innych zdarzeń losowych). W 2015 roku żadna z rodzin
zastępczych nie zgłosiła zapotrzebowania na wsparcie rodziny pomocowej. Jednocześnie
z pośród osób spełniających wymagania do pełnienia funkcji rodziny pomocowej (rodzina
zastępcza niezawodowa, rodzina zastępcza zawodowa, osoby przeszkolone do pełnienia
funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub rodziny
przysposabiającej) nie wyraziła gotowości do czasowego przejęcia opieki nad dzieckiem.
7) Organizowanie dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka
pomocy wolontariuszy.
Od 01 lipca 2011 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze
Mazowieckim działa Powiatowe Centrum Wolontariatu. W 2015 r. jedno dziecko objęte
pieczą zastępczą korzystało z pomocy wolontariusza. Wolontariusz pomagał w odrabianiu
lekcji, udzielał korepetycji.
8) Pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka
w nawiązaniu wzajemnego kontaktu.
W dniu 16.05.2015r. na terenie Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym
Dworze Mazowieckim odbył się VIII Powiatowy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego pn.
„Droga do Marzeń”. Piknik rodzinny zorganizowany został przez Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie i skierowany był do rodzin zastępczych z terenu Powiatu Nowodworskiego,
dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz wychowanków placówek opiekuńczowychowawczych typu rodzinnego. W imprezie uczestniczyło około 160 osób: w tym rodziny
zastępcze, dzieci objęte pieczą zastępczą, ich rodzice biologiczni, wychowankowie,
dyrektorzy, wychowawcy placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego,
pracownicy zespołu ds. pieczy zastępczej, działu OIK oraz zespołu ds. realizacji projektu
systemowego. Pracownicy PCPR zaangażowani byli w organizację, służyli pomocą, dbali
o sprawny przebieg Dnia Rodzicielstwa Zastępczego.
Piknik pomógł rodzinom zastępczym w nawiązaniu ze sobą wzajemnego kontaktu. Stanowił
także dla rodzin okazje do wymiany doświadczeń dotyczących wychowania dzieci. Święto to
z pewnością przyczyniło się do przybliżenia idei rodzicielstwa zastępczego wśród władz
samorządowych oraz obecnych rodzin zastępczych. Celem obchodów było także tego
docenienie wysiłku, zaangażowania rodzin zastępczych w pełnioną przez nich funkcję.
Wszystkie te atrakcje miały na celu przybliżyć opiekunom zastępczym formy aktywnego
spędzania czasu wolnego z dziećmi, zmotywować dzieci do zwiększenia aktywności oraz
podejmowania nowych wyzwań. Była to także okazja do zbudowania wspólnych przeżyć
i wspomnień.
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9) Prowadzenie poradnictwa i terapii.
W 2015 r. psycholog odbył 198 spotkania o charakterze konsultacyjnym lub wspierającym,
w tym z rodzinami zastępczymi i dziećmi objętymi pieczą zastępczą. W przypadku zgłoszenia
takiej potrzeby, przez pracownika współpracującego bezpośrednio z rodziną zastępczą
psycholog uczestniczył wspólnie z pracownikiem w wizytach środowiskowych w miejscu
zamieszkania rodzin zastępczych (8 spotkań w rodzinach zastępczych).Odbył 12 spotkań
psychologicznych w środowisku rodziny zastępczej w celu spotkań z dziećmi (dwie rodziny
zastępcze). Pedagog przeprowadził w 2015 r. 98 konsultacji pedagogicznych, w tym
z rodzinami zastępczymi. Pracownicy pomagali w nawiązywaniu kontaktu z Poradnią
Psychologiczno–Pedagogiczną, w zbieraniu informacji na temat dostępnych specjalistów,
w uzyskaniu zgody opiekunów prawnych na przeprowadzenie badań medycznych,
psychologicznych oraz podjęcie leczenia.
10) Zapewnianie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą,
w ramach grup wsparcia.
W 2015 r. pedagog oraz psycholog PCPR prowadzili grupę wsparcia dla rodzin zastępczych.
Spotkania odbywały się raz w miesiącu. Odbyło się 8 spotkań. Poruszane problemy dotyczyły
głównie relacji dzieci objętych pieczą zastępczą z rodzicami biologicznymi, relacji rodziców
zastępczych z rodzicami biologicznymi dzieci objętych pieczą zastępczą, jak rozmawiać
z dziećmi o trudnych relacjach z rodzicami biologicznymi, jak sobie radzić z problemami
wychowawczymi i jak im przeciwdziałać, jak uczyć się razem z dzieckiem, znaczenie jasnego
określania granic w rodzinie, rozpoznawania swoich emocji w sytuacjach trudnych w związku
z pełnieniem roli opiekuna zastępczego. Wsparcie w bieżących sytuacjach trudnych (śmierć
rodzica biologicznego dziecka objętego pieczą zastępczą, opuszczenie przez rodzica zakładu
karnego).
11) Zapewnianie pomocy prawnej osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą,
w szczególności w zakresie prawa rodzinnego.
W 2015 r. konsultant Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze
Mazowieckim w ramach świadczonego poradnictwa prawnego odbył spotkania
z 387 mieszkańcami powiatu. W zależności od zgłaszanych przez klientów potrzeb, praca
miała charakter jednorazowych konsultacji lub kilkukrotnych spotkań. Pomoc udzielana była
w formie porad, wsparcia w sporządzeniu pism. Udzielane informacje dotyczyły
obowiązujących przepisów prawa rodzinnego i opiekuńczego, w tym regulacji kontaktów
z rodziną biologiczną dziecka, zakresu decydowania przez opiekunów zastępczych
o istotnych sprawach dotyczących dziecka – leczenia, edukacji, religii.
12) Dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy
zastępczej.
Oceny sytuacji dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej odbywały się na posiedzeniach
zespołów z udziałem przedstawicieli szkół i przedszkoli, asystentami rodziny lub
pracownikami socjalnymi z ośrodków pomocy społecznej właściwych ze względu na miejsce
zamieszkania rodziców naturalnych dziecka, kuratorem Sądu Rejonowego w Nowym Dworze
Mazowieckim, a także przy udziale przedstawiciela Ośrodka Adopcyjnego. W przypadku
braku możliwości osobistego udziału przedstawicieli tych instytucji w posiedzeniu zespołu,
oceny dokonywano na podstawie przekazanej informacji pisemnej. Na posiedzenia zespołów
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zapraszane były rodziny zastępcze oraz rodziny naturalne dziecka umieszczonego w pieczy
zastępczej. Ocena poprzedzona była każdorazowo spotkaniem koordynatora lub pracownika
socjalnego z rodziną zastępczą w miejscu zamieszkania rodziny i konsultacją sytuacji
dziecka. Ocena poprzedzona była wysłuchaniem dziecka, jeżeli jego wiek i stopień dojrzałości
na to pozwalają. Wysłuchanie odbywa się w formie indywidualnej rozmowy, dziecka z
koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej / pracownikiem socjalnym współpracującym z rodziną
zastępczą w miejscu zamieszkania dziecka. Dokonywane przez koordynatorów oceny sytuacji

dzieci zwierały wnioski dotyczące możliwości powrotu do rodziny biologicznej a także
wskazanie do pozostawienia w dotychczasowej formie pieczy zastępczej. Oceny zwierały
informacje na temat aktualnej sytuacji rodzinnej dziecka, sytuacji zdrowotnej, potrzeb
edukacyjnych. W ocenach zawarte były wskazania do modyfikacji planów pomocy dziecku.
Sporządzone oceny zawierające informacje o całokształcie sytuacji osobistej dziecka wraz z
w/w wnioskami przekazywane były do właściwego sądu rodzinnego. Oceny sporządzane były
w zależności od potrzeb, ale nie rzadziej, niż co 6 miesięcy a w przypadku dzieci poniżej 3 r.
ż nie rzadziej, niż co 3 miesiące. W 2015 r przeprowadzono 288 ocen sytuacji dziecka.

13) Zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją
prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających.
W 2015 r. koordynatorzy lub pracownicy socjalni współpracujący z rodziną zastępczą na
bieżąco zgłaszali informacje dotyczące dzieci z uregulowaną sytuacją prawną do
Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego o/ w Ciechanowie. Do Ośrodka zgłoszonych zostało 6
dzieci. W przypadku wszystkich dzieci zespół podjął decyzję o odstąpieniu od poszukiwań
rodziny adopcyjnej ze względu na silne więzi łączące dziecko z opiekunami zastępczymi lub
rodziną pochodzenia.
14) Przygotowanie, we współpracy z odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym
rodzinny dom dziecka oraz asystentem rodziny, a w przypadku, gdy rodzinie dziecka
nie został przydzielony asystent rodziny – we współpracy z podmiotem
organizującym pracę z rodziną, planu pomocy dziecku.
Dla wszystkich dzieci przebywających w rodzinach zastępczych opracowane były plany
pomocy. Realizacja planów poddawana była ewaluacji podczas każdej oceny sytuacji
dziecka. W zależności od zmieniającej się sytuacji dziecka np. wkroczenie dziecka w nowy
etap edukacji, zmiana sytuacji w rodzinie zastępczej lub rodziny biologicznej dziecka
umieszczonego w pieczy, były one na bieżąco modyfikowane. Plany uwzględniały przede
wszystkim kwestie utrzymania stabilnego stanu zdrowia dziecka, prawidłowe realizowanie
obowiązku szkolnego, dostosowanie trybu nauki to indywidualnych potrzeb i możliwości
dziecka (szkoła specjalna, MOS), wyboru odpowiedniej ścieżki kształcenia, usamodzielnianie
się dzieci, wyrabianie nawyków higienicznych, rozwoju relacji rówieśniczych, utrzymywanie
prawidłowych relacji z rodziną zastępczą i innymi członkami rodziny, jeśli to możliwe
utrzymanie więzi z rodziną naturalną, zaspokojenie podstawowych potrzeb dziecka w tym
potrzeby bezpieczeństwa, miłości oraz opieki, zaspokajanie potrzeb materialnych,
rekreacyjno-kulturowych.
15) Współpraca ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z ośrodkiem pomocy
społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi,
podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz
z organizacjami społecznymi.
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Pracownicy stale współpracowali z przedstawicielami OPS, szkołami do których
uczęszczały dzieci, Sądami i Zespołami Kuratorskiej Służby Sądowej. Współpraca ta
umożliwiła wypracowanie wspólnego sposobu pomocy dzieciom i rodzinom.
Pracownicy pozyskali sponsorów do organizacji paczek świątecznych dla dzieci z pieczy
zastępczej. Uzyskane wsparcie pozwoliło na przekazanie prezentów świątecznych dla 16
dzieci od firmy RB (Reckitt Benckiser) z Nowego Dworu Mazowieckiego, od Fundacji
I WANT TO HELP z Warszawy pomocy rzeczowej dla dwóch rodzin i prezentów
świątecznych dla 4 dzieci, oraz pozyskane środki finansowe od Przychodni Życie z Nowego
Dworu Mazowieckiego
i Firmy Smaczek z Dębiny, które umożliwiły zakup
prezentów świątecznych i słodyczy dla 5 dzieci. Promocja działań została przedstawiona na
stronie internetowej i na łamach Gazety Nowodworskiej oraz na stronie internetowej tut.
Centrum. Pracownicy współpracowali z ZHP, w celu naboru uczestników wypoczynku
letniego w ramach programu „Pogodne Lato 2015”.
16) Organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny
zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze
i regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne, przez wspieranie procesu
usamodzielnienia.
Koordynatorzy współpracowali z 25 usamodzielnianymi wychowankami rodzin
zastępczych. Koordynatorzy wspierali osoby opuszczające pieczę zastępczą w opracowaniu
oraz realizacji Indywidualnego Programu Usamodzielniania (kontynuacji nauki, poszerzaniu
kwalifikacji zawodowych, podjęcia aktywności zawodowej i uzyskaniu stabilnego źródła
dochodu, uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych). W 2015 r. 3
usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej korzystało z wsparcia w postaci
pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych (częściowe pokrycie
kosztów wynajęcie w pokoju). Warunkiem uzyskania pomocy była kontynuacja nauki oraz
utrzymywanie zatrudnienia. Wsparcie kierowane było do osób, których powrót do środowiska
rodzinnego, zagroziłby poprawnemu realizowaniu programu usamodzielniania. Udzielenie
pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych odbywało się na podstawie
kontraktu socjalnego.
17) Podnoszenie kwalifikacji koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej
oraz pracowników socjalnych pracujących z rodzinami zastępczymi
W 2015 roku pracownicy zespołu ds. pieczy zastępczej, w celu podnoszenia kwalifikacji oraz
poszerzania wiedzy dotyczącej pracy z rodzinami zastępczymi oraz dziećmi objętymi pieczą
zastępczą uczestniczyli w szkoleniach:
Lp.

1

2
3

Temat szkolenia

Instytucja
szkoląca

Data szkolenia

Liczba
pracowników

„Asystent rodziny”

Mazowieckie
Centrum Polityki
Społecznej

14.04.201516.06.2015

2 osoby

Fundacja Dzieci
Niczyje

18.06.2015r.

2 osoby

Instytut Rozwoju
Służb

29-31.07.2015r.

1 osoba

„Ostrożnie-Dziecko!
Profilaktyka krzywdzenia
małych dzieci”
Szkolenie dla kadry instytucji
pomocy społecznej w zakresie
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przeciwdziałania przemocy w
rodzinie
„Profilaktyka uzależnień
chemicznych i
behawioralnych”
„Zyskaj więcej! Edukacja
finansowa dla osób
wykluczonych ekonomicznie”
„Osoba z autyzmem w
instytucjach. Funkcjonowanie,
potrzeby, trudności. Aspekty
prawne, pomoc i wsparcie”
„Superwizja planów pomocy
dziecku, budowania
programów usamodzielnień,
ocen okresowych rodziny i
sytuacji dziecka, dylematy
związane z dokumentowaniem
pracy. Organizacja pracy z
rodzinami trudnymi”
„Zasady aplikowania o środki
w ramach Działania 9.1
Aktywizacja społ.-zaw. Osób
wykluczonych i
przeciwdziałanie wykluczeniu
społ. W ramach RPOWM oraz
możliwości dofin. włączenia
społ. i walki z ubóstwem w
ramach krajowych Programów
Operacyjnych 2014-2020”

Społecznych
Mazowieckie
Centrum Polityki
Społecznej
Fundacja
Innowacja
i Wiedza
Fundacja
Pomocy
Dotkniętym
Autyzmem

07.09.2015r.

2 osoby

18.09.2015r.

1 osoba

24.09.2015r.

1 osoba

Firma
szkoleniowa
PRAXE

02.10.2015r.

1 osoba

Mazowiecka
Jednostka
Wdrażania
Programów
Unijnych

16.10.2015r.

2 osoby

9

„Przygotowanie do edukatora
Profilaktyki Uzależnień”

Mazowieckie
Centrum Polityki
Społecznej

07-09.12.2015r.

2 osoby

10

„Stosowanie indywidualnej
ścieżki reintegracji dla osób
korzystających z pomocy
społecznej w nowym okresie
programowania ze środków
EFS i EFRR na lata 20142020”

Mazowieckie
Centrum Polityki
Społecznej

07.12.2015r.

1 osoba

11

„Wyzwania w profilaktyce
uzależnień”

Mazowieckie
Centrum Polityki
Społecznej

10-11.12.2015r.

1 osoba

4

5

6

7

8

W 2015 r., jeden pracownik ukończył Studia Podyplomowe na kierunku Studium terapii
i treningu grupowego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Od października 2015 r., 2 osoby rozpoczęły Studia Podyplomowe na kierunku: Psychologia
Pozytywna w edukacji dzieci i młodzieży - Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży, na
Uniwersytecie Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie.
15

W ramach podnoszenia bezpieczeństwa pracy 3 pracowników PCPR, w tym dwóch
pracowników Zespołu ds. pieczy zastępczej uczestniczyło w szkoleniu z zakresu samoobrony
„Bezpieczna Nowodworzanka” organizowanym przez Urząd Miasta w Nowym Dworze
mazowieckim oraz Straż Miejską.

2. Sprawozdanie z wykonania zadań Działu Pomocy Społecznej i Realizacji
Świadczeń.
W 2015r. Dział Pomocy Społecznej i Realizacji świadczeń prowadził postępowania
administracyjne w sprawach1:
1. przyznania lub zmiany wysokości świadczeń, które zakończyły się wydaniem:
 21 decyzji przyznających lub zmieniających wysokość świadczenia na pokrycie
kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych
 14 decyzji przyznających lub zmieniających wysokość świadczenia na pokrycie
kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych niezawodowych
 3 decyzji przyznających lub zmieniających wysokość świadczenia na pokrycie
kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych zawodowych
2. uchylenia świadczenia, które zakończyły się wydaniem:
 12 decyzji uchylających świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci
w rodzinach zastępczych spokrewnionych
3. nienależnie pobranych świadczeń, które zakończyły się wydaniem:
 12 decyzji w sprawie nienależnie pobranych świadczeń na pokrycie kosztów
utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych w tym jedna odstępująca
od żądania zwrotu
4. przyznania pomocy jednorazowej na przyjęcie dziecka, które zakończyły się
wydaniem:
 2 decyzji w sprawie przyznania pomocy jednorazowej na przyjęcie dziecka dla rodzin
zastępczych spokrewnionych
 3 decyzji w sprawie przyznania pomocy jednorazowej na przyjęcie dziecka dla rodzin
zastępczych niezawodowych
 1 decyzja w sprawie przyznania pomocy jednorazowej na przyjęcie dziecka dla rodzin
zastępczych zawodowych
5. przyznania dofinansowania do wypoczynku, które zakończyły się wydaniem
 7decyzji w sprawie dofinansowania do wypoczynku dziecka poza miejscem
zamieszkania dla rodzin spokrewnionych
 2 decyzji w sprawie dofinansowania do wypoczynku dziecka poza miejscem
zamieszkania dla rodzin niezawodowych
 2 decyzji w sprawie dofinansowania do wypoczynku dziecka poza miejscem
zamieszkania dla rodzin zawodowych
6. przyznania świadczeń na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z
wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ, na jakość
sprawowanej opieki nad dzieckiem
 4 decyzji w sprawie przyznania pomocy losowej dla rodzin zastępczych
spokrewnionych
 4 decyzji w sprawie przyznania pomocy losowej dla rodzin zastępczych
niezawodowych
1

Dane z rejestru Decyzji 8271.PS./…./2015/….
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 1 decyzji w sprawie przyznania pomocy losowej dla rodzin zastępczych zawodowych
7. przyznania środków finansowych na utrzymanie domu, które zakończyły
wydaniem:
 3 decyzji odmawiających przyznania środków finansowych na utrzymanie lokalu
mieszkalnego w budynku jednorodzinnym dla rodziny zastępczej zawodowej
8. przyznania środków finansowych na remont domu, które zakończyły wydaniem:
 1 decyzji w sprawie przyznania pomocy losowej dla rodzin zastępczych zawodowych

