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I. Pracownicv

W roku 20I4r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, zatrudnionych było 35 osób

(3 0, 7 5 . etatu), na następuj ących stanowiskach :

kierownicze stanowiska urzędnicze:

o dyrektor jednostki - I l| etat l(wyŻsze)
o zastępca dyrektora - I lI etat/(wyższe)
o główny księgowy- I lI etatl(wyżnze)

stanowiska urzędnicze:

o referent _ I/ etatyl (wyżnze)
o samodzielny referent - 2l2 etaty/ (vtyższe)
. inspektor - 5/5 etatów/ (4 osoby wyŻsze,1 osoba średnie)
o starszY inspektor - | lI etatl (wyższe)
o storszY specjalista _ I lI etatl (vtyŻsze)
o radca prawny - 110,25 etatu/ vtyisze)

stanowiska pracownicze:

. pracowniksocjalny _| lI etatl(v,ryżzsze)

. starszy pracownik socjalny - 2 l|,30 etatu l (wyŻsze)
o specjalista pracy socjalnej _2 lI,80 ętatls/ (wyższe)
. sPecjalistapracy zrodziną_ I l| etatl(wyższe)
o starszy specjalista pracy socjalnej - 2 lI,5 etatu/ (wyzsze)
o główny specjalista .2 12 etaty l (wyżnze)
o psycholog- 6 13,90 etatu I (wyisze) ',

o młodszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej Il1 ętat (wyisze)
o koordynator rodzinnej pieczy zastępczej IlI etat (wyższe)

stanowiska współfinansowane przez EFS:

. doradca ds. osób niepełnosprawnych- I l| etat l (wyŻsze)

stanowiska obsługi:

o osoba sprzątająca - | lI etatl(zawodowe)

zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych
o pracownik I stopnia 1/I etat (wyższe)



II. Zadania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

1. Zapewnianie usług o określonym standardzie w domach pomocy społecznej
o zasięgu ponadgminnym' oraz kierowanie osób ubiegających się o prryjęcie do domów
pomocy społecznej.

Na terenie Powiatu Wołomińskiego działajądwa domy pomocy społecznej, sąto:

o Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych w Radzyminie

o Dom Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku w Zielonce

W 2014 roku wydano 23 decyzje o umieszczeniu we własnych domach pomocy społecznej,

w tym do:

o DPS Zię|otka_9 decyĄi;

o DPS Radzymin - 14 decyzj|

Na koniec 20I4r. w domach pomocy społecznej łącznie przebywało I52 osób w tym w:

o DPS Zie|onka. 61 osób;

o DPS Radzymin- 91 osób.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca2004r. (t. j.Dz.U. z20I5 poz. 163)

dokumenty do Domu Pomocy Społecznej kompletuje ośrodek Pomocy Społecznej

właściwy dla miejsca zamięszkania osoby zainteresowanej. ośrodek Pomocy Społecznej

wydaje również decyzję o skierowaniu do wybranego Domu i decyzje o odpłatności, które

sąpodstawądla PCPR-u do wydania decyzji o umieszczeniu w DPS- ie.

Średni miesięczny koszt utrzymaniaw domach w 2OI4t. wynosił: Radzymin _3'L7O,OO zł,

Zię|onka- 3.061,00 zł z tym, żze odpłatność ustala się następująco: osoba zainteresowana

70% własnego dochodu, jeśli stanowi to kwotę mniejszą od wymaganej to osoby

zobowiązane do alimentacji ( tj. dzieci,rodzice, małżoŃowie ) odpłacająresztę według

kryteriów ustawy. JeŚli osoba zainteresowana nie ma rodziny lub rodziny nie staó na

pokrycie kosztów utrzymania jej członka w Domu Pomocy Społecznej, to różnicę pokrywa

Gmina właściwa dla miejsca zamięszkania osoby kierowanej.

2. Pomoc dla osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
osób Niepełnosprawnych.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia |997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej

oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 20| 1 r. nr 127, poz, 72I z późn. zm.)

Rada Powiatu w formie uchwały dzieli środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób

Niepełnosprawnych (PFRON) otrzymane na realizację poszczególnych zadań.



Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje zadania z zakresu rehabilitacji społecznej

osób niepełnosprawnych. Niepełnosprawnośó, będąca udziałem cotaz większej części

społeczeństwa i obejmująca wszystkie aspekty funkcjonowania dotkniętego nią człowieka,

wymusza podejmowanie różnorodnych dzińafr w celu zapewnienia słabszej części naszego

społeczeństwa godnych warunków do życia i rozwoju. Jednym z takich działan jest

umożliwienie osobom niepełnosprawnych dostępu do rehabilitacji zawodowej i społecznej'

a tym Samym pomoc w integracji ze środowiskiem lokalnym. Środki finansowe

otrzymywane z Pństwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych w duzym

stopniu pomagająw rca|izacji w/w celu.

Środki finansowe z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej ogółem 1 35E 302'00 zł

(wykorzystano I357 867,07 zŁ) , ottzymane zgodnie algorytmem przyznawania środków

PFRoN zostały UchwałąRady Powiatu Nr xxxx _ 45612014 z dnia2,I marca20| r, oraz

Uchwałą Rady Powiatu Wołomińskiego Nr XLVIII .545120|4 z dnia 13 listopada 20|4 r.

podzielone na:

1. Środki finanso#e na zadania z zal"cesu rehabilitacii zawodowei 257000,00 zł

(wykorzystano 256 5 89,05 zŁ), w Ęm:.

o zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku

niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące

w zatrudnieniu ( art. l1 ust.3 pkt 2 ustawy);

. przyznanie osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej,

rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (art.|2a ustawy);

o zwrot kosztów związanych z przystosowaniem stanowiska pracy dla osoby

niepełnosprawnej, adaptacji pomieszczen oraz adaptacji lub nabycia odpowiednich

urządzei ułatwiających pracę' lub funkcjonowanie, zakup i autoryzacja

odpowiedniego oprogramowania oraz ltządzeń technologii wspomagających lub

przystosowanych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, a także z kosztów

rozpoznaniaprzęz słuzby medyczny pracy potrzeb osoby niepełnosprawnej (art.26

ustawy)

o zwtot kosŹów wyposa:Żenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (art. 26e

ustawy);

o finansowanie kosztów szkoleń i przekwalifikowania zawodowego osób

niepełnosprawnych (at. 28 i 40 ustawy).

