
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie przedstawia sprawozdanie z
działalno

�
ci Centrum w roku 2003.

I.  Liczba zatrudnionych

W roku 2003 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, zatrudnionych  było 15 osób w tym 13 na
etatach i 1 na umow�  zlecenie.

II.

1. PCPR organizowało i zapewniało usługi o okre� lonym standardzie w domach pomocy
społecznej o zasi� gu ponadgminnym, oraz kierowało osoby ubiegaj� ce si�  o przyj � cie do
domów pomocy społecznej.

Na terenie Powiatu Wołomi� skiego działaj�  dwa domy pomocy społecznej, s�  to:
- Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych w Radzyminie,

ul. Konstytucji 3 Maja 7
- Dom Pomocy Społecznej dla osób starszych w Zielonce, ul. Poniatowskiego  29
• W  2003 roku wydano 58  decyzji kwalifikuj� cych do własnych domów pomocy społecznej, w

tym do:
- Dom Pomocy Społecznej w Zielonce : 15
- Dom Pomocy Społecznej w Radzyminie: 43
• W 2003 roku wydano 72  decyzje kieruj� ce do własnych domów pomocy społecznej, w tym:
- Dom Pomocy Społecznej w Zielonce : 21
- Dom Pomocy Społecznej w Radzyminie: 51

Wydano równie�  14  postanowie�  kwalifikuj � cych dla osób spoza terenu Powiatu
Wołomi� skiego, w tym  5 postanowie�  do DPS Zielonka i 9 do DPS Radzymin. Do naszych domów
pomocy społecznej skierowanych zostało tak� e 7 osób pochodz� cych spoza naszego powiatu, w tym:
4 osoby do DPS Zielonka i 3 do DPS Radzymin.

Wydano tak� e 36 decyzji kwalifikuj� cych i 24 kieruj� ce mieszka� ców naszego powiatu do
placówek na terenie innych powiatów.

Wydawano decyzje do Krajowego O� rodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego dla osób ze
stwardnieniem rozsianym, w tym: 8 kieruj� cych i 9 kwalifikuj � cych.

2. PCPR prowadziło pomoc dla niepełnosprawnych ze � rodków Powiatowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W ramach rehabilitacji społecznej dofinansowano wyjazdy na czternastodniowe turnusy
rehabilitacyjne. Na ogóln�  liczb�  zło� onych 568 wniosków, przyznano 436 dofinansowa� , w tym: dla
osób dorosłych – 173 oraz w  dla 82 opiekunów dla osób dorosłych, dla dzieci niepełnosprawnych –
104 oraz dla 77 opiekunów tych dzieci. Odmownie rozpatrzono 66 wniosków, 39 osób zrezygnowało
z dofinansowania.

Dofinansowano tak� e zakup urz� dze�  ortopedycznych i � rodków pomocniczych dla 167 osób
niepełnosprawnych ,w tym dla dzieci niepełnosprawnych 38

• Finansowano koszty działalno� ci WTZ
- Warsztat Terapii Zaj� ciowej dla 24 uczestników mie� ci si�  w Z� bkach
• Dofinansowano tak� e 13 wniosków w sprawie sportu, kultury i rekreacji osób

niepełnosprawnych
• Dofinansowano likwidacj�  barier architektonicznych i w komunikowaniu si�  dla 143 osób

niepełnosprawnych, w tym na bariery architektoniczne dla 91 osób, a na bariery w
komunikowaniu si�  dla 52 osób niepełnosprawnych

• W ramach  rehabilitacji zawodowej:



- przystosowano 16 nowych stanowisk pracy oraz zrefundowano  wynagrodzenia dla 161 osób
niepełnosprawnych

• Sfinansowano koszty szkole�   organizowanych przez PUP dla 14 osób niepełnosprawnych

3. Opieka i tworzenie rodzin zast� pczych.

Rodziny zast� pcze b� d� ce pod opiek�  PCPR otrzymuj�  wszechstronn�  pomoc w postaci opieki
pracownika socjalnego oraz pomocy pedagogicznej i psychologicznej w ramach poradnictwa
rodzinnego. W roku 2003 u ka� dej rodziny co najmniej dwa razy został przeprowadzony wywiad� rodowiskowy przez pracownika Centrum. Podczas przeprowadzania wywiadów ustalona zostaje
sytuacja socjalno- bytowa. Jednocze� nie sprawdzone zostały rodziny pod wzgl� dem wła� ciwego
sprawowania opieki nad dzie	 mi i ich wydolno� ci wychowawczej

