Sprawozdanie z działalności za rok 2011
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie
I. Pracownicy
W roku 2011r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, zatrudnionych było 28 osoby
(25 etatów), na następujących stanowiskach:
kierownicze stanowiska urzędnicze:
dyrektor jednostki- 1 /1 etat /
zastępca dyrektora- 1 /1 etat/
główny księgowy- 1 /1 etat/
stanowiska urzędnicze:
referent – 1 /1 etat/
starszy referent- 1 /1 etat /
inspektor- 5 /4 etaty/
starszy inspektor- 1 /1 etat/
księgowy -1 / 1 etat /
starszy specjalista – 1 /1 etat/
stanowiska pracownicze:
pracownik socjalny – 1 / 0,5 etatu /
starszy pracownik socjalny- 1 /1 etat /
specjalista pracy socjalnej – 2 /1,5 etatu/
starszy specjalista pracy socjalnej- 3 /2,5 etatu/
główny specjalista- 1 /1 etat /
psycholog- 4 /3,5etatu /
stanowiska współfinansowane przez EFS:
pracownik ds. naboru, rekrutacji i selekcji – 1 / 1 etat /
doradca ds. osób niepełnosprawnych- 1 /1 etat /
stanowiska obsługi:
osoba sprzątająca - 1 /1/

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 przyjęcie do domów
pomocy społecznej.
Na terenie Powiatu Wołomińskiego działają dwa domy pomocy społecznej, są to:
Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych w Radzyminie
Dom Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku w Zielonce
W 2011 roku wydano 29 decyzji o umieszczeniu we własnych domach pomocy społecznej,
w tym do:
DPS Zielonka – 13 decyzji;
DPS Radzymin – 16 decyzji.
Na koniec 2011r. w domach pomocy społecznej łącznie przebywało 176 osób w tym w:
DPS Zielonka- 69 osób;
DPS Radzymin- 107 osób.
Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2009r. Nr175, poz.1362 z późn. zm.) dokumenty
do Domu Pomocy Społecznej kompletuje Ośrodek Pomocy Społecznej właściwy dla miejsca
zamieszkania osoby zainteresowanej. Ośrodek Pomocy Społecznej wydaje również decyzję
o skierowaniu do wybranego Domu i decyzje o odpłatności, które są podstawą dla PCPR-u
do wydania decyzji o umieszczeniu w DPS- ie. Średni miesięczny koszt utrzymania w domach
w 2010r. wynosił: Radzymin – 2815 zł , Zielonka- 2566 zł z tym, że odpłatność ustala się
następująco: osoba zainteresowana 70% własnego dochodu, jeśli stanowi to kwotę mniejszą
od wymaganej to osoby zobowiązane do alimentacji ( tj. dzieci, rodzice, małżonkowie ) odpłacają
resztę według kryteriów ustawy. Jeśli osoba zainteresowana nie ma rodziny lub rodziny nie stać
na pokrycie kosztów utrzymania jej członka w Domu Pomocy Społecznej, to różnicę pokrywa
Gmina właściwa dla miejsca zamieszkania osoby kierowanej.
2. Pomoc dla osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych.
Zgodnie z ustawą z dnia 27

sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej

oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123 poz.776 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. Niepełnosprawność,
będąca udziałem coraz większej części społeczeństwa

i obejmująca wszystkie aspekty

funkcjonowania dotkniętego nią człowieka, wymusza podejmowanie różnorodnych działań w celu
zapewnienia słabszej części naszego społeczeństwa godnych warunków do życia i rozwoju. Jednym
z takich działań jest umożliwienie osobom niepełnosprawnych dostępu do rehabilitacji zawodowej
i społecznej, a tym samym pomoc w integracji ze środowiskiem lokalnym. Środki finansowe
otrzymywane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w dużym stopniu
pomagają w realizacji w/w celu.
Środki finansowe z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej ogółem 1.129.688 zł, otrzymane
zgodnie algorytmem przyznawania środków PFRON zostały Uchwałą Rady Powiatu nr VIII87/2011 z dnia 27 czerwca 2011r. podzielone na:

1.

Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej 190. 000 zł, w tym:
zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych
zarejestrowanych jako poszukujące pracy i niepozostające w zatrudnieniu ( art. 11 ust.3 pkt
2 ustawy);
przyznanie osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej,
rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej( art.12a ustawy);
zwrot

kosztów

związanych

z

przystosowaniem

stanowiska

pracy

dla

osoby

niepełnosprawnej, adaptacji pomieszczeń oraz adaptacji lub nabycia odpowiednich urządzeń
ułatwiających

pracę,

lub

funkcjonowanie,

oprogramowania oraz urządzeń

technologii

zakup

i

autoryzacja

odpowiedniego

wspomagających lub przystosowanych

do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, a także z kosztów rozpoznania przez służby
medyczny pracy potrzeb osoby niepełnosprawnej (art. 26 ustawy)
zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (art. 26e ustawy);
finansowanie kosztów szkoleń i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych
(art. 28 i 40 ustawy).
2. Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej w wysokości 939.688 zł,
w tym na :

1)

dofinansowanie kosztów tworzenia i działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej (art. 35

ust.1 pkt.8) – 355 104 zł;
2)

dofinansowanie na realizację wymienionych poniżej zadań art. 35 a ust.1 pkt.7 ustawy

wydatkowano ogólnie kwotę 584 584 zł, w tym na:
sprzęt 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 2011r. dofinansowania ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do:

1)

sprzętu rehabilitacyjnego oraz środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych:
ilość złożonych wniosków: 302
wypłacono dofinansowanie dla 194 osób w wysokości 285 310 zł

2)

turnusów rehabilitacyjnych:
ilość złożonych wniosków – 551
przyznano dofinansowanie dla 97 osób na kwotę 63 790 zł
wypłacono dofinansowania dla 95 osób w wysokości 60 079zł

3)

likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych
ilość złożonych wniosków: 78
wypłacono dofinansowanie dla 61 osób w kwocie 211 853 zł
z tego na likwidację barier architektonicznych dla 25 osób na kwotę 140 374 zł

4)

sportu kultury i rekreacji osób niepełnosprawnych:
ilość złożonych wniosków: 7
przyznano dofinansowanie dla 4 wnioskodawców na kwotę 27 333 zł

3. Opieka i tworzenie rodzin zastępczych
1) Rodziny zastępcze
Rodziny zastępcze będące pod opieką PCPR otrzymują wszechstronną pomoc w postaci opieki
pracownika socjalnego oraz pomocy pedagogicznej i psychologicznej w ramach poradnictwa
rodzinnego. W roku 2011 u każdej rodziny co najmniej dwa razy został przeprowadzony wywiad
środowiskowy przez pracownika Centrum. Podczas przeprowadzania wywiadów ustalona została
sytuacja socjalno- bytowa. Jednocześnie rodziny zostały sprawdzone pod względem właściwego
sprawowania opieki nad dziećmi i ich wydolnością wychowawczą.
Udzielano pomocy pieniężnej dla rodzin zastępczych na łączną kwotę

2.848.881,73 zł na

podstawie wydanych decyzji:
Przedmiot decyzji

Liczba
decyzji

przyznanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania
dziecka w rodzinie zastępczej

68

zakończenie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania
dziecka w rodzinie zastepczej

33

zawieszeie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania
dziecka w rodzinie zastepczej

11

zmiana wysokości pomocy pieniężnej na częściowe pokryci kosztów
utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej

78

wznowienie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania
dziecka w rodzinie zastępczej

1

jednorazowa pomoc pieniężna na pokrycie niezbędnych wydatków
związanych z przyjęciemdziecka do rodziny zastępczej

40

ustalenie świadczenia pieniężnego do zwrotu

2

odstąpienie od żądania swiadczenia ustalonego do zwrotu

2

zmiana nazwiska dziecka

1

przedłużenie pomocy pieniżnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania

20

dziecka po 18 roku zycia
zakończenie pomocy pieniężnej na utrzymanie dziecka po 18 roku życia

1

przyznanie pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki

10

zakończenie pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki

10

zawieszenie pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki

4

wznowienie pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki

1

przyznanie pomocy na zagospodarowanie

15

przyznanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie

10

2)

Pogotowie rodzinne

W Pogotowiach

Rodzinnych na terenie Powiatu Wołomińskiego w 2011r. przebywało

18 dzieci (1 dziecko wrócio do rodziny biologicznej; 4 dzieci zostało umieszczonych w rodzinie
zastępczej zawodowej, 1 dziecko zostało umieszczone w rodzinie zastępczej niespokrewnionej;
2 dzieci zostało adoptowanych

3)