Środki finansowe na zadallta z zakresu reĘ!!!!!ggi!

pracy na rzecz osób

pracy i niepozostające

1 068 174,00 zl' (wykorzystano 1 068 160, 9I zŁ) w tym na :

soołecznei w wysokości



l) dofrnansowanie kosŹów tworzenia i działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej

(art. 35 ust.1 pkt.8) _ 355 |04,00 zł;

2) dofinansowanie na rca|izację wymienionych poniżej zadń art. 35 a ust.l pkt.7

ustawy wydatkowano ogólnie kwotę 713 070,00 zł, (wykorzystano 7I3 056'9| zŁ)

w tym na:

o sPrzQt rehabilitacyjny przedmioty ortopedyczne środki pomocnicze,

. turnusy rehabilitacyjne,

. bariery architektoniczne w komunikowaniu się i techniczne,

. sport kultura i rekreacja i turystyka;

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przyznało w 20|4r. dofinansowaria ze środków

Pństwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych do:

1) sprzętu rehabilitaryjnego oraz środków pomocniczych i przedmiotów

ońopedycznych:

ilośÓ zŁoionych wniosków: 319

wypłacono dofinansowanie dla 154 osób w wysokoś ci275 ||7,00 z|

2) turnusów rehabilitaryjnych:

- osoby ubiegające się o dofinansowanie wrazz opiekunami_ 647

_ przyznano dofinansowanie dla 297 osób (wru z opiekunami) na kwotę:

257 004,00 zł

wypłacono dofinansowania dla 289 osób w wysokości 250 026,00 z|

3) likrvidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych

i|ość,złoŻonychwniosków.125 .t

wypłacono dofinansowanie dla 45 osób w kwocie 103 807' 00 zł

ztego na likwidację barier architektonicmych dla 12 osób na kwotę 35937,00 zł

4) sportu kultury i rekreacji osób niepełnosprawnych:

i|ość, złożonych wniosków - 8

zawarto umowy z 8 wnioskodawcami na kwotę 84 106,9I zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołomińe w 20|4r. realizowało pilotażowy program

,,Aktyvmy Samorząd'' na podstawie zawartego porozumienia przez Powiat Wołomiński

w 20I2r. z Pństwowym Funduszem Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych, a tak:Że na
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podstawie zawartej przez PCPR umowy w 2013 r. oraz aneksów do umowy zawartych w 20|4

r. w sprawie realizacji w/w programu.

W ramach pilotazowego programu ,,Aktywny Samorząd'' osoby niepełnosprawne z terenu

Powiatu Wołomińskiego mogty uzyskać dofinansowanie w następującym zakresie:

w Module I:

. obszar A Zadanie Nr 1 _ pomoc w zakupie i montaiu oprzyrządowania do

posiadanego samochodu;

. obszar AZadanię Nr 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B

. obszar B Zadanie Nr 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego

elementów oraz opro gramowania;

. obszar B Zadanie Nr 2 - 84 dofinansowanie w zakresie obsługi nabytego w ramach

programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

o obszar C Zadanie Nr 1- pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie

elektrycznym;,

o obszar C Zadanie Nr 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego

w ozka inwalidzkiego o napędzie eklektycznym;

. obszar C Zadanie Nr 3 _ pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano

nowocze sn e r ozwiązania techniczne ;

. obszar C Zadanie Nr 4- pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej

protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwią7ania techniczne;

. obszar D _ pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki

dla osoby za|eźznej;

w Module II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie vtyiszym1,

Środki finansowe z zakresu rea|izacji pilotażowego progiamu ,,Aktyvmy Samorząd ogółem

650 874,00 zł ( wykorzystane środki 638 954 ,43) oraz w podziale:

} Moduł I293 629,87 zł (wykozystane środki 282 830'30 zł ):

. obszar A_ zadanie2,obszar B - zadanie nr 2i obszar D _ 13059,87 zł

(wykorzystano 1 1 504,09);

o obszar Azadanie Nr 1, obszar B zadanie Nr 1, orazObszar C - 280570' 00 zł

(wykorzyst ano 27 I 3f6,2I);

} Moduł II317 524,13 zł ( wykorzystane środki 316 404'13)

} obsługa rea|izacji programu 30 556'00 zł;

) Promocja programu 6 110'00 zl;

} Ewaluacja programu 3 054'00 zł.



Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie przyznało w 20I4r dofinansowania

ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych do:

Moduł I

1) Obszar A Zadanie Nr I

_ ilośÓ złożzonych wniosków - 5;

_ przyznano dofinansowanie dla 3 osób na kwotę 14 930,00 zł;

- wypłacono dofinansowania dla 3 osób w wysokości 14 930 ,00 zł.

2) Obszar A Zadanie Nr 2

_ ilośó zł'oŻonych wniosków - 3;

_ przyznano dofinansowanie dla 2 osób na kwotę 4 506'00 zł;

- wypłacono dofinansowania dla 1 osoby w wysokości I t25,00 zł.

3) Obszar B Zadanie Nr 1

_ ilośó zł'oŻonych wniosków - 16;

* przyznano dofinansowanie dla 11 osób na kwotę 73 928,00 zł;

- wypłacono dofinansowania dla 11 osób w wysokości 68108,47 z|.

4) Obszar B Zadanie Nr 2

- ilośó złoŻonych wniosków - 1;

_ przyznarIo dofinansowanie dla 1 osoby na kwotę 2 000'00 zł;

_ wypłacono dofinansowanie dla 1 osoby w wysokości 2 000'00 zł.

5) Obszar C Zadanie Nr 1

_ ilośó złoionych wniosków _ 19;

_ przyznano dofinansowanie dla 13 osób na kwotę 176 742,00 zł;

- wypłacono dofinansowania dla |2 osób w wysokości 166 392,00 zł.

6) Obszar C Zadanie Nr 2

- ilośó złożzonych wniosków - 1;

_ przyznano dofinansowanie dla 1 osoby na kwotę 2 000'00 zł;

_ wypłacono dofinansowania dla 1 osoby w wysokości 2 000'00 zł.

7) Obszar C Zadanie Nr 3

- ilośó zł'oŻonych wniosków - 2;

_ przyznano dofinansowanie dla 1 osoby na kwotę 19 900,00 zł;

- wypłacono dofinansowania dla 1 osoby w wysokości 19 895'74 zł,.
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8) Obszar D

_ ilośó złoŻonych wniosków _ 5;

_ przyznano dofinansowanie dla 5 osób na kwotę 9 804'00;

_ wypłacono dofinansowania dla 5 osób w wysokości 8 379 ,09 zN.

Moduł II

. pomoc w uryskaniu rvykształcenia na poziomie wyższym

_ ilość złoionychwniosków _l22;

_ przyznafio dofinansowanie d|a112 osób na kwotę 319 634,00 zł;

_ wypłacono dofinansowania d|a112 osób w wysokości 316 404,|3 zł.

3. opieka i tworzenie rodzin zastępczych

1) Rodziny zastępcze oraz wychowankowie opuszczający rodziny zastępcze, rodzinne

domy dziecka oraz placówki opiekuficzo - wychowawcze.

Zgodnie z zarządzeniem nr |37120|1 Starosty Wołomińskiego z dnia 14.10.20IIr., na

organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Wołomińskim zostało wznaczone

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie. Rodziny zastępcze będące pod

opieką PCPR otrzymują wszechstronną pomoc w postaci opieki pracownika socjalnego,

koordynatora oraz pomocy pedagogicznej i psychologicznej w ramach poradnictwa

rodzinnego. Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej wspiera rodzinę zastępcza m. in.

poptzez stały kontakt. Podczas wizyt w środowisku rodziny zastępcze zostały sprawdzone

pod względem właściwego sprawowania opieki nad dzieimi i ich wydolności

wychowawczych. w 2014 r. zostało sporządzonych 295 indywidualnych planów pomocy

dziecku.

Liczba rodzin zastępczych' ),ot ą r.

Lp. Wyszczególnienie stan na 31.12

1 rodziny zastęp cze spokrewnione 119

2 rodziny Zastępcze niezawodowe 74

J rodziny zastępcze zawodowe 4

4 rodziny zastępczę zawodowe petniące fuŃcję pogotowia

rodzinneso

5 rodzinnę domy dziecka 5

Łącznie: 201



Liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych stan na
31.12.2014 r.