Udzielano pomocy pieni� � nej dla rodzin zast� pczych:
Przyznano pomoc pieni� � na dla 42  nowo powstałych rodzin – 60 decyzji , jednorazowa pomoc
pieni� � na na pokrycie niezb� dnych wydatków zwi� zanych z przyj� ciem dziecka do rodziny
zast� pczej- 36 decyzji , odmowa pomocy jednorazowej z powodu braku � rodków 8  decyzji,  zmiana
wysoko� ci pomocy pieni� � nej-  102  decyzje, zaprzestanie wypłaty pomocy pieni� � nej 5 decyzji,
pomoc na kontynuowanie nauki -   20  decyzji, odmowa pomocy na kontynuowanie  nauki- 1 decyzja,
zaprzestanie wypłaty pomocy na kontynuowanie nauki – 17 decyzji, wznowienie wypłaty pomocy na
kontynuowanie nauki – 13 decyzji, pomoc na usamodzielnienie- 8 decyzji, pomoc rzeczowa – 19
decyzji.

W roku 2003 została utworzona na terenie Powiatu Wołomi� skiego rodzina zast� pcza pełni� ca
rol�  pogotowia rodzinnego. W rodzinie tej mo� e przebywa	  jednocze� nie sze� cioro  dzieci przez okres
15 miesi� cy.  W pogotowiu rodzinnym , od chwili jego otwarcia zostało umieszczonych   10 dzieci.

4. Pomoc pieni� 
 na dla pełnoletnich wychowanków opuszczaj� cych placówki opieku� czo-
wychowawcze, domy pomocy społecznej, zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich i
specjalne o� rodki szkolno-wychowawcze

• Wydano 15 decyzji przyznaj� cych  pomoc pieni� � n�  na kontynuowanie nauki, w tym: 13 dla
wychowanków  z placówek opieku� czo-wychowawczych, 1 dla wychowanka ze specjalnych
o� rodków szkolno-wychowawczych, 1 dla wychowanka z zakładów poprawczych. Wydano tak� e
3 decyzje zaprzestaj� ce wypłaty pomocy pieni� � nej

• Pomoc pieni� � na na usamodzielnienia:
- wydano 10 decyzji przyznaj� cych pomoc tego typu, w tym 9 dla osób wychodz� cych  z placówek

opieku� czo- wychowawczych, 1 dla osób ze  specjalnego o� rodka szkolno - wychowawczego,
1 odwołanie  od decyzji , które zostało  uwzgl� dnione po uzupełnieniu dokumentacji

• Pomoc rzeczowa
- wydano 2  decyzje  przyznaj� ce pomoc rzeczow�   dla osób opuszczaj� cych placówki opieku� czo-

wychowawcze

5. Kierowanie  nieletnich do placówek opieku� czo –wychowawczych  i resocjalizacyjnych

Do Domu Dziecka w Równem skierowano 7 dzieci z naszego powiatu. Kierowano równie�  dzieci
pochodz� ce z naszego powiatu do placówek, które znajdowały si�   poza terenem Powiatu
Wołomi� skiego , w tym: 13 osób skierowano do domów dziecka, 7 osób do pogotowia opieku� czego,
2 osoby do placówki resocjalizacyjnej.

6. Koordynowanie pracy � rodowiskowego Domu Samopomocy

Na terenie powiatu Wołomi� skiego funkcjonuje  rodowiskowy Dom Samopomocy dla osób
niepełnosprawnych psychicznie, który ma swoj�  siedzib�  w Wołominie przy ul. Warszawskiej 5
W roku 2003 z tej formy pomocy skorzystały 33 osoby.



7. Prowadzenie Specjalistycznego Poradnictwa Rodzinnego

Poradnia ma swoj�  siedzib�  w Wołominie przy ul. Legionów78. Podczas trwania dy� urów, porad
osobom zgłaszaj� cym si�  udzielali specjali� ci   tj. prawnik i psycholog.