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 także Rosja i Ukraina.
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 użycia

w Polsce, ponieważ nie odnosi się do amerykańskich warunków

czy możliwości, ale raczej umiejętności (kompetencji) jakie powinny posiadać osoby
przygotowujące się do pełnienia

opieki zastępczej. W

zaspokajaniu podstawowych potrzeb

dziecka, zarówno fizycznych, psychicznych i emocjonalnych,obowiązki opiekunów zastępczych są
takie same na całym świecie, tak jak taki sam jest ból i rozpacz dziecka, które utraciły rodziców
biologicznych.
Rok 2011 był kolejnym, w którym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie znalazło i przeszkoliło
kolejnych kandydatów

na rodziny zastępcze. Była to grupa XIV, która został

przeszkolona

w okresie 31.03.2011r. do 08.09.2011r. W szkoleniu wzięło udział 7 rodziny i 2 osoby samotne.
Szkolenie ukończyło 16 osób, 2 rodziny wyraziły gotowość do podjęcia funkcji rodzin adopcyjnej
(po zakończeniu szkolenia zostaly skierowane do Ośrodków Adopcyjnych), 2 rodziny wyraziły
gotowość do podjęcia funkcji rodziny zastępczej. Następnym etapem po ukończeniu szkolenia jest
uzyskanie kwalifikacji, 2 rodziny są w trakcie tego procesu, co daje nadzieję na pozyskanie rodzin
i miejsc dla dzieci potrzebujących opieki zastępczej.

4. Usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków opuszczających placówki opiekuńczowychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci
i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet
w ciąży oraz schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolnowychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii
zapewniający całodobową opiekę i młodzieżowy ośrodek wychowawczy.

pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w całodobowych
placówkach opiekuńczo- wychowawczych, również na terenie innego powiatu;
przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki
osobom opuszczającym w/w placówki;
pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do
życia po opuszczeniu w/w placówek;
prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy;
udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach.

Pracownik socjalny analizuje dokumentację oraz drogę życiową wychowanka, uzupełnia braki w
dokumentach otrzymanych z placówek i rozpoczyna współpracę z podopiecznym, która może trwać
do 25 roku życia wychowanka.
Proces usamodzielnienia jest procesem długotrwałym, który ma na celu przygotowanie
wychowanka do odpowiedzialnego życia w społeczeństwie i doprowadzenia go do pełnego
usamodzielnienia się.
PCPR prowadzi rejestr pełnoletnich wychowanków oraz kompletuje dokumenty niezbędne do
przeprowadzenia procesu usamodzielnienia, wypłat pomocy pieniężnej z tytułu kontynuowania
nauki, usamodzielnienia oraz pomocy pieniężnej na zagospodarowanie.
Na podstawie złożonego przez wychowanka wniosku oraz zgromadzonej i opracowanej przez
pracownika socjalnego dokumentacji wydawana jest decyzja administracyjna w sprawie przyznania
pomocy pieniężnej. Pracownik socjalny co najmniej dwa razy do roku przeprowadza wywiad
środowiskowy w miejscu zamieszkania wychowanka.
Warunkiem przyznania pomocy pieniężnej z tytułu kontynuowania nauki, usamodzielnienia i
zagospodarowania jest realizacja indywidualnego programu usamodzielnia.

Indywidualny program usamodzielnienia to dokument przygotowywany przez pracownika
socjalnego PCPR wspólnie z wychowankiem i opiekunem usamodzielnienia, określa plany
realizacji, do których zobowiązuje się wychowanek.
Nie wywiązywanie się z założeń programu (bez uzasadnionych przyczyn) może spowodować
odmowę przyznania lub zaprzestanie wypłaty świadczeń.
Wszystkie elementy wymienione wyżej są częścią pracy socjalnej wykonywanej przez pracownika
socjalnego z podopiecznym.
W 2011r. tut. Centrum współpracowało z 42 pełnoletnimi wychowankami z różnego typu
placówek. Wydano 8 decyzji przyznających pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki, w tym:
7 dla wychowanków z placówek opiekuńczo- wychowawczych,
1 dla wychowanka pogotowia opiekuńczego.
Ponadto wydano:
2 decyzje zaprzestające wypłaty pomocy pieniężnej z tytułu kontynuowania nauki,
1 decyzja zawieszająca wypłatę pomocy pieniężnej z tytułu kontynuowania nauki,
5 decyzji przyznających pomoc pieniężną na usamodzielnienie w tym 4 osobom
opuszczającym placówki opiekuńczo – wychowawcze, 1 osobie zakład poprawczy,
3 decyzje przyznające pomoc pieniężną na zagospodarowanie w tym 2 osobom
opuszczajacym plaówki opiekuńczo-wychowawcze, 1 osobie z zakładu poprawczego.