W rodzinach zastępczych
spokrewnionych

148

W rodzinach zastępczych
niezawodowych

97

W rodzinach
zastępcrych
zawodowych

ogółem f6

w tym pełniące
funkcję pogotowia
rodzinnego

5

W rodzinnvch domach dziecka 24
Łącznie: 295

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej przewiduje przyznarie

następuj ących świadc zen pienięŻnych:

. na pokrycie " kosztów utrzymatia dziecka w rodzinach spokrewnionych,

niezawodowych, Zawodowych i rodzinach zawodowych pełniących funkcję

pogotowia rodzinnego i zawodowych specjalistycznych oraz w rodzinnych domach

dziecka,

o dodatków z tytułu niepełnosprawności,

o dodatek do wypoczynku poza miejscem zamieszkania,

o jednorazowego świadczenia zvńązartego z wydatkami w zawiqil<u z potrzebari

dziecka przyjętego do rodzinnej pieczy zastępczej,

o świadczeń zwiryanych ze zdarueniem losowym,

o dodatku na utrzymanie lokalu mieszkalnego,

o dodatku na pokrycie kosŹów związanych z niezbędnym remontęm lub zmianą

lokalu mieszkalnego dla rodzin zawodowych i rodzinnych domów dziecka.

Ponadto w/w ustawa przewiduje pomoc w następującej formie:

o zatrudnienia osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki na dzieómi i przy pracach

gospodarskich;

o rodzinypomocowej.

osobie opuszczającej, po osiągnięciu pełnoletniości, rodzinę zastępczą rodzinny dom

dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawcząwymienionąw art.140 ustawy o wspieraniu

rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 20Ilt. (Dz. U. z 20|3 t. poz. |35



z20|5 poz. |63), w przypadku gdy umieszczenie nastąpiło na podstawie orzęczenia sądu,

przyznaje się pomoc na :

a) kontynuowanie nauki,

b) zagospodarowanie,

c) usamodzielnienie.

oraz udzie|a się wsparcia w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniolvych

i zatrudnienia.

Miesięczną opłatę za poby dziecka w rodzinie zastępczej w wysokości przyznanych

świadczeń oraz dodatków, o których mowa w art. 80 ust. 1 i art. 8l ponoszą solidarnie

rodzice biologiczni dziecka, Rada Powiatu Wołomińskiego określiła w drodze uchwały,

szczegółowe warunki umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami , odroczenia

terminu płatności, rozłoŻenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty zapobyt dziecka

wpieczy zastępczej.
.b

Przedmiot decyzji Liczba
decyzii

. świadczenienapokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie
zastępczej _ decyzie przyznaiące świądczenie 55

o świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie
zastępczęi _ decyzie uchyląiqce przyznanie świadczenia

ft

o świadczenienapokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie
zastępczej _ decyzje zmieniające wysokość przyznane4o
świadczenia

60

świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związartych z
potrzebami przyjmowanego dziecka - decyzje przyznające
świadczenie

a

27

o dodatek z tytufuniepełnosprawności dzięcka-. decyzje przyznające
dodatek 5

o dodatek z tytułuniepełnosprawności dziecka- decyzje uchylająca
dodatek

a
J

o świadczenie napokrycie kosztów utrzymania dziecka
pozo staj ące go w ro dzinie zastęp czej po uzyskan iu przez nie
pełnoletniości i kontynuującego naukę _ decyzje przyznające
świadczenie

8

o świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka
po zo staj ące go w ro dzinie zastęp czej po uzyskan iu przez tie
pełnoletniości i kontynuuj ącego naukę_ de cyzj e uc hyl aj ąc e
przyznanie świadczenia

a

o świadczenie napokrycie kosztów zwlązanychz wystąlieniem
zdarzeń losowych- - decyzie przyznaiqce świadczenie

J

o środki finansowe na utrzymanie lokalu' w którym rodzina 3 l

9



zastępcza pełni funkcię- decyzie przyznaiące środki
o środki finansowe na utrzymanie lokalu, w którym rodzina

zastępcza pełni funkci ę- de cyzi e r ozl i c z ai ąc e pr zy znąne śr o dki
24

świadczenie na pokrycie kosztów zvńryanychz
przeprowadzeniem niezbędnego remontu - de cyzj e pr zyznaj ąc e
świadczenie

a

2

. pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki- decyzje przyznające
pomoc t6

o pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki- decvzie odmowne 9
. pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki- decyzie zawieszaiqce 2
. pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki- decyzie wznawiaiace f
. pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki- decyzje uchylająca

przyznane świadczenie I

o pomoc pieniężna na usamodzielnienie - decyzje przyznające
f)omoc

7

. pomoc pieniężna na zagospodarowanie . decyzje przyznające
pomoc 8

o ustalenie nienależnie pobranych świadczen do zwrotu 2
o lnne 9

Decyzje w/qodpłatności od rodziców biologicznych za poby
dzieci w pieczy zastępczej, w tym:

o
t72

odstąpienie od naliczania opłaty 8 l
umorzenie odpłatności 45
opłata zapobyt dziecka w pieczy zastępczei 26
inne (zmian a decyzji, uchylenie decyzi i) 20

2) Pogotowie rodzinne

W rodzinie zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego na terenie Powiatu

Wołomińskiego w 20|4r. ł'ącznie w ciągu całego roku przebywało |7 dzieci (dwoje dzieci

wrócito do rodziców biologicznych, 4 dzięci zostało przeniesionych do placówki

opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, sześcioro"dzieci zostało przeniesionych do

rodzin zastępczych)

3) Dodatkowe środki finansowe na realizacj ę zadafi wynikających z ustarvy o wspieraniu

rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 2014 t. otrzymało dofinansowanie w ogólnej

kwocie: 24 519,00 zł na rea|izację zadafi wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i

systemie pieczy zastępczej z przeznaczenięm na :

. przyznarLie pomocy dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka określonych w

art. 192 pkt. 3, 4, 5, 5a,7,8 i 9 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy

zastępczej (Dz. U. z20|3 r,,poz, I35 zpóźn.zm.), w kwocie 19 700,00 zł;
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. dofinansowanie zadafi własnych w 2014 r. określonych w art. l92 pkt. 3, 4, 5, 7 i 9

ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r., poz, I35 z

późn, zm.) dotyczących wsparcia rodzin zastępczych spokrewnionych i niezawodowych

utworzonych przed 2014 r., w kwocie 4 818'00 zł;

4) Szkolenia

o Szkolenia PRIDE

Program szkolenia kandydatów na opiekunów zastępczych i rodziców adopcyjnych

PRIDE jest programem amerykańskim, który wykorzystywany jest również w wielu

krajach europejskich, takich jak Holandia, kraje skandynawskie, Węgry, Słowacja

a ostatnio takie Rosja, Ukraina czy GruĄa. Jest to program przygotowany w oparciu

o kilkudziesięcioletnie doświadczenie praktyków i teoretyków w dziedzinie rodzinnej

opieki zastępczej w wielu krajach świata. Program świetnie nadaje się do użzycia

w Polsce, ponieważ nie odnosi się do amerykańskich warunków czy możliwości, ale

raczej umiejętnośbi 1kompetencji) jakie powinny posiadać osoby przygotowujące się do

pełnienia opieki zastępczej. W zaspokajaniu podstawowych potrzeb dziecka, zarówno

ftzycznych, psychicznych i emocjonalnych obowią7ki opiekunów zastępczych są takie

same na całym świecie, tak jak taki sam jest ból i rozpacz dziecka' które utraciły

rodziców biolo gicznych.