W zwi� zku z du� ym zainteresowaniem poradami udzielanymi przez  specjalistów dy� uruj� cych
w SPR, chc� c ułatwi	  dost� p wi� kszemu gronu ludzi potrzebuj� cemu tego typu kompleksowej
i bezpłatnej pomocy, zdecydowano si�  na kontynuacj�  działalno� ci filii SPR w Tłuszczu, zwi� kszaj� c
liczb�  godzin, w których dy� uruj�  specjali� ci oraz otworzy	   fili �  SPR w Markach. Udało si�  nam to
dzi� ki � rodkom finansowym  otrzymanym z Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej na
program „ Wsparcia  Dziecka i Rodziny w ramach Samorz� dowego Systemu Opieki nad Dzieckiem
i Rodzin�  dla Powiatu Wołomi� skiego”

Prawnik udzielił 385 porad prawnych oraz sporz� dzono pisma procesowe, nieprocesowe, projekty
umów, pisma w sprawach administracyjnych.

Wi � kszo� 	  spraw dotyczyła prawa rodzinnego: 51 to pozwy o rozwód lub separacj � , 43 porad
dotycz� cych stosunków maj� tkowych mi� dzy mał� onkami, sposobu wykonania władzy rodzicielskiej
praw i obowi� zków mał� onków. 53  spraw zwi� zanych było z obowi� zkiem alimentacyjnym m.in.
pozwy o alimenty, odpowiedzi na pozwy, wezwania do zapłaty, , pozwy   o ustalenie obowi� zku
alimentacyjnego. 109 spraw dotyczyło prawa cywilnego, były to porady dotycz� ce m.in.  spadków,
konfliktów s� siedzkich, darowizn, wniosków o zniesienie współwłasno� ci oraz o stwierdzenie
nabycia spadku, pozwów o zapłat� , ustalenie  istnienia stosunku najmu, wnioski
o ubezwłasnowolnienie. 24 osoby miały problem z pracodawc� , sporz� dzono pozwy o przywrócenie
do pracy, o odszkodowanie, zgłoszenie wierzytelno� ci w post� powaniu upadło� ciowym. 24 sprawy
to sprawy karne głownie o zn� canie si�  nad rodzin� , zawiadomienia o przest� pstwie z wnioskiem
o � ciganie. 58 spraw dotyczyło  post� powanie administracyjnego m.in. odwołania od odmownych
decyzji ZUS, Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawno� ci oraz OPS- u;
wnioski o  przyznanie � wiadcze� : skargi na bezczynno� 	  urz� dów; wzruszenie ostatecznej decyzji
administracyjnej , renty rodzinnej z ZUS. 10 osób miało problem z post� powaniem egzekucyjnym ,
w tym skargi na  czynno� ci komornicze i powództwa przeciwegzekucyjne. 10 spraw  to wnioski
o zwolnienie z kosztów s� dowych., 2 sprawy dotyczyły zagadnie�   post� powania w sprawach
nieletnich, 1  uprawnie�   osób niepełnosprawnych. Pomoc prawna zwierała przede wszystkim
informacj�  o  istniej� cym stanie prawnym, wskazania sposobów załatwienia danej sprawy lub
instytucji do której nale� y si�  zwróci	  oraz ewentualnie  zredagowane pisma.

Z usług psychologa w filii SPR w Tłuszczu skorzystało 35 osób, w tym:  5 osób uzale� nionych od
alkoholu, 3 osoby uzale� nione od narkotyków, 10 osób współuzale� nionych, 7 osób z rodzin
alkoholowych i dysfunkcjonalnych. Przeprowadzono 1 sesj�  terapii rodzinnej.

Psycholog w Wołominie prowadził zaj� cia dla dzieci nadpobudliwych psycho- ruchowo.
Odbywały si�  15 spotka�   raz  w tygodniu. Głównym ich celem było dostarczenie dzieciom okazji do
prze� ywania pozytywnych do� wiadcze�  koryguj� cych obraz siebie, umo� liwienie nabycia
umiej� tno� ci radzenia sobie z nadpobudliwo� ci� .