Postępowania administracyjne w sprawach młodzieży opuszczających
formy pieczy zastępczej
W 2015 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie prowadziło postępowania
administracyjne w sprawach2:
1. przyznania pomocy na kontynuowanie nauki, które zakończyły się wydaniem:
 4 decyzji przyznających pomoc na kontynuowanie nauki dla młodzieży
opuszczających rodziny zastępcze
 7 decyzji przyznających pomoc na kontynuowanie nauki dla młodzieży
opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze
 2 decyzji przyznającej pomoc na kontynuowanie nauki dla młodzieży opuszczających
młodzieżowe ośrodki wychowawcze
 1 decyzji przyznającej pomoc na kontynuowanie nauki dla młodzieży opuszczających
młodzieżowe ośrodki socjoterapii
2. uchylenia pomocy na kontynuowanie nauki, które zakończyły się wydaniem:
 7 decyzji uchylających pomoc na kontynuowanie nauki dla młodzieży opuszczających
rodziny zastępcze
 4 decyzji uchylających pomoc na kontynuowanie nauki dla młodzieży opuszczających
placówki opiekuńczo-wychowawcze
 1 decyzji uchylającej pomoc na kontynuowanie nauki dla młodzieży opuszczających
młodzieżowe ośrodki wychowawcze
3. nienależnie pobranych świadczeń na kontynuowanie nauki, które zakończyły się
wydaniem
 2 decyzji w sprawie nienależnie pobranych świadczeń na kontynuowanie nauki dla
młodzieży opuszczających rodziny zastępcze
 2 decyzji w sprawie nienależnie pobranych świadczeń na kontynuowanie nauki dla
młodzieży opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze
4. przyznania pomocy na usamodzielnienie, które zakończyły się wydaniem
 3 decyzji przyznających pomoc na usamodzielnienie dla młodzieży opuszczających
rodziny zastępcze
 2 decyzji przyznającej pomoc na usamodzielnienie dla młodzieży opuszczających
placówki opiekuńczo-wychowawcze
 1 decyzji przyznającej pomoc na usamodzielnienie dla młodzieży opuszczających
młodzieżowe ośrodki wychowawcze
5. przyznania pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej, które zakończyły się
wydaniem
 8 decyzji przyznających pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla
młodzieży opuszczających rodziny zastępcze
2

Dane z rejestru Decyzji 8271.PS./…./2015/….
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6 decyzji przyznającej pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla
młodzieży opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze

Postępowania administracyjne w sprawach ustalenia odpłatności od rodziców
biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych
W 2015r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie prowadziło postępowania
administracyjne w sprawach, które zakończyły się wydaniem3:


177 decyzji odstępujących od opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej

Realizacja świadczeń dla rodzin zastępczych zamieszkujących na terenie powiatu
nowodworskiego w 2015r.
Liczba rodzin zastępczych objętych comiesięczną pomocą finansową w postaci świadczeń
z tytułu utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych wraz z dodatkami w roku 2015r.
kształtowała się w granicach od 91 do 95 rodzin.
Wykres 1.
Liczba rodzin w poszczególnych miesiącach 2015 roku
96
95
94
93
92
91
90
89

Na dzień 31.12.2015 r. pomocą finansową objęto 95 rodziny zastępcze, w tym 64 to rodziny
spokrewnione, 27 to rodziny niezawodowe, zaś 4 to rodziny zawodowe.
1 rodzina zastępcze spokrewnione z dzieckiem na dzień 31.12.2015 r. nie otrzymywały
świadczeń pieniężnych. Rodzina dobrowolnie zrezygnowała z przysługujących jej świadczeń.
Z 95 rodzin objętych pomocą – 25 - to rodziny, w których przebywają dzieci pochodzące z
innych powiatów. Na podstawie zawartych porozumień powiat nowodworski uzyskuje zwrot
poniesionych kosztów utrzymania dzieci w w/w rodzinach.
W 2015 r. miesięczne wydatki na świadczenia z tytułu utrzymania dzieci w rodzinach
zastępczych powiatu nowodworskiego wraz z dodatkami kształtowały się w granicach od 105
tyś do 116 tyś.

3

Dane z rejestru Decyzji PCPR.PS.8272/…./2015/….
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Wykres 2.
Wysokośc świadczeń na utrzymanie dzieci w rodzinach zastepczych wraz z
dodatkami z podzialem na miesiące roku 2015
114 000,00 zł
112 000,00 zł
110 000,00 zł
108 000,00 zł
106 000,00 zł
104 000,00 zł
102 000,00 zł
100 000,00 zł

I.

Świadczenia obligatoryjne: na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach
zastępczych wraz z dodatkami

Łącznie w 2015 roku rodzinom zastępczym udzielono :
1. na pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego dziecka4 oraz dodatek z tytułu
niepełnosprawności dziecka5:
 rodzinom spokrewnionym – 1.144 świadczeń na kwotę 773.743,91 zł w tym
148.313,36 zł z porozumień6

Wykres 3.
4

Dane z list wypłat 2015r.
Dane z list wypłat 2015r.
6
Rodziny z porozumień tzn. rodziny zastępcze zamieszkujące na terenie powiatu nowodworskiego, w których
umieszczone zostało dziecko z poza powiatu nowodworskiego.
5
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Świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci
w rodzinach spokrewnionych

z porozumień
16%

Ogółem rodziny
84%

Ogółem rodziny



z porozumień

rodzinom niezawodowym – 418 świadczeń na kwotę 383.451,62 zł w tym 182.116,13 zł z porozumień

Wykres 4.
Świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci
w rodzinach niezawodowych

z porozumień
32%

Ogółem rodziny
68%

Ogółem rodziny



z porozumień

rodzinom zawodowym – 165 świadczeń na kwotę 147.877,64 zł w tym 0,00 zł z porozumień
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Wykres 5.
Świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci
w rodzinach zawodowych

z porozumień
0%

Ogólem rodziny
[PROCENTOWE]

Ogółem rodziny

Łączna kwota udzielonych świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych wraz
z dodatkami wyniosła ogółem 1.306.189,17 zł

II.

Świadczenia fakultatywne dla rodzin zastępczych

Łącznie w 2015 roku rodzinom zastępczym udzielono:
1. świadczenia jednorazowe na pokrycie niezbędnych kosztów związany z potrzebami
przyjmowanego dziecka7:
 rodzinom spokrewnionym – 2 świadczenia na kwotę 3.000,00 zł, w tym 2.000,00 zł z
porozumień
 rodzinom niezawodowym – 1 świadczenie na kwotę 1.500,00 zł, w tym 1.500,00 zł z
porozumień
 rodzinom zawodowym – 1 świadczenie na kwotę 1.600,00 zł
Na łączną kwotę: 6.100,00 zł8
2. dofinansowania do wypoczynku dziecka poza miejscem zamieszkania9
 rodzinom spokrewnionym – 6 świadczeń na kwotę 2.800,00 zł
 rodzinom niezawodowym – 2 świadczenia na kwotę 1.000,00 zł, w tym 1.000,00zł z
porozumień
 rodzinom zawodowym – 2 świadczenia na kwotę 1.400,00 zł
Na łączną kwotę: 5.200,00 zł10
3. świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń
losowych lub innych zdarzeń mających wpływ, na jakość sprawowanej opieki nad
dzieckiem
 rodzinom spokrewnionym – 4 świadczenia na kwotę 1.505,00 zł

7

Dane z list wypłat 2015r
Dane z list wypłat 2015r
9
Dane z list wypłat 2015r
10
Dane z list wypłat 2015r
8
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rodzinom niezawodowym – 3 świadczenia na kwotę 2.100,00 zł, w tym 2.100,00 zł z
porozumień
rodzinom zawodowym – 1 świadczenie na kwotę 2269,01 zł
Na łączną kwotę: 5.874,01 zł11

4. świadczenie na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem domu lub lokalu
mieszkaniowego
 rodzinom zawodowym – 3 świadczenie na kwotę 1.869,07 zł
Na łączną kwotę: 1.869,07 zł12
5. świadczenie na pokrycie kosztów związanych z remontem domu lub lokalu
mieszkaniowego
 rodzinom zawodowym – 1 świadczenie na kwotę 2.000,00 zł
Na łączną kwotę: 2.000,00 zł13
Wykres 6.
Świadczenia fakultatywne wypłacone w 2015 r
4000
2000
0
Rodziny spokrewnione

Rodziny niezawodowe

dofinansowanie do wypocznyku

przyjęcie dziecka

utrzymanie domu

remont domu

Rodziny zawodowe
pomoc losowa

Realizacja świadczeń w 2015 r. dla młodzieży opuszczających formy pieczy zastępczej
W 2015 roku młodzieży opuszczającej rodziny zastępcze udzielono:
1. pomocy na kontynuowanie nauki –281 świadczeń14 na łączną kwotę 139 473,73 zł15
w tym 3 576,70 zł16 sfinansowane ze środków POKL
2. pomocy na usamodzielnienie 3 świadczenia17 na łączną kwotę 13 176,00 zł18
3. pomocy na zagospodarowanie 8 świadczeń19 na łączną kwotę 32 471,94 zł20
W 2015 roku młodzieży opuszczającej placówki udzielono:
1. pomocy na kontynuowanie nauki – 143 świadczeń21 na łączną kwotę 70 888,92 zł22 w
tym 2 976,40 zł23 sfinansowane ze środków POKL
11