Rok 2014 był kolejnYffi, W którym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zna|azło

i przeszkoliło kolejnych kandydatów na rodziny zastępcze. Były to grupy xIX i xX,

które zostały przeszkolone w okresie |8.02.20|4 r. do 14.05 .2014 r. otaz od 11 .09.20|4 r.

do 15.01 ,2015 r. W szkoleniu grupy XIX wzięły udziaŁ rodziny zastępcze niezawodowe

zobowiązane przęz sąd do ukończenia szkolenia. W szkoleniu uczestniczyło 11 osób

(5 rodzin i 1 osoba samotna). Szkolenie ukończyło ogółem 11 osób.

Szkolenie grupy XX to szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze, w którym wzięto

udziaŁ łączenie 8 osób. Szkolenie ukończyło 7 osób (2 rodziny i 3 osoby samotne)

Następnym etapem po ukończeniu szkolenia jest uzyskanie kwalifikacji. Aktualnie

kandydaci Są w trakcie kompletowania dokumentów niezbędnych do otrzymania

kwalifikacji na rodziny zastępcze otaz badań psychologicznych badających

predyspozycje i motywację do bycia rodzinązastępczą.
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o Szkolenie dla istniejących rodzin zastępcrych

Warsztaty Umiej ętności Wychowawczych

Pracownicy Powiatowego Cęntrum Pomocy Rodzinie w Wołominie w 2014 r.

przeprowadzi|i 40 godzinne Warsztaty Umiejętności Wychowawczych pn. ,,Jak mówió

Żeby dzieci nas słuchaty, jak słuchaó Żeby dzieci do nas mówiĘ'' dla 10 osób

sprawuj ących pieczę zastępcząna terenie powiatu wołomińskiego.

Program warsztatów w dużej części bazuje na cyklu ksią7ek A. Faber i E. Mazlish -:,,Jak

mówió, ieby dzieci nas słuchały' jak stuchaó, ieby dzieci do nas mówiły'' , ,,Rodzeństwo

bezrywa|izacjioo, ,,Jak mówió, Żeby dzieci się uczyły w domu i w szkole'', ,,Jak mówić do

nastolatków, żeby nas słuchały. Jak słuchaó, ieby znarri rozmawiały,, oraz na podstawie

ksią7ki,,Wychowanie bez porażek'' Thomasa Gordona

Cele warsztatów z 
'o

. rozwijanie umiejętności budowania prawidłolvych relacji w rodzinie, szkole, pracy'

poznanie nowego języka komunikacji; nauka dialogu i kształtowanie relacji

opartych na w zaj emnym szacunku;

. pobudzenie rodziców do refleksji nad procesem wychowawczym i stosowanymi

metodami wychowawc zymi; świadomość własnych celów wy'chowania;

. wspieranie rodziców i innych dorosłych w radzeniu sobie w codziennych

kontaktach z innymi ludźmi, zwiększenie skuteczności oddziaływan

wychowawczych i zdobycie umiejętności radzenia sobie z emocjami, stresem,

agresją. wymiana doświadczeń;

. w trakcie zajęć, uczestnicy uczą się praktyóznych 
,umiejętności 

budowania

prawidłowych relacji z innymi ludŹmi.

4. Mieszkania chronione

Mieszkania rotacyjno - chronione funkcjonują w Wołominie ptzy Zespole Szkół przy

ul. Legionów 85 _ usytuowane są w części po dawnym internacie. Miejsce w mieszkaniu

chronionym przyznĄe się osobie usamodzielnianej, wobec której ciryy ustawowy

obowią7ek pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych. Miejsce

w mieszkaniu chronionym może być przyznane osobie, która osiągnęła pełnoletniośó

w pieczy zastępczej.
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W roku 20I4r. w mieszkaniu rotacyjnym- chronionym mieszkało 5 osób z czegoi

owydano 2 decyzjeprzyznające miejsce w mieszkaniu chronionym;

olvydano 1 decyzję dotyczącą zmiarry odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym;

.wydano l decyzję przedłuzającąpobyt w mieszkaniu chronionym;

o wydano 1 decyzję uchylającą decyzje przyznające miejsce w mieszkaniu chronionym.

5. Porozumienia w/s wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo-

rvychowawcrych or az r odzinach zastępczych.

Kolejnym zadaniem tut. Centrum jest pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu

powiatu, umieszczonych w całodobowych placówkach opiekuńczo- wychowawczych,

również na terenie innego powiatu.

Jeże|i dziecko przed umieszczeniem w placówce opiekuńczo wychowawczej typu rodzinnego

lub socjalizacyjnego zamieszkiwało na terenie innego powiatu' powiat właściwy dla miejsca

zamieszkania dziecka.,zwracakoszty utrzymania w placówce opiekuńczo - wychowawczej na

mocy porozumienia.

w 201'4 roku na podstawie zawartych porozumień Powiat Wołomiński zv',racał. koszty

utrzymania za l0 dzięci umieszczonych w placówkach opiekuńczo _ wychowawczych

znajdujących się na terenie innych powiatów. Ponadto l dziecko zostało umieszczone

interwencyjnie w placówce opiekuńczo _ wychowawczej poza terenem naszego powiatu bez

zaw ar cia p o ro zumi eni a.

w 2014 na mocy zawartych porozumień inne powiaty zvtracały koszty utrzymania za

11 dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie Powiatu

Wołomińskiego.

w 2014 roku na terenie innych powiatów przebywało w rodzinach zastępczych 33 dzieci

z Powiatu Wołomińskiego, za które na podstawie porozumień Powiat Wołomiński zwracał.

koszty utrzymania dzieci. Natomiast na terenie Powiatu Wołomińskiego w rodzinach

zastępczych przebywało 65 dzieci z innych powiatów, za które na podstawie porozumień

powiaty zwtacały koszty utrzymania dzieci.
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6. Kierowanie małoletnich do placówek opiekuńczo_ wychowawcrych

Na terenie Powiatu Wołomińskiego dział'apięć domów dziecka sąto:
. Dom Dziecka w Równem, gm. Strachówka, średni miesięczny kosa utrzymania

wychowankaw 20|4t. wynosił 4 664,77 zł;
. Rodzinny Dom Dziecka nr 1 w Wołominie, średni miesięczny kosa utrzymania

wychowankaw 20t4r. wynosił 3.36| zł;
Rodzinny Dom Dziecka nr 2 w Nowych Załubicach gm. Radzymin, średni miesięczny
koszt utrzymania wychowanka w 2}| r.wynosił 3.456 zł;
Rodzinny Dom Dziecka nr 3 w Wołominie, średni miesięczny kosf utrzymania
wychowankaw 20l4r. wynosił 3.301 zl;

. Rodzinny Dom Dziecka nr 4 w Duczkach gm. Wołomin, średni miesięczny kosf
uttzymania wychowank a w 20 I 4. wynosił 3.0|4 zł.

Skierowano 10 dzieci do placówek na terenie naszego Powiatu:

. do Domu Dziecka* *U*rr"- skierowano 6 dzieci;

. do Rodzinnych Domów Dzieckaskierowano 4 dzieci.

W Rodzinnych Domach Dziecka przebywało:
' wRDDzNr l -5dzieci wwiekuod 1m-cado 16lat(5 dziewczynek);
. w RDDz Nr 2 _ 5 dzieci w wieku od 8 dol9 lat ( 3 chłopców, 2 dziewczyttki);
. w RDDzNr 3 _ 8 dzieci wwieku od 4 do 2| |at (6 dziewczynek' 2 chłopców);
. w RDDz Nr 4 - 10 dzieci w wieku od 3 do 19 |at (4 dziewczynki, 6 chłopców).