8. Koordynowanie prac O� rodka Interwencji Kryzysowej

Na terenie Powiatu Wołomi� skiego funkcjonuje O� rodek Interwencji Kryzysowej w Markach
przy ul. Piłsudskiego 41, prowadzony jest on  zgodnie z umow�  przez Towarzystwo Rozwijania
Aktywno� ci Dzieci „ Szansa”. Celem O� rodka jest prowadzenie interwencji kryzysowej dla rodzin
i dzieci tego potrzebuj� cych, zamieszkałych na terenie Powiatu Wołomi� skiego. O� rodek realizował
te cele poprzez:
- interwencj�  kryzysow�   ( w formie bezpo� redniego rozpoznania i reagowania w poszczególnych

zgłaszanych przypadkach)
- prowadzenie hostelu dla 10 osób
- realizowanie profilaktyki � rodowiskowej i edukacji rodziców w formie terapii indywidualnej

i grupowej
- prowadzenie szkole�  dla rad pedagogicznych szkół ( Marki, Nadma, Radzymin Słupno, Tłuszcz)

na temat przemocy wewn� trzrodzinnej i rówie� niczej oraz przeciwdziałaniu uzale� nie�



Opis realizowanych zada� :
• prowadzenie informacji telefonicznej – telefon interwencyjny
- pomoc � wiadczona była przez telefon na terenie O� rodka, dy� ury od poniedziałku od pi� tku

w godzinach od 10.00 do 19.00 pełnili: psycholog, pedagog-pracownik socjalny; z konsultacji
telefonicznej skorzystało 336 osób, skutkiem wielu z nich  ( 66 osób) było kierowanie
do ambulatorium  OIK

• Działalno� 	  ambulatoryjna
- na ten rodzaj działalno� ci składały si�  ró� ne formy poradnictwa, psychoterapii indywidualnej

i grupowej, terapii pedagogicznej, konsultacje  w zakresie pracy socjalnej z rodzinami, pomoc
w opracowywaniu wniosków i pozwów s� dowych

• Hostel
- w okresie sprawozdawczym w hostelu przebywały 22 osoby; w O� rodku przebywały matki

z dzie	 mi w wieku od 3 miesi� cy do 18 lat, ponadto w hostelu O� rodka Interwencji Kryzysowej
przebywał 1 m� � czyzna w wieku 20 lat; wi� kszo� 	  rodzin przyj� tych do hostelu to osoby nie
pracuj� ce, pozostaj� ce bez � rodków  do � ycia, niedo� ywione, cz� sto wymagaj� ce leczenia.

9. Współpraca z organizacjami pozarz� dowymi

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie współpracowało z organizacjami pozarz� dowymi
działaj� cymi na terenie Powiatu Wołomi� skiego, na polu pomocy społecznej. Zajmuj�  si�  one
zale� nie od profilu rozwi� zywaniem problemów konkretnego kr� gu osób oraz pomoc�   tym� e
osobom i ich rodzinom. Według profilu działalno� ci mo� na wyró� ni	  kilka typów omawianych
placówek, które specjalizuj�  si�  we wła� ciwych sobie formach  aktywno� ci w zakresie
rozwi� zywania problemów danej grupy oraz okre� lone spektrum usług i form pomocy tym
osobom. Najszersz�  współprac�   PCPR prowadziło z nast� puj� cymi organizacjami:
• Towarzystwo Rozwijania Aktywno� ci Dzieci „ Szansa” w Markach,   ul.  Piłsudskiego 41
- współpraca przy prowadzeniu sze� ciu  O� rodków w ramach programu „O� rodki Pomocy

Dziecku i Rodzinie” maj� cych na celu zorganizowanie  w lokalnym � rodowisku  wsparcia i
pomocy w zakresie opieki, wychowania  i terapii oraz interwencji kryzysowej dla dzieci i
rodzin tego potrzebuj� cych. Stworzenie warunków rozwoju dzieciom i młodzie� y
ze � rodowisk zagro� onych demoralizacj�  poprzez  wyzwalanie  i wspieranie inicjatyw
w dziedzinie  wychowania, opieki i pracy socjalnej. Przeciwdziałanie rozszerzaniu si�
problemu sieroctwa  społecznego poprzez skierowanie działa�  na rodzin�  i dziecko zagro� one
niedostosowaniem społecznym, ubogich  i niewydolnych wychowawczo