Dane z list wypłat 2015r
Dane z list wypłat 2015r
13
Dane z list wypłat 2015r
14
Dane z list wypłat 2015r
15
Dane z list wypłat 2015r
16
Dane z list wypłat 2015r
17
Dane z list wypłat 2015r
18
Dane z list wypłat 2015r
19
Dane z list wypłat 2015r
20
Dane z list wypłat 2015r
12
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2. pomocy na usamodzielnienie 3 świadczenia 24 na łączną kwotę 14 829, 00 zł25
3. pomocy na zagospodarowanie 6 świadczeń 26 na łączną kwotę 8 534,66 zł27
Zwrot kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu powiatu nowodworskiego a
umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów w 2015r.28
W roku 2015r. w rodzinach zamieszkujących na terenie innych powiatów przebywało:




14 dzieci pochodzących z powiatu nowodworskiego w 11 spokrewnionych rodzinach
zastępczych
17 dzieci z powiatu nowodworskiego w 10 niezawodowych rodzin zastępczych
13 dzieci z powiatu nowodworskiego w 8 zawodowych rodzinach zastępczych

Zwrot kosztów z tytułu świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania oraz dodatków z tytułu
niepełnosprawności dzieci pochodzących z terenu powiatu nowodworskiego w 2015r.
wyniósł odpowiednio:




113.276,60 zł na dzieci w rodzinach spokrewnionych
176.745,32 zł na dzieci w rodzinach niezawodowych
115.291.71 zł na dzieci w rodzinach zawodowych

Zwrot kosztów z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla rodzin zastępczych
zawodowych, u których przebywają dzieci z terenu powiatu nowodworskiego wynosił łącznie
86.735,46 zł
Zwrot kosztów z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób zatrudnionych do pomocy
w rodzinach zastępczych zawodowych, u których przebywają dzieci z terenu powiatu
nowodworskiego wynosił łącznie 6.426,87 zł
Zwrot kosztów utrzymania domu jednorodzinnego rodzin zastępczych zawodowych, u
których przebywają dzieci z terenu powiatu nowodworskiego wynosił łącznie 18.797.13 zł
Zwrot kosztów remontu domu jednorodzinnego rodzin zastępczych zawodowych, u których
przebywają dzieci z terenu powiatu nowodworskiego wynosił łącznie 1.000,00 zł
Zwrot kosztów z tytułu świadczeń fakultatywnych przyznanych na dzieci pochodzących z
terenu powiatu nowodworskiego w 2015r. wyniósł odpowiednio:




4 świadczeń jednorazowych na pokrycie niezbędnych kosztów związany z potrzebami
przyjmowanego dziecka na sumę 3.600,00 zł,
5 dofinansowania do wypoczynku dziecka poza miejscem zamieszkania na sumę
2.959,00 zł,
2 świadczenia na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń
losowych lub innych zdarzeń mających wpływ, na jakość sprawowanej opieki nad
dzieckiem na sumę 650,00 zł
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Dane z list wypłat 2015r
Dane z list wypłat 2015r
23
Dane z list wypłat 2015r
24
Dane z list wypłat 2015r
25
Dane z list wypłat 2015r
26
Dane z list wypłat 2015r
27
Dane z list wypłat 2015r
28
Dane z not księgowych znajdujących się w aktach osobowych.
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3. Działalności Działu Ośrodek Interwencji Kryzysowej
1. W 2015r pracownicy Działu Ośrodka Interwencji Kryzysowej prowadzili łącznie 29
spraw. Zgłoszenia mieszkańców dotyczyły głównie problemu przemocy
wewnątrzrodzinnej, konfliktów wewnątrzrodzinnych, nadużywania alkoholu
przynajmniej przez jednego członka rodziny, trudnej sytuacji mieszkaniowej i
problemów opiekuńczo-wychowawczych.
W 2015 roku zostało wszczętych
5 procedur „Niebieskich Kart”, w związku z którymi pracownicy działu OIK
uczestniczyli w posiedzeniach Grup Roboczych Zespołów Interdyscyplinarnych
Gminy Nowy Dwór Mazowiecki (dotyczące 4 rodzin);
2. Dział OIK zajmował się koordynowaniem i czynnościami związanymi z
umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej. W 2015 roku dokonano 26 umieszczeń;
18 w Placówkach Opiekuńczo – Wychowawczych, 8 w rodzinnej pieczy zastępczej.
W 2 przypadkach w czynnościach dotyczących umieszczenia dziecka tj. przewozie
uczestniczyła wykwalifikowana pielęgniarka. W przypadku jednej matki pracownik
socjalny odebrał oświadczenie ze Szpitala o zrzeczeniu się praw rodzicielskich do
dziecka,
które
zostało
zgłoszone
do
Ośrodka
Adopcyjnego
w Ciechanowie;
3. Pracownicy Działu informowali właściwy Sąd Rodzinny w przypadku pozyskania
informacji, dotyczących niewłaściwego wykonywania władzy rodzicielskiej. W
dwóch przypadkach została pozyskana informacja ze szkoły o podejrzeniu stosowania
przemocy w rodzinie wobec osoby małoletniej (współpraca z pracownikami szkoły t.j.
pedagogiem, psychologiem) ;
4. W 2015r Pracownicy OIK kontynuowali sprawy wszczęte w latach poprzedzających
okres sprawozdawczy (Procedura Niebieskiej Karty, realizacja Postanowień
Sądowych); byli członkami Grup Roboczych i monitorowali sytuację rodzin, w
których istniało podejrzenie stosowania przemocy (4 rodziny);
5. W okresie sprawozdawczym dwie osoby (matka z dzieckiem) korzystały ze wsparcia
w postaci pobytu w Hostelu, działającym w strukturach OIK. Udzielono im
kompleksowego wsparcia psychologicznego, prawnego i socjalnego; nawiązano ścisły
kontakt z właściwym dla miejsca pobytu rodziny Ośrodkiem Pomocy Społecznej;
6. Pracownicy Działu OIK monitorowali pobyt usamodzielnianego wychowanka
w wynajmowanym pokoju, opłacanym przez PCPR (motywowanie do kontynuowania
nauki i podjęcia pracy zarobkowej);
7. Dział OIK prowadził postępowania administracyjne związane z odpłatnością za pobyt
dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych. Łącznie wydano 48 decyzji
administracyjnych.
8. Dział OIK przygotowywał comiesięczne noty obciążeniowe stanowiące podstawę
do partycypowania gmin w kosztach związanymi z wydatkami na opiekę i
wychowanie dzieci umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej.
9. W 2015r kontynuowany był program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy.
Pracownik prowadził rekrutację osób przy współudziale Sądu Rejonowego w Nowym
Dworze Mazowieckim, Sądu Rejonowego w Pułtusku, Prokuratur Rejonowych,
Ośrodków Pomocy Społecznej, oraz Zespołów Interdyscyplinarnych Gmin
znajdujących się na terenie Powiatu Nowodworskiego; z pośród 15 wszystkich
wytypowanych osób, 10 wyraziło zgodę na uczestniczenie w programie; pracownicy
przeprowadzili wizyty środowiskowe u wszystkich uczestników, a także prowadzili
rozmowy z członkami rodzin; w przypadku dwóch osób wszczęto procedurę
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Niebieskiej Karty co za skutkowało, osadzeniem sprawcy przemocy
w areszcie śledczym;
10. Pracownicy Działu organizowali akcje, podczas których pozyskiwali sponsorów,
odzież, środki spożywcze, artykuły chemiczne, które przekazano podopiecznym.
W przypadku jednej rodziny (matki z trójką dzieci) pozyskano sponsorów, którzy
przyczynili się do znacznej poprawy warunków mieszkaniowych t.j. doprowadzono
wodę do mieszkania, założono prąd, wymieniono podłogi, odmalowano ściany
i wyposażono w niezbędny sprzęt gospodarstwa domowego. Ponadto rodzinie
zakupiono odzież na każdą porę roku, środki chemiczne a także zabezpieczono
w artykuły spożywcze i szkolne. Dzieci otrzymały prezenty z okazji Bożego
Narodzenia. Rodzina została zgłoszona do akcji „Szlachetna Paczka” w wyniku której
otrzymała sprzęt RTV AGD;
11. Pracownik działu wspólnie z psychologiem PCPR przeprowadził warsztaty dla klas
IV
w Szkole Podstawowej Nr 7 w Nowym Dworze Mazowieckim z zakresu
zagadnienia przemocy w ramach programu profilaktyczno- wychowawczego szkoły
„Bezpieczni
w szkole”;
12. Pracownicy działu brali czynny udział w organizacji Powiatowego Dnia Rodzicielstwa
Zastępczego;
13. Pracownik działu jest członkiem Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób
Niepełnosprawnych, wybrany także na kolejną kadencję na lata 2015-2019; w ramach
członkostwa uczestniczył w organizacji Powiatowego Dnia Osób Niepełnosprawnych
oraz uczestniczył w posiedzeniach Powiatowej Społecznej Rady;
14. Pracownik Działu jest członkiem Zakładowego Funduszu Świadczeń socjalnych,
w ramach pracy uczestniczył w 9 spotkaniach Komisji Socjalnej (opiniowanie
wniosków
o dofinansowanie Wczasów Pod Gruszą,
zwiększonych wydatków w czasie Świąt Bożego Narodzenia, oraz uczestniczył w
organizacji dwóch spotkań integracyjnych w ramach działalności kulturalnooświatowych oraz sportowo-rekreacyjnych;
15. Pracownicy OIK wraz z przedstawicielami Powiatowej Komendy Policji uczestniczyli
w odbiorze małoletniego wychowanka z domu rodzinnego do Placówki po
zakończonym urlopowaniu na okres wakacji;
16. Dział OIK prowadził rejestry, statystyki a także sprawozdawczość z realizowanych
zadań.
17. W ramach wykonywanych działań pracownicy OIK sprawdzali anonimowe
zgłoszenia, które wpływały do PCPR, współpracowali ze Służbami Interwencyjnymi,
Sądami, Kuratorami, Ośrodkami Pomocy Społecznej (w przypadku matki z
pięciorgiem dzieci pracownik uczestniczył w przewozie jej do Domu Samotnej Matki
w Mławie);
18. Pracownicy Działu przewozili dzieci będące w instytucjonalnej pieczy zastępczej
na cotygodniowe urlopowanie do domu rodzinnego. Na trasie Głusk - Nowy Dwór
Mazowiecki;
19. Pracownicy w związku z sytuacjami dotyczącymi przemocy składali zeznania
w Powiatowej Komendzie Policji w NDM a także byli świadkami w sprawach
opiekuńczych i karnych. Podczas sprawy karnej, sprawca przemocy otrzymał karę
pozbawienia wolności za stosowanie przemocy;
20. Pracownicy socjalni realizowali czynności związane z kierowaniem dzieci z terenu
powiatu nowodworskiego do placówek opiekuńczo-wychowawczych – wydano
skierowania dla 3 dzieci do placówek na terenie powiatu nowodworskiego;
21. Pracownicy socjalni Działu OIK występowali z wnioskami o skierowanie dziecka
do odpowiedniej placówki opiekuńczo-wychowawczej w przypadku braku
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odpowiedniej placówki opiekuńczo-wychowawczej bądź z powodu braku miejsca w
placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie powiatu
nowodworskiego lub działających na zlecenie powiatu nowodworskiego – wydano 21
wniosków o skierowanie dzieci do placówek.
22. Pracownicy socjalni gromadzili i przekazywali do placówek opiekuńczowychowawczych dokumentację dotyczącą dzieci;
23. Pracownik Działu OIK co miesiąc wspierał i pomagał dyrektorom i wychowawcom
placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego w wypełnianiu kart pobytu
i planów pomocy dziecku;
24. Pracownicy Działu OIK brali udział w Posiedzeniach Zespołów dokonujących
okresowej oceny sytuacji dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczowychowawczej typu rodzinnego. Posiedzenia Zespołów odbywały się co 6 miesięcy w
każdej placówce. Informacje o całokształcie sytuacji dziecka wraz z wnioskami o
zasadności dalszego pobytu w POW przesyłane były do właściwego Sądu
Rodzinnego. Daty Posiedzenia Zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka w
roku 2015:
a. Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego, Cegielnia Kosewo 8,
05-180 Pomiechówek:
 21.04.2015r., 21.10.2015r.
b. Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego, Głusk 13, 05-155 Leoncin:
 28.04.2015r.,
c. Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego „Nowy Start” Ruszków 10,
09-500 Gostynin
 24.04.2015r., 26.10.2015r.
d. Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego „ Nasz Nowy Dom” Ruszków
5,
09-500 Gostynin
 08.05.2015r., 19.10.2015r.
25. Pracownicy socjalni Działu OIK monitorowali przebieg procesu usamodzielniania do
czasu opuszczenia POW przez wychowanków (7 usamodzielnianych);
26. Pracownicy socjalni Działu OIK monitorowali sytuację dzieci pochodzących z
powiatu nowodworskiego, umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej na
terenie innych powiatów na podstawie porozumień (11 wychowanków);
27. W ramach wykonywanych działań dział OIK współpracował ze służbami
interwencyjnymi, sądami i ich organami pomocniczymi, prokuraturą, ośrodkami
pomocy społecznej, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi.