7. Koordynowanie pracy Środowiskowego Domu SamopomocY

Na terenie Powiatu Wołomińskiego na koniec roku 2Ot4 funkcjonowały cztery
Środowiskowe Domy Samopomocy (Śos;:
l) Srodowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psych icznymi,który ma

swojąsiedzibę w Wołominieprzy ul. Warszawskiej 5;
2) Środowiskowy Dom Samopomocy Caritas Diecezji Warszawsko. Praskiej dla osób

niepełnosprawnych intelektualnie w Radzyminie ul. Polskiej organizacji Wojskowej 1;
3) Środowiskowy'Dom Samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w

Tłuszczu, ul. Szkolna 4;

4) Środowiskowy Dom Samopomocy TPD Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieżv
Niepełnosprawnej w Ząbkachul. 3-go Maja |4.
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W roku 2014 uczestnikami Domów było 103 osoby. Wydano następujące decyĄe kierujące

do:

. ŚDS Wołomin d\a37 uczestników'

. ŚDS Radzymin dla 28 uczestników,

. ŚDS Tłuszcz d|a23 uczestników,

. ŚDS Ząbkach d|a32uczestników.

8. Prowadzenie Specjalistycznego Poradnictwa Rodzinnego

W roku 2014 w ramach Specjalistycznej Poradni Rodzinnej odbyło się 5100 spotkań

psychologów z osobami zgłaszającymi się do Poradni. Dostępnośó Poradni w roku 2014 r,

Szacowana jest na 8755 godzin pracy róźnych form działalnoŚci, zarówno psychologicznej,

psychiatrycznej, jak i prawniczej.

W roku 2014 roku w rałnach SPR pracowało 15 osób. w tym:

. 11 psychologów, psychoterapeutów zatrudnionych na umowę o pracę oriv rrmowę

zlecenie;

. 1 psycholog psychoterapeuta, superwizor w ramach co miesięcznych superwizji

szkoleniowych zespołu poradni;

. 1 lek. psychiatrii zatrudniony w ramach umowy zlecenie na Świadczenie usług

zdrowotnych;

. 1 prawnik zatrudniony w ramach umowy zlecetia;

. 1 osoba zatrudniona w ramach prac interwencyjnych do prowadzenia rejestru zapisów.

W Specjalistycznej Poradni Rodzinnej pracowało w ramach stuŻu 6 psychologów, w tym 4

zdobywało doświadczenie kliniczne.

Dodatkowo w 2014 roku 2 osoby odbywały stuŻ z Powiatowego Urzędu Pracy. Staz był

współfinansowany Ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Społecznego ( Projekt ,,BĄDŁAKTYWNY _ oDNIE1ZIE1Z SUKCES'').

Zotgantzowane zostały równieŻ superwizje szkoleniowe, które obejmowały w sumie 33

godziny.
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Lekaru psychiatra przeprowad ził w 20 I 4 roku 55 konsultacj i.

Do ełównvch aktywności Poradni możemv zaliczvó:

o konsultacje

o diagnostyka

o wsparcie

o psychoterapia

o terapia rodzinna

o porady wychowawcze

o interwencjekryzysowe

o psychoterapia grupowa

o psychoedukacjagrupowa

o konsultacje prawne

o konsultacjepsychiatryczne

INTERWENCJE XhYZYSOWE 2014:

Poradnia prowadzi pierwszy w Polsce program całodobowych dyzurów psychologicznych

w ramach sytuacji kryzysowych na terenie powiatu.

W ramach tej aktywności odbyło się 7 interwencji kryrysowych na terenie powiatu,

w godzinach nocnych. w tym interwencja w koordynacji z gminą Wolomin, w ramach

wyjątkowo drastycznych wydarzeń, również transmitowanych w mediach

ogólnopolskich. W interwencji brał udział zespół psychologów z poradni.

INTERWENCJE KRYZYSOWE 2014

r 2013

) 20L4

Porównanie ilości Interwencji Kryzysowej z rokiem 20|3.
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W ramach SPR prowadzona jest bezpłatna pomoc prawna. W 20l4r. udzielano porad

prawnych oraz sporządzano pisma procesowe, nieprocesowe i administracyjne. Większość

spraw dotyczyła:

. prawa rodzinnego . pozwy o rozwód lub separację porady doĘczące stosunków

majątkowych między małzonkami, sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej, praw

i obowiązków małżonków, pozry o alimenty, odpowiedzi na pozw, wezwania do

zapłaty, pozwy o ustalenie obowiąpku alimentacyjnego; pozbawienie praw

rodzicięlskich' przemoc rodzinna, rozdzie|nośó majątkowao podział majątku, ustalenie

ojcostwa, ustalenie pobytu małoletniego, ustalenie kontaktów z dziećmi.

. prawa cywilnego - spadkowego, sąsiedzkiego, darowizn, wnioski o zniesienie

współwłasności oraz o stwierdzenie nabycia spadku, pozwy o zapłatę, zasiedzenie,

dożywocie, przywrócenie do stanu poprzedniego, ustalenie istnienia stosunku najmu,

dzietzawa, wnioski o ubezwłasnowolnienie, przedawnione roszczenia, niedochowanie

terminów sądowych, szkody komunikacyjne, kredyty _ długi, mieszkania socjalne,

sprawy dotyczące _zus, KRUS i US, sprawy dotyczące odszkodowari i inne;

. prawa karnego - głównie znęcanie się nad rodziną zawiadomienia o przestępstwie

z wnioskiem o ściganie, zaŻa|enia na postanowienia o rrmorzeniu postępowania, wnioski

o adwokata, wnioski o odroczenie wykonania kary lub przerwę w odbywaniu kary, kara

aresztu i prac społecznych za długi, spowodowanie wypadku, prowadzenie pojazdu pod

wpływem alkoholu, przestępstwa przeciwko dokumentom, nękanie psychiczne iftzyczne,

narkomania, przydzie|anie małoletniemu kuratora, komomicze zajęcia tytułem

mandatów;

o postępowania administracyjnego - odwołania od odmownych decyzji ZUs,

Powiatowego Zespołu ds. orzekania o Stopniu NiEpełnosprawności, oPS, wnioski o

przyznarie świadczeń, skargi na bezczynrtość urzędu, wzruszenie ostatecznej decyzji

administracyjnej,

o prawa pracy - pozwy o przywrócenie do pracy' o odszkodowanieo wnioski o kontrolę

do Państwowej Inspekcji Pracy, nieprawidłowości dotyczące zrvolnienia z pracy, brak

uregulowania stosunku pracy' brak wypłaty wynagrodzenia, wypadki przy pracy, renty,

emerytury, odszkodowan ia za wypadek przy pracy.

Pomoc prawna zawierała przede wszystkim informację o istniejącym stanie prawrym'

wskazanie sposobów załatwięnia danej sprawy, wskazanie instytucji do których należy się

zwróciÓ oraz ewentualnie zredagowanie pisma.
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Z pomocy prawnika w okresie od stycznia do grudnia 20I4r. skorzystało łącznie

1145 osób.

9. Pomoc uchodźcom

Zgodnie z ustawą z dnia |f marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163)

,,cudzoziemcowi, który uzyskał w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodŹcy bądź ochronę

uzupełniającą (...) udziela się pomocy mającej na celu wspieranie procesu jego integracji

(...)". Pomocy tej udziela Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w formie tzvt.