-  współpraca prowadzenie O� rodka Interwencji Kryzysowej
• Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Warszawie, ul. Kredytowa 1a
-  współpraca przy prowadzeniu o� miu  rodowiskowych Ognisk Wychowawczych

z programem wychowawczo- terapeutycznym, opieku� czym i profilaktyczno-
resocjalizacyjnym. Zapewnienie dzieciom po zaj� ciach szkolnych pełnej opieki
wychowawczej ( ró� nej  formy terapii zaj� ciowej, organizowanie ró� nych form aktywno� ci
twórczej  dzieci i młodzie� y); eliminowanie drugoroczno� ci m.in. poprzez usuwanie przyczyn
niepowodze�  tkwi� cych w � rodowisku rodzinnym i szkolnym dzieci  i młodzie� y. Ochrona
zdrowia dzieci przed  zagro� eniami wynikaj� cymi z uzale� nie�  nikotynizmu, alkoholizmu
i narkotyków ( formy profilaktyki, interwencja i terapia indywidualna i grupowa).
Organizowanie pomocy i opieki nad dzie	 mi z rodzin ubogich, rozbitych, wielodzietnych,
niewydolnych wychowawczo oraz zagro� onych patologi�  społeczn�

• Caritas Diecezji Warszawsko Praskiej
- współpraca przy prowadzeniu Domu Samotnej Matki w Zielonce, zapewniaj� cego opiek�

kobietom, które  ze wzgl� du na trudn�  sytuacj�  � yciow�  i rodzinn�  potrzebuj�  pomocy, by
urodzi	  dziecko jak równie�  oferuje pomoc oraz mo� liwo � 	  zgłoszenia si�  po porady matkom
ju�  wychowuj� cym dzieci

• Hospicjum Opatrzno� ci Bo� ej – Ksi� � a Orioni� ci w Wołominie, ul. Piłsudskiego 44



- współpraca przy utrzymaniu hospicjum jest jedynym o� rodkiem tego rodzaju na terenie
Powiatu Wołomi� skiego, zapewnia profesjonaln�  opiek�  piel� gnacyjn� , medyczn�  i posług�
duszpastersk�  osobom przewlekle i nieuleczalnie chorym

• Schronisko „ Don Orione” , Zgromadzenie Małe Dzieło Opatrzno� ci Bo� ej, Wołomin, ul.
Witosa 46

- współpraca prowadzeniu  medyczno- piel� gnacyjnego punktu diagnostycznego

• Fundacja „ O Godne � ycie dla dzieci upo� ledzonych Jezu ufam Tobie”, Kobyłka, ul. Ceglana
16

- współpraca przy prowadzenie działa�   maj� cych na celu integracj�  społeczno� ci lokalnej
z osobami gł� boko i znacznie upo� ledzonymi .Organizowano spotkania z lud� mi kultury i
sztuki.

10.  Utworzenie mieszkania chronionego

PCPR ze � rodków finansowych uzyskanych w ramach dotacji przyznanej przez Ministerstwo
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej na projekt „ Mieszkanie chronione- Gniazdo” utworzyło
4 mieszkania chronione, w których mo� e przebywa	   4- 8  usamodzielnionych wychowanków
placówek opieku� czo- wychowawczych i rodzin zast� pczych. Obecnie w mieszkaniu chronionym
przebywa jedna  wychowanka domu dziecka.

11. Wolontariat

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie nawi� zało w połowie 2003 roku współprac�
ze Stowarzyszeniem Centrum Wolontariatu  w Warszawie, w celu propagowania idei wolontariatu
i wł � czenia w t�  działalno� 	  mieszka� ców Powiatu Wołomi� skiego.

W pierwszej fazie współpracy Centrum Wolontariatu przeszkoliło pracowników Centrum
w zakresie koordynowania pracy wolontariuszy na terenie powiatu.

Zorganizowano równie�  spotkanie dla pracowników Centrum i zaproszonych go� ci
wprowadzaj� ce wolontariat do działalno� ci PCPR.