4. Realizacja poradnictwa specjalistycznego.
Realizując zadanie własne powiatu wynikające z ustawy o pomocy społecznej (Art. 42
Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Dz. U. z 2008 roku Nr 115, poz. 728
z późn. zm.), Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim
prowadzi poradnictwo specjalistyczne prawne i psychologiczne oraz poradnictwo rodzinne.
Poradnictwo świadczone jest bezpłatnie, niezależnie od osiąganego kryterium dochodowego.
Świadczona pomoc kierowana jest do rodzin zastępczych, rodzin naturalnych dzieci objętych
zastępczymi formami opieki, a także do osób i rodzin z powiatu Nowodworskiego
wykazujących potrzebę pomocy w przezwyciężaniu przeżywanych trudności, w tym rodzin
zagrożonych występowaniem przemocy.
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W ramach poradnictwa prawnego udzielane są informacje o przysługujących prawach
i obowiązkach w zakresie prawa opiekuńczego i rodzinnego, zabezpieczenia społecznego,
a także o instytucjach i urzędach administracji, właściwych dla załatwiania określonych
spraw.
Klienci uzyskują wiedzę o obowiązkach i prawach spoczywających na rodzinach naturalnych
i zastępczych (regulacja kontaktów pomiędzy rodzicami naturalnymi i dziećmi objętymi
zastępczymi formami opieki, współdecydowanie rodziców zastępczych i biologicznych
w sprawach istotnych dla dziecka np. edukacja, leczenie, religia, obowiązek alimentacyjny
rodziców naturalnych) oraz porady formalno - prawne dotyczące możliwości uregulowania
swojej sytuacji.
W 2015 r. konsultant Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze
Mazowieckim w ramach świadczonego poradnictwa prawnego odbył spotkania
z 387 mieszkańcami powiatu. W zależności od zgłaszanych przez klientów potrzeb, praca
miała charakter jednorazowych konsultacji lub kilkukrotnych spotkań. Formy udzielanej
pomocy: porady, wsparcie w sporządzeniu pism. Zakres udzielanych informacji obejmował
obowiązujące przepisy dotyczące prawa rodzinnego
i opiekuńczego,
zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów, uprawnień osób niepełnosprawnych.
W 2015 r. z poradnictwa prawnego skorzystało 15 osób dotkniętych problemem przemocy
w rodzinie. Poradnictwo prawne świadczone osobom dotkniętym problemem przemocy
w rodzinie obejmowało informacje o regulacjach prawnych dotyczących sytuacji danych
osób, porady odnoszące się do przedstawionych przez osoby problemów prawnych,
sprawdzenie dokumentów i ich ocenę, przekazanie wzorów dokumentów, wsparcie w
sporządzeniu pism, konsultowanie przebiegu postępowań, pomoc w uzyskaniu
profesjonalnego pełnomocnika z urzędu. Poradnictwo zawierało się w obszarze prawa
rodzinnego i opiekuńczego, prawa cywilnego, procedury cywilnej, prawa karnego
materialnego, procedury karnej, prawa związanego z szeroko rozumianą pomocą społeczną,
instytucji uregulowanych w ustawie
o
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Wybrane zagadnienia prawne będące przedmiotem
poradnictwa: instytucja oskarżyciela posiłkowego, rozwód, separacja, alimenty, rozdzielność
majątkowa, odpowiedzialność za długi, wymeldowanie, eksmisja, zakaz zbliżania się,
obowiązek opuszczenia mieszkania, procedura „Niebieskie Karty”, kontakty, władza
rodzicielska, świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne, dodatek
mieszkaniowy, świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
Poradnictwo psychologiczne polega na diagnozie przyczyn pojawiających się
trudności, relacji panujących w rodzinie czy posiadanych przez nią zasobów. Działania
specjalistyczne koncentrują się na wsparciu osób i rodzin w pełnieniu ról społecznych,
przezwyciężaniu trudności opiekuńczo - wychowawczych, kształtowaniu właściwych postaw
rodzicielskich, pomocy w przezwyciężaniu sytuacji kryzysowych zagrażających
funkcjonowaniu rodziny oraz minimalizowaniu lub zapobieganiu negatywnym
konsekwencjom wywołanym tymi kryzysami, odbudowie rodziny biologicznej. Podejmowane
działania polegają również na motywowaniu do zmiany aktualnej sytuacji poprzez podjęcie
leczenia odwykowego czy aktywne poszukiwanie pracy. W ramach poradnictwa udzielane są
także informacje o instytucjach z terenu powiatu i województwa świadczących właściwą
pomoc.
W 2015 roku 198 osób skorzystało ze spotkań psychologicznych, z czego część osób odbyło
po kilka lub kilkanaście konsultacji. Spotkania miały charakter wspierający i motywujący
w przypadku osób podejmujących działania zmierzające do przerwania cyklu przemocy.
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Psycholog prowadził również rozmowy, których celem było zwiększenie świadomości
rodziców na temat konsekwencji wychowywania się dzieci w rodzinie dotkniętej problemem
przemocy, prowadził rozmowy dotyczące także konsekwencji włączania dzieci w konflikt
okołorozwodowy, kształtowania negatywnej postawy wobec drugiego rodzica, ograniczania
z nim kontaktów. Ponadto psycholog niejednokrotnie prowadził konsultacje w środowisku
domowym rodzin zastępczych, uczestniczył w zespołach do spraw okresowej oceny sytuacji
dzieci, przeprowadzał warsztaty „Zapobieganie przemocy i agresji”, współprowadził
z pedagogiem grupę wsparcia dla rodzin zastępczych

5. REALIZACJI
ZADAŃ
NIEPEŁNOSPRAWNYM

DZIAŁU

POMOCY

OSOBOM

Zadania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim
realizowane przez Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym dotyczą przede wszystkim
wsparcia osób niepełnosprawnych i wiążą się przede wszystkim z obsługą środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Środki otrzymywane przez
Powiat Nowodworski, przeznaczone na dofinansowania dla w/w grupy osób, można podzielić
na fundusze przeznaczone na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997
r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst
jednolity Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.) oraz środki przekazywane na
realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd”. Oprócz realizacji zadań związanych
ze wsparciem osób niepełnosprawnych, praca Działu wiąże się również m.in. z nadzorem nad
funkcjonowaniem domów pomocy społecznej oraz pomocą uchodźcom.