Indywidualnych Programów Integracji (IPD. Program taki może trwaó maksymalnie 12 m-

cy. Program IPI pisany jest przez realizatora programu- przedstawiciela PCPR w

porozumieniu z cudzoziemcem i jego rodziną.

określa się w nim wysokośó pomocy finansowej świadczonej przez Centrum oraz zak'res i

formę pozostałej pomocy socjalnej m.in.:

o opłacanie składki Ę Powszechne ubezpieczenie zdrowotne,

. specj alistyczne poradnictwo p sycholo gi czne i pedago giczne,

o nauka języka polskiego na zorganizowanych kursach językowych'

e pollloc w znalezieniu mieszkania,

o pofnoc w znalezieniu pracy,

r pofltoc w wypełnianiu dokumentów,

o pofiioc w znalezieniu lekarza pierwszego kontaktu.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie monitoruje ptzez 12 miesięcy procęs integracji

poptzez spotkanie z uchodźcarrti w siedzibie Cęntrum (dwa razy w miesiącu) oraz wywiad

środowiskowy w miejscu zamieszkania.

W roku 20|4r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodziriie udzielało pomocy i wsparcia

uchodŹcom w formie rea|izaĄi 13 indywidualnych programów integracyjnych (IPI) zczego:

. 2IPI zostaŁy przerwane,

. 5 IPI zostało zakończonych,

. 6 IPI jest w trakcie realizacji.

Pomocąfut. Centrum w roku 2014było objętych w sumie 11 rodzin, w Ęm:

o 5 rodzin jednoosobowych

o I rodzina dwuosobowa

o 2 rodziny trzyosobowe

o 3 rodziny pięcioosobowe
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10. Udzielanie 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 otrzymują także nasi klienci od pracowników

Centrum zatrudnionych na wszystkich stanowiskach, a szczegó|nie przez pracowników

socjalnych.

Naj częściej klienci potrzebuj ą informacj i w zakresie prawa.

11. Działania w ramach Programu Operaryjnego Kapital Ludzki' Priorytet vII

,,Promocja integracji społecznej,,,Działanie7.1,,Rozwój i upowszechnienie aktywnej
integracji'', Poddzia|anie 7.|.2 ,,Ronvój i upowszechnianie aktywnej integracji przez
powiatowe centra pomocy rodzinieoo

Projekt ',okno na świat'' realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Wołominie od 2008 roku, czy|i od sześciu lat w ramach Programu operacyjnego Kapitał

Ludzki' priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.I Rozwój

i upowszechnienie aktywnej integracji' Podziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie

aktywnej integracji przęz powiatowe centra pomocy rodzinie. Projekt współfinansowany

jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podczas tego okresu zróżnego typu działń aktywizujących skorzystało 767 osób. Tylko w

2014 roku w projekcie brało udział.79 nowych uczęstników.

Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywnej integracji poprzez aktywizację

społeczną edukacyj ną i zdrowotną uczestników.

Działariaw 20I4t. skierowane były do osób niepełngpprawnych, rodzin zastępczych oraz

pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo - wychowawczych

z terenu Powiatu Wołomińskiego. Szeroki wachlarz proponowanych aktywności pozwolił

na przywrócenie uczestnikom motywacji do zmian, nabycie kompetencji życiowych

i społecznych oraz doskonalenie umiejętności interpersonalnych niezbędnych

w przeciwstawianiu się sytuacjom bezradności i wykluczenia społecznego.

W ramach aktywizacji społeczno _ zdrowotnej uczestnicy Projektu mogli ciekawie spędzió

czas podczas wyjazdu rehabilitacyjnego. Rozwijali swoje zainteresowania na warsztatach

artystycznych -decoupage' nabywali kompetencji rodzicielskich podczas szkoleń,

doskonalili umiejętności w zakresie kontrolowania emocji, pozyskali wiedzę w zakresie

komunikacji partnerskiej i integracji emocjonalnej, mł'odzieŻ natomiast podczas
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warsztatów i treningu pracy doskonaliła umiejętności radzetia sobie z zaplanowaniem

ścieżki zawodowej i aktywnego poszukiwania pracy. Indywidualne podejście do

beneficjentów pozwoliło uwzględnió w procesie aktywizacyjnym ich potrzeby

psychologiczne, predyspozycj e i zainteresowania zawodowe.

w 2014 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie było współorganizatorem Powiatowego

Pikniku Rodzinnego ,,Wysportowana i aktywna todzint', który odbył się w dniu

01.06.20l4 r. Przez szereg działń artystycznych i sportowych zapewniono mieszkańcom

Powiatu Wołomińskiego mozliwość relaksu na świezym powietrzu, promując aktywny

wypoczynek, stworzono możliwość do integracji. Wspólna aktywnośó ftzyczna

w rodzinie, wspólne wzory spędzania wolnego czasu' podnoszą jakośó Życiai atmosferę

w rodzinie' a co wrrir.rc, sprzyjają ksztahowaniu się integracji społecznej środowiska

społeczności lokalnej. Podczas pikniku zaprezentowane zostały lokalne kluby, sekcje,

stowarzyszenia sportowe, jak równiez inicjatywy społeczne i prozdrowotne.

Program imprezy obej mował :

. występy taneczne, wokalne, teatralne

. pokazy i treningi sportowe,

. konkursy, wiedzy, plastyczne

. pokazy i występy grup muzycznych

. prezentĄa rękodzieła

Dla najmłodszych przygotowano wiele atrakcji _ dmuchany plac zabaw, malowanie

frtarzy, zwijanie zwierzątek z balonów, superfryzjet, EĘ, konkursy i zabavty z nagrodami.

W namiocie organizatora na dzięci czekał, słodki poczęstunek. Dużym zainteresowaniem

wśród dzieci cieszyła się ścianka spinaczkowa, pokuzy jeżdzieckio pływanie kajakiem.

Zainteresowanie najmłodszych grami i zabawanti''sportowymi było bardzo duże.

Rozczarowani nie byli również pozostali zwolennicy aktywnego spędzania czasu wolnego.

Zorganizowano zabawy przy ognisku, wspólne pieczenie kiełbasek, pokazy ratownictwa

medycznego. Tego dnia sportolvych emocji nie brakowało. Imprezę zakofrczyła zabavta

tanęcznaz didiejem.

20



12. Inne działania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wynikające z rozeznanych
potrzeb

1) obsługa finansowo. księgowa

W ramach własnych zasobów kadrowych w 20I4r, prowadzono obsługę finansowo-

księgową następuj ących samodzielnych j ednostek organizacyjnych:

. Rodzinny Dom DzieckaNr 1 w Wołominie;

. Rodzinny Dom Dzieckanr2w Nowych ZaŁubicach;

. Rodzinny Dom dziecka nr 3 w Wołominie;

. Rodzinny Dom Dziecka nr 4 w Międzylesiu.