 Przeszkoleni pracownicy rozpocz� li  cykl spotka�  informacyjnych na temat wolontariatu w� ród
młodzie� y szkolnej zbieraj� c grup�  ochotników.

Nawi� zano współprac�  z  dru� yn�  ZHP, która pełni	  b� dzie rol�  grupy współpracuj� cej z PCPR w
ramach wolontariatu.

12.  Na bie
 � co udzielano informacji o prawach i uprawnieniach

Zadanie jest realizowane przez PCPR od czasu powstania specjalistycznej poradni rodzinnej,  w
której pracuje prawnik i psycholog.

Informacje o prawach i uprawnieniach otrzymuj�   tak� e nasi klienci      od pracowników Centrum
zatrudnionych na wszystkich stanowiskach  a szczególnie przez pracowników socjalnych. Niezale� nie
od tego zatrudniony jest specjalista pracy socjalnej. W/w  jest do dyspozycji interesantów
w godzinach popołudniowych trzy razy w tygodniu.

Najcz� � ciej klienci potrzebuj�  informacji w zakresie prawa .

13.  Pomoc uchod� com

W roku 2003 PCPR udzielił pomocy maj� cej na celu wspieranie procesu integracji dwóm
rodzinom uchod� ców (9 osób).

14. Podejmowanie innych działa�  wynikaj � cych z rozeznanych potrzeb
• PCPR nawi� zało współprac�   ze Stowarzyszeniem „ Pomó�  Dzieciom” z siedzib�  w D� binkach

17, 07-230 Zabrodzie. Dzi� ki temu otrzymali� my czterdzie� ci zgrzewek  soków owocowych ( po
dwadzie� cia kartonów soków  w zgrzewce). Soki te rozdane zostały w� ród 70 potrzebuj� cych



rodzin, wskazanych przez pracowników Centrum i  S� du Rejonowego w Wołominie III Wydział
Rodzinny i Nieletnich.

• We współpracy z „Fundacj�  na rzecz prawa dziecka do � ycia w rodzinie „ , udała nam si�
zorganizowa	  dwukrotnie  akcj�  „ Sprzeda�  za złotówk� ” . Dzi� ki temu ok. 70 naszym
podopiecznym udało si�  zakupi	   pełnowarto� ciowe towary przekazane nieodpłatnie przez jeden z
supermarketów,  po bardzo niskich cenach.

• Klub Muminki
Powiat nawi� zał współprac�  z  Gmin�   Zielonka i powierzył jej   realizacj�  zadania maj� cego na celu
prowadzenie zaj� 	  rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych ruchowo i umysłowo. Zadania to
realizowane było w  rodowiskowej  wietlicy – klubie dla Osób Niepełnosprawnych  Ruchowo
i Umysłowo, maj� cej swoj�  siedzib�  w Zielonce przy ul. Wolno� ci 25

• Szkolenia PRIDE
Program szkolenia kandydatów na opiekunów zast� pczych i rodziców adopcyjnych PRIDE jest

programem ameryka� skim, który wykorzystywany jest równie�  w wielu  krajach europejskich, takich
jak Holandia, kraje skandynawskie czy W� gry. Jest to program przygotowany w oparciu
o  kilkudziesi� cioletnie  do� wiadczenie praktyków i teoretyków w dziedzinie rodzinnej opieki
zast� pczej w wielu krajach � wiata. Program  � wietnie nadaje si�  do u� ycia  w Polsce, poniewa�  nie
odnosi si�  do ameryka� skich warunków czy mo� liwo � ci, ale raczej umiej� tno� ci  ( kompetencji) jakie
powinny posiada	  osoby przygotowuj� ce si�  do pełnienia  opieki zast� pczej. Zaspokajanie
podstawowych potrzeb dziecka, zarówno fizycznych, jak i przede wszystkim psychicznych i
emocjonalnych – obowi� zki opiekunów zast� pczych s�  takie same na całym � wiecie, tak jak taki sam
jest ból i rozpacz dziecka, które utraciły własnych rodziców.