1. Rehabilitacja społeczna ze środków PFRON
Na realizację zadań wynikających ze wspomnianej ustawy w 2015 r., pierwszym
kwartale 2015 r. Powiat Nowodworski otrzymał do dyspozycji środki z PFRON w kwocie
1 429 697,00 zł. Fundusze te, w ciągu omawianego roku uległy zwiększeniu i z końcem 2015
r. Powiat miał do dyspozycji środki w łącznej kwocie 1 493 196,00 zł. Ostateczny podział
otrzymanych funduszy został przyjęty uchwałą nr XIII.84.2015 Rady Powiatu
Nowodworskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie zadań, na które przeznacza się środki
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Na podstawie wspomnianej
uchwały, został ustalony ostateczny podział środków PFRON otrzymanych w 2015 r.,
z uwzględnieniem funduszy dedykowanych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej, w tym poszczególnych zadań powiatu określonych we wspomnianej
powyżej ustawie.
W ramach zadań powiatu z zakresu rehabilitacji społecznej finansowanych ze środków
PFRON osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o dofinansowanie uczestnictwa
w turnusach rehabilitacyjnych, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty
ortopedyczne i środki pomocnicze, dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych,
w komunikowaniu się i technicznych oraz dofinansowanie usług tłumacza języka migowego
lub tłumacza-przewodnika. Ponadto w związku z realizacją wspomnianych zadań możliwe
jest ubieganie się o dofinansowanie ze środków PFRON sportu, kultury, rekreacji i turystyki
osób niepełnosprawnych i zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej zlecanych
fundacjom oraz organizacjom pozarządowym. Oprócz tego powiat ma również możliwość
dofinansowania kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej. Wszystkie
wymienione powyżej zadania realizowane są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
Zaś zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej, zgodnie z w/w ustawą realizowane są przez
Powiatowy Urząd Pracy.
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Tabela nr 1. Środki PFRON przeznaczone na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej w 2015
r. (stan na dzień 31 grudnia 2015 r.)

Rehabilitacja społeczna

l.p.

Plan środków
PFRON

Wykonanie
planu
(wypłacone środki)

Niewykorzystane
środki

1

dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych
i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych art. 35a
ust. 1 pkt 7 lit. a

229 512,00 zł

229 512,00 zł

0,00 zł

2

dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki
osób niepełnosprawnych art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. b

63 400,32 zł

63 400,32 zł

0,00 zł

3

dofinansowanie zadań zlecanych fundacjom oraz
organizacjom pozarządowym art. 36

8 000,00 zł

8 000,00 zł

0,00 zł

4

zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty
ortopedyczne i środki pomocnicze, przyznawane
osobom niepełnosprawnym na podst. odrębnych
przepisów art. 35a ust. 1 pkt 7 lit c

279 459,57 zł

279 457,19 zł

2,38 zł

5

likwidacja barier architektonicznych dla osób
niepełnosprawnych indywidualnych art. 35a ust. 1 pkt
7 lit. d

14 845,93 zł

14 779,71 zł

66,22 zł

14 198,18 zł

14 198,18 zł

0,00 zł

likwidacja barier w komunikowaniu się dla osób

6 niepełnosprawnych indywidualnych art. 35a ust. 1 pkt
7 lit. d

7

likwidacja barier technicznych dla osób niepełnosprawnych indywidualnych art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. d

30 000,00 zł

28 416,11 zł

1 583,89 zł

8

dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub
tłumacza-przewodnika art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. f

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

9

dofinansowanie kosztów tworzenia i działania
warsztatów terapii zajęciowej art. 35a ust. 1 pkt 8

813 780,00 zł

813 780,00 zł

0,00 zł

RAZEM

1 453 196,00 zł

1 451 543,51 zł

1 652,49 zł

1) Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów
w turnusach rehabilitacyjnych
Z uwagi na stwierdzony w 2015 r. niedobór środków PFRON w stosunku do potrzeb,
zgodnie z zarządzeniem nr 10/2015 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w
Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 19 lutego 2015 r. obniżono wysokość przyznawanych
dofinansowań o 20% kwot, o których mowa w § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz.
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U. z 2007 r. Nr 230, poz. 1694 z 2014 r. poz. 1937). Wprowadzenie tej zasady pozwoliło na
przyznanie wsparcia większej liczbie osób niepełnosprawnych w stosunku do liczby
wnioskodawców, którzy mogliby skorzystać z dofinansowań przyznawanych na podstawie
nie pomniejszonych stawek. Na przyjęcie tego rodzaju rozwiązania pozwala § 6 ust. 3 w/w
rozporządzenia.
Do końca 2015 r. o dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich
opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych zostało złożonych 411 wniosków. Przy czym
należy zaznaczyć, że podana liczba wniosków nie jest równa liczbie osób niepełnosprawnych
ubiegających się o wsparcie, co wynika z faktu, iż w przypadku uzyskania odmowy
dofinansowania możliwe jest na złożenie kolejnego wniosku. Ponadto warto nadmienić, że w
ramach wniosku o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, oprócz
dofinansowania przyznawanego osobom niepełnosprawnym może być także dofinansowany
pobyt opiekuna na turnusie. W związku z czym w 2015 r. ze wspomnianego dofinansowania
skorzystały łącznie 289 osób na podstawie 190 wniosków. Szczegółowe wydatki środków
PFRON przeznaczonych na dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych przedstawia tabela
poniżej.

Tabela nr 2. Dofinansowania uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych wypłacone w 2015 r.

l.p.

Beneficjenci dofinansowań

liczba osób,
które skorzystały
łączna kwota
z przyznanego
wypłaconych
dofinansowania środków PFRON
PFRON

1

dorośli niepełnosprawni z zpch*

11

6 829,00 zł

2

pozostali dorośli niepełnosprawni

153

136 492,00 zł

3

dzieci i młodzież niepełnosprawna

26

24 567,00 zł

4

opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych

75

46 509,00 zł

5

opiekunowie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

24

15 115,00 zł

289

229 512,00 zł

RAZEM
* - pracownicy zakładów pracy chronionej

2) Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca
2002 r. w sprawie określania rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze
środków PFRON o dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób
niepełnosprawnych mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające
osobowości prawnej, jeżeli:



prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej
2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku,
udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych
warunków technicznych i lokalowych do realizacji wnioskowanego zadania,
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udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na
sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nie objętej dofinansowaniem ze środków
PFRON.
O dofinansowanie zadań, których realizacja była zaplanowana w 2015 r., złożonych
zostało 7 wniosków na łączną kwotę 90 456,00 zł. W tym sześć wniosków złożyły
organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu nowodworskiego, zaś jeden P.P.H.U.
Zakład Pracy Chronionej Jan-Pol. Wnioski dotyczyły organizacji wyjazdów dla grup osób
niepełnosprawnych (z opiekunami) oraz imprez kulturalno-integracyjnych. Dofinansowaniem
ze środków PFRON objęto wszystkie złożone wnioski a suma wypłaconych środków
wyniosła 63 400,32 zł.
3) Dofinansowanie zadań zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym
Mając na uwadze, że w 2015 r. nie został ogłoszony konkurs na realizację żadnego
zadania zleconego, do PCPR w roku sprawozdawczym wpłynęło 6 ofert na realizację zadania
publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) z tego 2
nie spełniały wymogów formalnych.
W przypadku czterech ofert, zostały one złożone przez 3 organizacje pozarządowe
działające na terenie powiatu nowodworskiego, w tym dwie oferty zostały złożone przez
Fundację Pomocy Dotkniętym Autyzmem OTWORZYĆ AUTYZM z siedzibą w Nowym
Dworze Mazowieckim. Złożone oferty dotyczyły m.in. rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
organizacji i prowadzenia szkoleń dla członków rodzin osób niepełnosprawnych,
prowadzenia poradnictwa psychologicznego, oraz udzielania informacji na temat
przysługujących
uprawnień,
usług,
jak
również
prowadzenia
grupowych
i indywidualnych zajęć dla osób z autyzmem. Dofinansowaniem ze środków PFRON objęto 4
oferty a suma wypłaconych środków wyniosła 8 000,00 zł.
4) Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i
środki pomocnicze na podstawie odrębnych przepisów (NFZ)
W ramach dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze osoby niepełnosprawne mają możliwość ubiegania się o wsparcie finansowe do
zakupu towarów i sprzętów objętych refundacją Narodowego Funduszu Zdrowia np. aparatów
słuchowych, protez kończyn, wózków inwalidzkich, pionizatorów, ortez, gorsetów, obuwia
ortopedycznego, pieluchomajtek, cewników, aparatów do leczenia bezdechu sennego, kul,
balkoników itd. Jeśli zaś chodzi o zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, osoby
niepełnosprawne mają możliwość ubiegania się o dofinansowanie zakupu sprzętu nie
objętego
refundacją
NFZ
potrzebnego
do
prowadzenia
rehabilitacji
w warunkach domowych.
Z uwagi na stwierdzony w 2015 r. niedobór środków PFRON, zgodnie
z zarządzeniem nr 10/2015 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 19 lutego 2015 r. obniżono w stosunku do lat
ubiegłych wielkość przyznawanego wsparcia. Tym samym wysokość dofinansowania
zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, o której mowa w § 13 ust. 2,
pkt 2 lit. b rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r.
w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków
PFRON ustalona została do sumy 100% (w latach wcześniejszych było to 150%) kwoty
limitu, o którym mowa w lit a w/w przepisu, wyznaczonego przez ministra właściwego do
spraw zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych
przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.
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W 2015 r. złożono łącznie 341 wniosków, w tym 338 o dofinansowanie zaopatrzenia
w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze i 3 wnioski o dofinansowanie zaopatrzenia
w sprzęt rehabilitacyjny. Pozytywnie rozpatrzono 312 wniosków, przy czym wnioski nie
objęte dofinansowaniem (29 szt.) zostały rozpatrzone negatywnie m.in. z uwagi na niedobór
środków PFRON.