2) Współpraca z gminami, policją' kuratorami sądowymi' pielęgniarkami
środowiskorvymi, placówkami oświatowymi, organizacjami pozarząćIorvymi
Współpraca z sądem i kuratorami sadowymi:

_ rea|izacja postanowień sądu w zakresie ustanawiania rodziny zastępczej,
_ rea|izacja postanowień sądu w zakresie umieszczania małoletnich w całodobowych

placówkach opiekuńczo- wychowawczych,
_ przekazywanie do Sądu sprawozdńz sytuacji rodziny zastępczej,
_ przekazywanie do Sądu akfualnej liĘ rodzin zastępczych,
_ okresowe spotkania pracowników PCPR z sędziami Wydziału Rodzinnego

i Nieletnich oraz z kuratorami w celu wymiany informacji i ustalania bieżących

działańw sprawach doĘczących dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

Współpraca z placówkami oświatowymi:

Pracownicy socjalni tut. Centrum nawią7ują i utrzymują kontakt z wychowawcami

i pedagogami szkolnymi. Kontakty te polegaj ą ptzede wszystkim na wymianie

informacji dot. zachowania, wyników w nauce i frekwencji, problemów

wychowawczych podopiecznych rodzin zasĘpczych,.pełnoletnich wychowanków rodzin

zastępczych i placówek. w uzasadnionych wypadkach pracownicy Centrum występująo

opinie dot. poszczególnych wychowanków.

Współoraca z gminami i ośrodkami pomocy społecznej:

organizowanie opieki nad rodziną i dzieómi wymaga współpracy z ośrodkami pomocy

społecznej, które posiadają szczegół'owe informacje o sposobie iycia i potrzebach

mieszkańców. Współpraca z oPS układa się pozytywnie. Pracownicy socjalni na

wniosek PCPR przeprowadzają wywiady środowiskowe osób korzystających z domów

samopomocy.
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3) Poradnictwo doĘczące patologii rodziny

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie porad osobom zgłaszającym się udzielają

wszyscy pracownicy socjalni' są to zazwyczaj rczmowy informacyjne, wspierające'

motywujące. Pracownicy socjalni po rozeznaniu i przeanalizowaniu sytuacji podejmują

adekwatne do niej kroki. Jeśli wymaga tego sytuacja osoby te informowane są o

realizowanych przez Centrum zadaniach, przede wszystkim o możliwości skorzystania z

bezpł'atnych konsultacji prawniczych lub psychologicznych w Specjalistycznej Poradni

Rodzinnej, kierowane są do innych instytucji kompetentnych do podjęcia kroków w

danym zakresię (m.in. oPS-y, Sąd, Policja, Gminnych Komisji Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych) pracownicy Centrum informują również o działających

otganizacjach pozarządowych. Zdarzenia te odnotowywane są w prowadzonym przez

PCPR rejestrze porad i interwencji lub rejestrze pracy socjalnej.

Pracownicy tut. Centrum spotykają się z róznego typu niepokojącymi sygnałami

związanymi z nieptawidłowym funkcjonowaniem rodziny, Zg}oszenia często anonimowe

dotyczą głównie zariedbań rodziców _ opiekunów w stosunku do małoletnich dzieci.

Przyczyn tych zaniedbań dopatrzeć się można przede wszystkim w nadużywaniu

alkoholu, bezrobociu, braku środków i warunków (np. lokalowych) na zapewnienie

prawidłowego funkcjonowania rodziny. obserwujemy wzrost |iczby osób uzaleznionych

od alkoholu i nadużywających alkoholu, oraz osób współuzależnionych.

Dz, 852 Rozdz. 85201 Placówki wcze usamodzielnienu

Paragraf Rodzaj wydatku Plan Wykonanie
Wykonanie
planu w 7o

$ 3 r10
Swiadczenia dla opuszczających

placówki opiekuńczo-
wychowawcze

203 976.04 136 673,44 67%

Dz. 852 Rozdz 85201 Placówki _ Porozumienia

Paragraf Rodzaj wydatku Plan Wykonanie
Wykonanie
planu w 7o

$  2310

Dotacje celowe przekazane
gminie na zadania bieżące
realizowane na podstawie

porozumień (umów) między
jednostkami samorządu

teMorialneso

67 499,00 67 498,59 100%

s 2900

WpłaĘ gmin i powiatów narzecz
innych j ednostek samorządu
terytorialne g o or az zw iązków

gmin lub związków powiatów na
dofinansowanie zaduh biezacvch

236 6t6,00 r77 632,03 75,07oń

Ogółem 304 115.00 24s 130.62 80.60%
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D2.852 Rozdz.85204 R

Paragraf Rodzaj wydatku Plan Wvkonanie Wykonanie
planu w 7o

$  3 l l 0 Swiadczenia dla rodzin
zasteoczvch

3 709 448.00 3 330 782,50 89,79yo

$  4110

opłacone sktadki na
ubezpieczenie społeczne dla

zleceniobiorców - Pogotowie
Rodzinne i Rodzinv Zawodowe

70 095,00 43 505,76 62,060ń

$ 4120
Składki fundusz pracy -

Pogotowie Rodzinne i Rodziny
Zawodowe

9 892,00 4 823,10 48,750ń

$ 4r70
Wynagrodzenie bezosobowe -
Pogotowie Rodzinne i Rodziny

Zawodowe
407 053.00 271607.40 66,',|2%

6 4210 Zakup materiałów i wyposazenia l0 000.00 9 963.s9 99.63%
6 4300 Zakup usŁue pozostałvch 10 000.00 3 579.00 35.79Yo

oeó|em 4 21ó 488.00 3 664261.35 86.90V.

Dz. E52 Rozdz. E5204 R - Porozumienia

Paragraf Rodzaj wydatku Plan Wvkonanie
Wykonanie
planu w 7o

$ 2900

Wpłaty gmin i powiatów narzecz
innych jednostek samorządu

terytorialnego oraz związków gmin
lub związków powiatów na

dofi nansowan ie zadan bieżacvch

319 400,00 319 383,69 99,99%

Dz. E52 Rozdz. E52lE llvdatki PCPR

Paragraf Rodzaj wydatku Plan Wykonanie Wykonanie
olanu w %o

$ 3020 Wydatki osobowe niezliczane do
wvnasrodzeń

4 000,00 3 815,12 95,37oń

6  4010 Wynagrodzęnie osobowe l  los 323.00 1 104 758.95 9994%

s 4040 Dodatkowe wynagrodzenie rocme
. .13 "

86 9s9.00 86 958.79 99,99oń

$  4110 Składki ubezpieczenie spoteczne 202966.00 20r 899.36 99.4',t%
6 4120 Składki fundusz pracv 25 400.00 24 882.0'.1 9796%
6  4170 Wynagrodzenie bezosobowe 3l 800,00 3 r 800.00 r00%
s 4210 Zakup materiałów i wvposażenia 22 500.00 22 499.80 99p9%
$ 4260 Zakuo enersii l6 680.00 l5 159.35 90.88%
ą 4270 Zakup usłus remontowvch 9 120.00 911t .24 99p0%
6 4280 Zakuo usfue zdrowotnvch 6s0,00 550,00 84.61%
6 4300 Zakup usfug pozostałvch 62 003.00 6t 944.85 99-90%
6 43s0 Zakup usłus - internęt 600,00 588.00 98%
$ 4360 Zakup usłus te|efonii komórkowei 3 700.00 3 465.53 93.66%
Ą 4370 Zakuo usłus telęfon stacionarnv 4 000,00 3 828.37 9s.70%
$ 4410 Podróże służbowe I I 300.00 t0 65'7,26 94.31%
$ 4430 Różne oołatv i składki 599,00 s98.20 99.86%
$ 4440 Odpis na ZFSS 27 61r.00 27 545,15 99.76%
6 4700 Szkolenia 8 000,00 7 901.00 98.76%