W roku 2003 pracownicy Centrum sko� czyli rozpocz� te w roku 2002, szkolenie II grupy
kandydatów obejmuj� cych 6 rodzin, z których wszystkie zostały zakwalifikowane do pełnienia roli
rodziny zast� pczej, 2 z nich przyj� ły pod swoj�  opiek�  dzieci. Szkolenie III grupy rozpocz� ło si�   w
kwietniu 2003, przeszkolono 6 rodzin, z których 5  zostało zakwalifikowanych i 3 z nich przyj� ły
dzieci. W listopadzie w 2003r. rozpocz� ł si�  kolejny cykl szkoleniowy , w którym uczestniczyło 10
rodzin ( w tym 5 osób samotnych), zako� czył si�    on w styczniu 2004 roku.

• Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci i Młodzie
 y z Wad�  Słuchu „ Usłysze�  � wiat”

W wyniku nawi� zania przez   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Wołominie współpracy
ze Stowarzyszeniem Rodziców i Przyjaciół Dzieci i Młodzie� y z Wad�  Słuchu  „ Usłysze	   wiat” w
roku 2002 ,na terenie naszego powiatu powstał O� rodek  Terapii dla Dzieci z wad�  słuchu. Powiat
pragn� c uczestniczy	   w realizacji tego  projektu, przeznaczył na ten cel lokal   i cz� � ciowo wyposa� ył
O� rodek; Stowarzyszenie ze swojej strony zapewniło specjalistyczn�  kadr�  ( logopeda, psycholog,
pedagog). Podj� te kroki umo� liwiły uruchomienie O� rodka, w którym specjalistyczn�  opiek�   obj� te
zostały dzieci z uszkodzonym narz� dem słuchu i ich rodziny. Osoby te uczestnicz�  w zaj� ciach
ogólnorozwojowych, wychowaniu słuchowym, 	 wiczeniach recepcji i percepcji słuchu, oddechowych,
fonacyjnych, artykulacyjnych, komunikacji werbalnej, rozwijaj�  słownictwo bierne i czytanie, obj� te
s�  pomoc�   psychologa i pedagoga. Pracownicy O� rodka w uzasadnionych przypadkach prowadz�
zaj� cia w domu rodzinnym dziecka (np. u dzieci  z pora� eniem mózgowym ), a ponadto w placówkach
edukacyjnych, do których  ucz� szczaj�  podopieczni.

We współpracy ze Stowarzyszeniem w dniu 31 maja 2003  przeprowadzone zostało bezpłatne
badanie słuchu. Organizatorem bada�  była firma Audiofon we współpracy z O� rodkiem Terapii
Rodzin Dzieci z Wad�   Słuchu .

15. Szkolenia

W 2003 roku zadania z zakresu szkolenia i doskonalenia zawodowego kadry pomocy społecznej
i doradztwa zawodowego kadr pomocy społecznej i  doractwa medycznego dla o� rodków pomocy
społecznej  i pracowników socjalnych z naszego powiatu , PCPR realizowało poprzez:



- bie� � c�  współprac�  z kierownikami O� rodków Pomocy Społecznej we wdra� aniu ukazuj� cych si�
aktów prawnych takich jak: ustawa o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu
Zdrowia, ustawa  o rencie socjalnej, ustawa o zatrudnieniu socjalnym, ustawa o zmianach w
ustawie o pomocy społecznej, zasiłkach rodzinnych itp.

- � wiadczenie doradztwa metodycznego w post� powaniu administracyjnym przed  samorz� dowym
kolegium odwoławczym,

- udzielanie porad w zakresie stosowania kodeksu post� powania administracyjnego,
- opracowywanie  dla ops- ów niektórych wzorów decyzji administracyjnych,
- konsultacje pracowników w siedzibie ops ( Z� bki, Strachówka, Jadów, Klembów, Radzymin)
- zorganizowanie dwóch szkole�  grupowych w maju i listopadzie 2003 z udziałem 65 osób-

pracowników dps, ops i organizacji pozarz� dowych na temat: „ psychologiczne mechanizmy
uzale� nie�  – wiod� ce  modele pomocy rodzinie „, oraz „ kształtowanie umiej� tno� ci trudnego
kontaktu – problem  wypalenia zawodowego.”