Wykres nr 1. Relacja pomiędzy zapotrzebowaniem na środki PFRON w ramach zaopatrzenia
w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze w 2015 r. a środkami wypłaconymi

5) Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się
i technicznych dla osób niepełnosprawnych indywidualnych
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca
2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 96, poz.
861 ze zm.), ze środków PFRON może być dofinansowana likwidacja barier
architektonicznych,
w komunikowaniu się i technicznych związana z
indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych. Likwidacja barier ma na celu
umożliwienie bądź ułatwienie w znacznym stopniu osobie niepełnosprawnej wykonywanie
podstawowych, codziennych czynności lub też kontaktów z otoczeniem.
O dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych może ubiegać się osoba
niepełnosprawna, mająca trudności w poruszaniu się oraz będąca właścicielem lub
użytkownikiem wieczystym nieruchomości, w której ma zostać przeprowadzona likwidacja
barier bądź posiadająca zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym
zamieszkuje na stałe. Natomiast o likwidację barier w komunikowaniu się i technicznych
mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne w sytuacji, gdy jest to uzasadnione potrzebami
wynikającymi z niepełnosprawności.
W związku z faktem, iż przepisy przedmiotowego rozporządzenia nie definiują
zakresu żadnej z barier, przyjmuje się zgodnie ze stanowiskiem Biura Pełnomocnika Rządu
ds. Osób Niepełnosprawnych, zamieszczonym na oficjalnej stronie internetowej że:
• bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienie występujące w budynku i w jego
najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki
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użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym;
Przykładowe czynności w ramach likwidacji barier architektonicznych: budowa pochylni,
zakup i montaż dźwigu osobowego, zakup podnośnika, zakup i montaż poręczy/uchwytów w
ciągach komunikacyjnych i w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, likwidacja progów,
likwidacja różnic poziomów podłóg ciągów komunikacyjnych, wymiana ościeżnicy i drzwi,
itp.
• bariery techniczne to przeszkody wynikające z braku zastosowania lub niedostosowania,
odpowiednich do rodzaj niepełnosprawności, przedmiotów lub urządzeń. Likwidacja tej
bariery powinna powodować sprawniejsze działanie osoby niepełnosprawnej
w społeczeństwie i umożliwić wydajniejsze jej funkcjonowanie. Przykładowe czynności
w ramach likwidacji barier technicznych: zakup i montaż osprzętu umożliwiającego otwarcie
drzwi i okien w niestandardowy sposób, zabezpieczenia wypełnienia skrzydła przed
stłuczeniem lub wymiana skrzydła drzwi, zakup łóżka rehabilitacyjnego, zmiana sposobu
oświetlenia, trwałe oznakowanie piktogramami budynku, w którym zamieszkuje osoba
niepełnosprawna, itp.
• bariery w komunikowaniu się to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie
niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji.
Przykładowe czynności w ramach likwidacji barier w komunikowaniu się: zakup urządzeń
wspomagających odbiór dźwięku telewizora, telefonu ze wzmacniaczem/cewką indukcyjną,
budzika świetlnego/wibracyjnego, instalacji dźwiękowej sygnalizacyjno-alarmowej, radia,
sygnalizacji optycznej dzwonków do drzwi, telefonu itp.
W 2015 r. złożono łącznie 34 wnioski, w tym 4 o dofinansowanie likwidacji barier
architektonicznych, 15 wniosków o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się
i 15 wniosków o dofinansowanie barier technicznych. Pozytywnie rozpatrzono 28 wniosków,
przy czym w związku z jedną rezygnacją wnioskodawcy z przyznanej pomocy, doszło do
zawarcia 27 umów dofinansowania.
Na podstawie wspomnianych umów, w omawianym okresie wypłacono łącznie 27
dofinansowań. Z czego 4 (na łączną kwotę 14 779,71 zł.) dotyczyły likwidacji barier
architektonicznych poprzez dostosowanie zamieszkiwanych lokali do potrzeb
niepełnosprawnych wnioskodawców, gdzie większość udzielonego wsparcia była
przeznaczona do adaptacji łazienek do potrzeb osób mających trudności w poruszaniu się
i w dwóch przypadkach była to adaptacja wejścia do budynku mieszkalnego poprzez budowę
podjazdu dla niepełnosprawnego dziecka. W ramach likwidacji barier technicznych
wypłaconych zostało 13 dofinansowań na łączną kwotę 28 416,11 zł. Przekazane środki
PFRON zostały przeznaczone m.in. na zakup łóżek rehabilitacyjnych, wanny dla obłożnie
chorych niepełnosprawnych (pneumatyczna) z osprzętem i podnośnika transportowego.
Natomiast w przypadku dofinansowania likwidacji barier w komunikowaniu się, w 2015 roku
wypłaconych zostało 10 dofinansowań na łączną kwotę 14 198,18 zł., w tym do zakupu
sprzętu komputerowego oraz telefonów komórkowych dla osób mających trudności w
komunikowaniu się.
Wnioski nie objęte dofinansowaniem zostały rozpatrzone negatywnie, w większości z
uwagi na niedobór środków PFRON.

Wykres nr 2. Relacja pomiędzy zapotrzebowaniem na środki PFRON w ramach likwidacji barier
architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w 2015 r. a środkami wypłaconymi
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6) Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika
O dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika mogą
ubiegać się osoby niepełnosprawne, gdy jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi
z niepełnosprawności. Przy czym dofinansowaniu nie podlega świadczenie usługi
w organach administracji publicznej (przez organ administracji publicznej rozumie się
ministrów, centralne organy administracji rządowej, wojewodów, działające w nich lub we
własnym imieniu inne terenowe organy administracji rządowej zespolonej i niezespolonej,
organy jednostek samorządu terytorialnego). W związku z faktem, iż w 2015 r. nie złożono
żadnego wniosku o dofinansowanie, w omawianym okresie nie wydatkowano środków
PFRON na realizację w/w zadania. Przy czym warto nadmienić, że w 2015 r., do dnia 20
listopada były zabezpieczone środki finansowe na dofinansowanie usług tłumacza języka
migowego lub tłumacza-przewodnika, jednak z uwagi na brak zainteresowania osób
niepełnosprawnych tego typu formą wsparcia, środki PFRON zostały przeznaczone na
realizację innych zadań powiatu.
7) Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej
Warsztat jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówką stwarzającą osobom
niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej
i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia
zatrudnienia. Warsztat terapii zajęciowej jest placówką pobytu dziennego, która nie może
mieć charakteru zarobkowego. Warsztaty mogą być organizowane przez fundacje,
stowarzyszenia lub przez inne podmioty a ich uczestnikami mogą być osoby posiadające
prawnie potwierdzony status niepełnosprawności. Dodatkowo niepełnosprawni przyjmowani
do warsztatu po
1 stycznia 1998 r., muszą posiadać w swoim
orzeczeniu wskazanie do uczestnictwa w terapii zajęciowej.
Na terenie powiatu nowodworskiego funkcjonują dwa warsztaty. Na zajęcia w nich
prowadzone uczęszcza łącznie 55 osób, w tym aktualnie (tj. wg stanu na dzień 31.12.2015 r)
52 mieszkańców powiatu nowodworskiego i 2 mieszkańców powiatu płońskiego, oraz
z końcem roku 1 mieszkaniec z powiatu pułtuskiego.
W 2015 r. na koszty działania obydwu warsztatów, za pośrednictwem Starostwa
Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim wypłacono środki finansowe w łącznej
kwocie 904 200,00 zł, z czego 90% (tj. 813 780,00 zł) stanowiły środki PFRON, zaś 10%
(90 420,00 zł) środki pochodzące z budżetów samorządów powiatowych.
Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych i rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
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z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej, kontrolę nad działalnością
warsztatów sprawuje powiatowe centrum pomocy rodzinie.
W 2015 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim
przeprowadziło dwie kontrole wtz, które obejmowały weryfikację prawidłowości:
1. kwalifikowania kandydatów na uczestników warsztatu;
2. prowadzonej dokumentacji dotyczącej: uczestników (w tym akta osobowe nowo
przyjętych osób), działalności merytorycznej warsztatów (w tym działalności rady
programowej), ważności posiadanych przez uczestników warsztatu orzeczeń oraz treści
zawartych w nich wskazań,
3. w zakresie zatrudnienia i kwalifikacji kadry warsztatów.
4. wykorzystania środków Funduszu.
Wyniki kontroli przedstawione zostały w sporządzonych protokołach.

2. Pilotażowy program „Aktywny samorząd”
W związku z zawartą 26 kwietnia 2013 r. umową w sprawie realizacji pilotażowego
programu „Aktywny samorząd” pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych a Powiatem Nowodworskim, osoby niepełnosprawne mają możliwość
ubiegania się o dofinansowanie różnego rodzaju zakupów oraz usług. Przy czym mając na
uwadze podjętą przez PFRON decyzję o zawieszeniu w 2015 r. finansowania części zadań
wymienionych w tekście programu, w omawianym roku istniała możliwość ubiegania się
o dofinansowanie w ramach niżej wymienionych form wsparcia:

1. Modułu I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową,
w tym:
1) Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
 Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
2) Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie
informacyjnym:
 Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach
programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
3) Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
 Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka
inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (np. dofinansowanie kosztów
remontu, wymiany części wózka),
 Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne
rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie
jakości,
 Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy
kończyny (co najmniej na III poziomie jakości),
4) Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki
dla osoby zależnej (dofinansowanie kosztów za pobyt dziecka w żłobku lub
przedszkolu albo inny koszt zapewnienia opieki nad dzieckiem),
2. Modułu II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym,
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W 2015 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zostały złożone 63 wnioski
o dofinansowanie, na realizację których PFRON przekazał łącznie kwotę 165 246,75 zł.
Pozytywnie nie rozpatrzono zaledwie dwóch wniosków, w tym jeden został przekazany do
właściwego miejscowo realizatora programu, zaś drugi został rozpatrzony negatywnie ze
względów formalnych.