osółem 1623211.00 | 617 963.04 99,67oń

Dt 852 Rozda E5220 Poradnia Rodzinna

Paragraf Rodzaj wydatku Plan Wykonanie Wykonanie
planu w 7o

6 4010 Wvnasrodzenie osobowe t87 646.00 t87 595.82 99.97%
6 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne l 4  391.00 r4 390.08 99,99%
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13"
6  4110 Składki ubezoieczenie soołeczne 38 343.00 37 928.94 98,92
6 4120 Składki fundusz pracy 4 236.00 4189.37 98.89Yo
6 4170 Wvnasrodzenie bezosobowe 32 700.00 32 678.00 99.93%
$ 4210 Zaklp materiałów i wvposażenia 4143,00 4142-11 99.97%
e 4260 Zakto enersii 6 500.00 5 271.03 8r,09%
$ 4280 Zakup usfus zdrowotnych 800.00 750.00 93.75%
6 4300 Zakup usŁu g pozostałych 26 427.00 26 420.41 99.97%
6 4360 Zakup usług telefonii komórkowei r 200.00 I r97,10 99.75%
$ 4370 Zakup usŁug telefon stacionarnv 6s0,00 644.03 99.08%
6 4440 Odois na ZFSS 4 290.00 4288.20 99.95%
6 4700 Szkolenia t0 000.00 l0 000.00 100%

opółem 331326.00 329 495.09 99.44

Dz. 852 Rozdz. 85220 Mieszkania chronione
Paragraf Rodzaj wydatku Plan Wykonanie

Wykonanie
nlanu w 7o

t 42',70 Zakup us.lus remontowvch 10 000.00 9 997-0',7 99.g',t%

Da 852 Rozdz. 85213 Składka zdrowotna za uchodźców

Paragraf Rodęaj wydatku PIan Wykonanie
Wykonanie
planu w 7o

6  4 r30 Składki na ubezoieczenie zdrowotne 429.00 428.49 99.88%

852 8523r U,
Paragraf Rodzaj wydatku Plan Wykonanie Wykonanie

planu w 7o

s  3110 Swiadczenia społecme dla
uchodźców

187 60s.00 183 951,20 98,05%

Środk z PFRON w 2014 roku ew

Rodzaj wydatku Plan Wykonanie
Wykonanie
planu w 7o

Finansowanie kosztów działania Warsfatów Terapii
Zajęciowej przy szpitalu w Ząbkach 355 104,00 355 104,00 100%

Zwrot kosztów wyDosazenia stanowisk pracy

257 000,00

186 000.00

99,84yo

Finansowanie szkoleń organizowanych przez
kierownika PUP 5 307,s3

Jednorazowe dofinansowanie rozpoczęcia
działalności sosoodarczei 37 000,00

Zwrot wydatków na instrumenĘ i usfugi rynku
DTACV

28281,52

Dofinansowanie do sportu. kultwv i rekreacii

7r3 070,00

84 106.91

99,99oń

Dofinansowanie do turnusów rehabilitacvinvch 250 026.42
Dofinansowanie przedmiotów ortopedy cznych,
sDrzetu rehabilitacvineso i środków oomocniczvch

275117,28

Dofinansowanie barier architektonic zny ch,
techniczrych i w komunikowaniu

103 806,80

Ustugi tłumacza języka migowego lub tłumacza-
orzewodnika 0

Kwota lwdatkowana na pokrycie kosztów obstusi 33 128,00 33 tt7,4l 99.96%
oeólem I 358 302.00 1357 867.07 99.96Vo
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Świat853 Rozdz. 85395 kt..Okno na ,,

Paragraf Rodzaj wydatku Plan Wykonanie Wykonanie
planu w 7o

6 4017 Wynagrodzenie osobowe 160 6',14.00 t52 904.s8 95,t6%
a 4019 Wynagrodzenie osobowe 27 363,00 27 262.51 99.63%
6 4047 Dodatkowe wynagrodzente roczne 3 570.00 3 569.15 99,97yo
s 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 630,00 629.85 9997%
$4 t 7 Składkubezpieczenie soołecme 27 572.00 26 786.83 97,15%
84 19 Składkubezpieczenie społecme 4 865,00 4 828.89 99.25%
$4 27 Składki fundusz oracv 3 904.00 3 784.22 96,93%
$4 29 Składki fundusz pracy I 678,00 682.88 40.69%
$4 77 Wvnasrodzenie bezosobowe 3s 063.00 35 062,50 99,99%
84 79 Wynagrodzenie bezosobowe 6189 . 00 6 187.s0 99.g',r%
ą 42|7 Zakuo materiałów i wvoosażenia 20 825.00 l9 355.01 92,94%
6 4219 Zakup materiałów i wvposażenia 3 675.00 3 430,80 93.3s%
I 4307 Zakup usfug pozostatych 461326.00 422212,26 91.52%
6 4309 Zakup usfug pozostałvch 8l 410.00 74 010.54 90.9r%
ą 44|7 Podróże sfużbowe 4 250.00 2 583,13 60.7',|%
s 4419 Podróżę stużbowe 750.00 541.93 72.25%
6 4447 Odpis na ZFSS 2 326.00 2 324.60 99.93%
t 4449 Odois na ZFSS 412"00 4t0.22 99.s6%
s 6067 Wydatk na zakupy inwestycyine 14 604,00 14114.26 96.64%
6 6069 Wydatk na.uakupy inwestvcvine 2 577.00 2 490.74 96.65%

ogółem 8ó3 ó63.00 803172.40 92,99o/o

Srodki otrzymane z programu ,,Aktywny Samorząd,, w 2014 roku zostaly rozdysponowane w
,u lqa

Moduł
Zadanie
dofinansowania Rodzaj wydatku Plan Wvkonanie

Wykonanie
planu w 7o

Moduł I

Środki bieżące

ltz2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy
katesorii B

t3 059,87

I 125,00

88,29yo

B z2 _ dofinansowanie szkoleń w
zakresie obsługi nabytego w ramach
programu sprzętu elektronicmego i
oDrogramowania

2 000,00

D - pomoc w utrzymaniu aktywności
zawodowej poprzez zapewnienie opieki
dla osoby za|eżmei

8 379,09

Srodki
inwestycyjne

A z 1-pomoc w zakupie i montazu
opr zyrządowania do posiadanego
samochodu

280 570.00

l4 930,00

96,7Uyo

B z 1 -pomoc w zakupie sprzętu
elektronicmego lub jego elementów
oraz oprogramowania

68108,47

C z| _ pomoc w zakupie wózka
inwalidzkieeo o naoedzie elektrvcznvm

166 392.00

C z2 _ pomoc w utrzymaniu sprawności
techniczrej posiadanego w ózka
inwalidzkieso o napędzie elektrvcznvm

2 000,00

C z3 _ pomoc w zakupie protęzy
kończyny, w której zastosowano
nowocze sne r ozw iazania technicme

19 895,74

C z 4 - pomoc w utrzymaniu sprawnoŚci
technicznej posiadanej pr otezy
kończyny, w której zastosowano
nowoczęSne rozwiazania technicme

0
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Moduł II
Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na
ooziomie wvższvm 317 524,13 316 404,13 99,64%0

obsłuea realizaci i Dro gramu 30 556.00 30 556.00 L00o/o
Promocia orosramu 6110 .00 6 I10.00 rco%
Ewaluacia Drosramu 3 054.00 3 054,00 100%

osółem 650 874.00 638 9s4.43 98.160/o
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