16. Sprawozdanie finansowe

Dz.853  Rozdz. 85318

Wydatki PCPR kształtowały si�  w nast� puj� cy sposób:
1. Paragraf 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników       260 364,49
2. Paragraf 4040 – wynagrodzenie roczne „13-stka”                   18 623,09
3. Paragraf 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne 45 456,36,-
4. Paragraf 4120 – składki na fundusz pracy                          6 441,-
5. Odpis na Zakładowy Fundusz  wiadcze�  Socjalnych                  7 244,-

Ogółem płace i pochodne:                                                    338 128,94
6. Paragraf 4210 zakup materiałów i wyposa� enia:
- zakup paliwa do samochodu słu� bowego                   1 278,69,-
- prenumerata literatury specjalistycznej                          357,-
- zakup artykułów biurowych(tonery do drukarek i kserokopiarek, papier xero itp.)   3 265,90
- druki pomocy społecznej                                              572,75,-
- zakup art. spo� ywczych                                                153,27,-
- zakup stolika pod komputer                                           109,-
- zakup cz� � ci do naprawy komputerów                                  597,78,-
- zakup ksi� � ek specjalistycznych                                         1 119,-

    Ogółem paragraf 4210:                                                                                                7 453,39
7. Paragraf 4260 – zakup energii                                                                                     5 100,-
8. Paragraf 4270 – zakup usług remontowych                                                                 2 500,-
9. Paragraf 4300 – zakup usług pozostałych

- opłaty pocztowe i bankowe (w tym opłaty rodz. zast� pcze)                                      8 848,58
- telefon słu� bowy                                                                                                       1 563,46
- f-ry za udział w opłatach zg. z porozumieniem mi� dzy
  Starostwem a PCPR                                                                                                 21 000,63
- umowa zlecenie – nadzór nad dokumentacj�  rodz. zast. i DPS                              14 356,-

Ogółem paragraf 4300:           45 768,67
10. Paragraf 4410 – podró� e słu� bowe               2 447,-
11. Paragraf 3020 – szkolenia                             3 000,-
Ogółem rozdz. 85318                                 404 398,-

Dz. 853   Rozdz. 85301
Paragraf 3110  � wiadczenia społeczne dla opuszczaj� cych

      placówki opieku� czo-wychowawcze  179 445,-



Dz. 853  Rozdz. 85304
Paragraf 3110 – � wiadczenia dla rodzin zast� pczych            2 337 680,01
Paragraf 4110 – opłacone składki zleceniobiorca dla osoby prowadz� cej
                           Pogotowie Rodzinne                                          2 974,99
Paragraf 4120 – opłacony fundusz pracy za osob�  prowadz� c�
                           Pogotowie Rodzinne                                              495,13
Paragraf 4300 – wypłata umowy-zlecenia dla osoby prowadz� cej
                           Pogotowie Rodzinne                                     18 298,87
Ogółem rozdz. 85304                                                                    2 359 449,-

Dz. 853  Rozdz. 85320

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna

 Paragraf  4300    –    24 200,-

Dz.853  Rozdz.  85331

Paragraf 3110 – Pomoc dla Uchod� ców  6 752,19

17. Sprawozdanie finansowe PFRON rodki otrzymane z PFRON w 2003r. zostały rozdysponowane w nast� puj� cy sposób:

1. Tworzenie (przystosowanie) nowych stanowisk pracy

dla osób niepełnosprawnych      143 866,-

2. Zwrot kosztów wynagrodze�  i składek na ubezpieczenia społeczne  289 603,-

3. Finansowanie szkole�  osób niepełnosprawnych  11 687,-

4. Dofinansowanie do sportu, kultury, rekreacji  52 834,-

5. Dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych

- doro� li  128 610,-

- dzieci      93 375,-

6. Dofinansowanie kosztów działania Warsztatów Terapii Zaj� ciowej

przy szpitalu w Z� bkach       321 936,-

7. Dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych i � rodków pomocniczych

- doro� li  116 057,-

- dzieci     73 000,-

8. Dofinansowanie barier architektonicznych i w komunikowaniu

- bariery architektoniczne      199 589,-

- bariery w komunikowaniu     60 944,-

9. Kwota wydatkowana na pokrycie kosztów obsługi realizowanych

 zada�       36 806,-

Ogółem wydatkowano w 2003r. ze 
�
rodków PFRON kwot� :  1 528 307,-