Tabela nr 3. Wnioski złożone w 2015 r. i wypłacone dofinansowania w ramach realizacji pilotażowego
programu „Aktywny samorząd” z podziałem na zadania.

obszar

zadanie

Wypłacone dofinansowania

moduł

Złożone wnioski

1

I

A

1

*

2

I

A

2

2

3

I

B

1

*

4

I

B

2

0

5

I

C

1

*

6

I

C

2

3

5 400,00 zł

3

5 400,00 zł

7

I

C

3

1

14 724,00 zł

0

0,00 zł

8

I

C

4

0

0,00 zł

0

0,00 zł

9

I

D

10

18 671,16 zł

10

8 223,15 zł

10

II

47

163 774,80 zł

46

137 792,00 zł

63

205 669,96 zł

61

153 496,85 zł

l.p.

RAZEM

liczba

wnioskowane kwoty
*

liczba
*

3 100,00 zł

*

*

*

2

*
0,00 zł

wypłacone kwoty
(z uwzględnieniem zwrotów)

2 081,70 zł

*

0

*

0,00 zł

*

 - zadania nie realizowane w 2015 r. z uwagi na brak finansowania PFRON

3. Nadzór nad domami pomocy społecznej
Na terenie powiatu nowodworskiego funkcjonuje jeden publiczny dps, tj. Dom
Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Nasielsku. Jest to placówka o charakterze
stacjonarnym przeznaczona dla osób przewlekle psychicznie chorych, w której może
zamieszkiwać maksymalnie 100 pensjonariuszy. Zadaniem domu pomocy społecznej jest
zapewnienie ich mieszkańcom warunków bezpiecznego i godnego życia, intymności,
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niezależności oraz umożliwienie rozwoju osobowości przez świadczenie usług zgodnie
z obowiązującym standardem. Wspomniana placówka prowadzi wszystkie rodzaje usług
socjalnych (mieszkanie, wyżywienie, ubranie, środki czystości), realizowane są usługi
rehabilitacyjne (rehabilitacja ruchowa), terapeutyczne (terapia zajęciowa), kulturalne,
rekreacyjne (organizacja wycieczek, turnusy rehabilitacyjne), religijne i prawne. Wszystkie
działania DPS są dla ich mieszkańców bezpłatne z mocy obowiązujących przepisów
standaryzacyjnych. W Domu działają zespoły terapeutyczno – opiekuńcze, których celem jest
działalność i opracowanie i wdrożenie planów indywidualnego wsparcia.
Decyzję o umieszczeniu w domu pomocy społecznej wydaje Starosta Powiatu
prowadzącego dom. Natomiast decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej
i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy
właściwej dla miejsca zamieszkania osoby kierowanej. Pobyt w domu pomocy społecznej jest
odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania, ustalonego przez starostę
i ogłoszonego w wojewódzkim dzienniku urzędowym.
Zgodnie z § 112 ust 8 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. „Starosta
przy pomocy powiatowego centrum pomocy rodzinie sprawuje nadzór nad działalnością
jednostek specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego, oraz ośrodków wsparcia, domów
pomocy społecznej i ośrodków interwencji kryzysowej”. W ramach wspomnianego nadzoru
PCPR w Nowym Dworze Mazowieckim zajmuje się:
a) weryfikacją dokumentów osób ubiegających się o przyjęcie do DPS,
b) przygotowywaniem decyzji administracyjnych o umieszczeniu osoby skierowanej do
odpowiedniego typu domu pomocy społecznej, prowadzenia rejestru wydanych decyzji,
c) prowadzeniem rejestru osób oczekujących na umieszczenie w DPS, oraz rejestrów
dotyczących rezygnacji oraz zgonów,
d) analizą stanu miejsc w DPS,
e) sporządzaniem sprawozdań dla Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,
f) udzielaniem informacji dotyczących zasad umieszczania w domach pomocy społecznej,
g) badaniem i analizą zapotrzebowania na umieszczenie w DPS,
h) nadzorem nad działalnością merytoryczną DPS,
i) uzgodnieniami z innymi powiatami dot. wydawania decyzji o umieszczeniu w dps,
j) wydawaniem decyzji o umieszczeniu w DPS dla mieszkańców powiatu nowodworskiego,
k) naliczaniem odpłatności za pobyt w DPS według tzw. starych przepisów.
l) przeprowadzaniem kontroli w DPS,
W roku 2015 w powiecie nowodworskim zostało wydanych 6 decyzji
administracyjnych dot. działalności Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II
w Nasielsku, w tym 3 o umieszczeniu oraz 3 o wygaszeniu decyzji o umieszczeniu ze
względu na zgon pensjonariuszy. Z uwagi na limit miejsc w placówce i duże zainteresowanie
przyjęciami, osoby które ze względu na brak wolnych miejsc nie mogą być przyjęte do
Domu, zostają wpisane na listę osób oczekujących. Do końca grudnia 2015 r. na wspomnianej
liście widniało 16 osób, (tj. 8 mężczyzn i 8 kobiet oczekujących na umieszczenie) w tym
1 mieszkaniec powiatu nowodworskiego.
3 Pomoc uchodźcom
Pomoc uchodźcom, to jedno z zadań realizowanych przez PCPR jej celem jest
wspieranie procesu integracji. Pomoc jest realizowana w ramach indywidualnego programu
integracji i obejmuje pracę socjalną, specjalistyczne poradnictwo oraz wypłatę świadczeń
pieniężnych na bieżące utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem i nauką
języka polskiego.
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W 2015 r. w powiecie nowodworskim nie złożono żadnego wniosku o wspomnianą
pomoc i realizowano indywidualnych programów integracji.
4. Wolontariat
Od 01 lipca 2011 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze
Mazowieckim działa Powiatowe Centrum Wolontariatu w związku z realizacją projektu pn
"Czas na aktywność" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego. Celem głównym wolontariatu jest rozszerzenie oferty Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie poprzez wsparcie klientów pomocą wolontariuszy. Przez cały
2015 rok tutejsze Centrum poszukiwał ona terenie powiatu wolontariuszy, którzy chcieliby
wesprzeć rodziny zastępcze i dzieci objęte pieczą zastępczą, informacja o poszukiwaniu
wolontariuszy była umieszczona na stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej
w siedzibie Centrum.
Do koordynatora Powiatowego Centrum Wolontariatu w dziale osób
niepełnosprawnych zwróciły się 2 osoby chętne do wykonywania zadań wolontariuszy.
Jednak w wyniku wyboru podpisano tylko 1 porozumienie na świadczenie woluntarystyczne.
Wolontariusz pracował łącznie z 1 rodzina zastępczą.

III.

Zestawienie potrzeb z zakresu sytemu pieczy zastępczej i pomocy
społecznej.

1. Dalsze rozwijanie specjalistycznego poradnictwa dla osób sprawujących rodzinną pieczę
zastępczą oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej,
2. Zwiększenie możliwości podnoszenia kwalifikacji koordynatorów rodzinnej pieczy
zastępczej oraz pracowników socjalnych pracujących bezpośrednio z rodzinami
zastępczymi, w celu zwiększenia ich umiejętności wczesnego rozpoznawania sytuacji
kryzysowych, możliwości wsparcia rodziny w prawidłowym wypełnianiu roli opiekunów
zastępczych i rozwiązywaniu bieżących trudności,
3. Zabezpieczanie odpowiednich środków finansowych umożliwiających wdrożenie
superwizji pracy koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej i pracowników socjalnych,
4. Prowadzenie ciągłego naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub
prowadzącego rodzinny dom dziecka w celu tworzenia kolejnych form rodzinnej pieczy
zastępczej,
5. Podjęcie działań w celu bardziej efektywnego wsparcia procesu usamodzielniania,
zarówno po opuszczeniu pieczy zastępczej jak również w trakcie pobytu w pieczy
zastępczej (udział w treningach, grupach wsparcia, wsparcie w wyborze ścieżki
kształcenia).
6. W związku z osiągnięciem w 2015r. wieku emerytalnego prowadzących placówkę
opiekuńczo – wychowawczą typu rodzinnego; podjęcie działań zmierzających do
zapewnienia na dotychczasowym poziomie liczby placówek tego typu,
7. Niebieski pokój (pomieszczenie służące do przeprowadzania czynności procesowych
z udziałem małoletnich świadków)
8. Zabezpieczenie większych środków na świadczenia z których finansowane są zadania
z zakresu pieczy zastępczej,
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9. Zwiększenie nakładów na rozwój takich form pomocy jak ośrodki wsparcia,
10. Kontynuować
realizację
programów
specjalistycznych,
pomocowych
i aktywizujących klientów pomocy społecznej, oraz zapewnić odpowiednie środki
finansowe na ich realizację,
11. Prowadzić dalszą działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej,
12. Wzmocnić współdziałanie z organizacjami pozarządowymi i rozwijać sieć współpracy
partnerskiej przy realizacji działań pomocowych.
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