5. Mieszkania chronione

Mieszkania rotacyjno – chronione funkcjonują w Wołominie przy Zespole Szkół przy ul. Legionów
85 – usytuowane są w części po dawnym internacie. Miejsce w mieszkaniu chronionym przyznaje
się osobie usamodzielnianej, wobec której ciąży ustawowy obowiązek pomocy w uzyskaniu
odpowiednich warunków mieszkaniowych. Miejsce w mieszkaniu chronionym może być
przyznane osobie, która osiągnęła pełnoletność w rodzinie zastępczej oraz osobie pełnoletniej
opuszczającej placówkę opiekuńczo – wychowawczą typu rodzinnego i socjalizacyjnego oraz
schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy i młodzieżowy ośrodek wychowawczy w celu jej
życiowego usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem, o ile zapewnienie takiego miejsca

przewiduje indywidualny program usamodzielnienia opracowany wspólnie przez opiekuna i osobę
zainteresowaną, zwaną dalej osobą usamodzielnianą.
W roku 2011r. w mieszkaniu rotacyjnym- chronionym mieszkało 5 osób z czego:
1 wychowanka podpisała umowę najmu mieszkania socjalnego z zasobów miasta
Warszawy, dzielnica Praga Południe i otrzymała mieszkanie,
1 wychowanka opuściła mieszkanie chronione i w pełni się usamodzielniła,
wydano 2 decyzje uchylające korzystanie z mieszkania chronionego,
wydano 1 decyzję zwiększające odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym,
wydano 1 decyzję przedłużające pobyt w mieszkaniu chronionym,
wydano 2 decyzje przyznającą miejsce w mieszkaniu chronionym.
wydano 1 deczję zwalniającą całkowicie z odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym
6. Porozumienia w/s wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo–
wychowawczych oraz rodzinach zastepczych.

Kolejnym zadaniem tut. Centrum jest pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu,
umieszczonych w całodobowych placówkach opiekuńczo- wychowawczych, również na terenie
innego powiatu.
Jeżeli dziecko przed umieszczeniem w placówce opiekuńczo wychowawczej typu rodzinnego lub
socjalizacyjnego zamieszkiwało na terenie innego powiatu, powiat właściwy dla miejsca
zamieszkania dziecka zwraca koszty utrzymania w placówce opiekuńczo – wychowawczej na mocy
porozumienia.
Obecnie na podstawie zawartych porozumień jest 14 dzieci pochodzących z terenu Powiatu
Wołomińskiego, za które Powiat Wołomiński zwraca koszty utrzymania.
Na koniec 2011r. zawartych było 14 porozumień dla czternaściorga dzieci, na mocy których
Powiat Wołomiński zwraca koszty utrzymania w placówkach opiekuńczo -wychowawczych na
terenie innych powiatów, oraz 13 porozumień na mocy których inne powiaty zwracają Powiatowi
Wołomińskiemu koszty utrzymania za trzynaścioro dzieci przebywających w placówkach
opiekuńczo - wychowawczych na terenie naszego powiatu.

Powiat Wołomiński zawierał również porozumienia w sprawie pokrywania kosztów utrzymania
dzieci w rodzinach zastępczych. W 2011r. zawartych było 29 porozumień, na mocy których
Powiat Wołomiński zwracał koszty utrzymania dzieci pochodzących z terenu naszego powiatu
a umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Zawartych było również
39 porozumień, na mocy których inne powiaty zwracały koszty utrzymania dzieci pochodzących
z innych powiatów a przebywających na terenie Powiatu Wołomińskiego.

7.

Kierowanie nieletnich do placówek opiekuńczo– wychowawczych i resocjalizacyjnych

Na terenie Powiatu Wołomińskiego działa pięć domów dziecka są to:
Dom Dziecka w Równem, gm. Strachówka
Publiczny Rodzinny Dom Dziecka nr 1 w Wołominie;
Publiczny Rodzinny Dom Dziecka nr 2 w Nowych Załubicach gm. Radzymin;
Publiczny Rodzinny Dom Dzieck nr 3 w Wołominie;
Publiczny Rodzinny Dom Dziecka nr 4 w Międzylesiu gm. Poświętne.
Skierowano 13 dzieci do placówek na terenie naszego Powiatu:
do Domu Dziecka w Równem skierowano 11 dzieci ,
do Rodzinnego Domu Dziecka nr 3 skierowano 2 dzieci,
W Rodzinnych Domach Dziecka przebywało:
w PRDDz Nr 1 - 5 dzieci w wieku 4 -16 lat ( 5 dziewczynek);
w PRDDz Nr 2 - 5 dzieci w wieku 3 - 15 lat ( 2 chłopców, 3 dziewczynki);
w PRDDz Nr 3 – 8 dzieci w wieku 5 - 17 lat ( 6 dziewczynek, 2 chłopców);
w PRDDz Nr 4 - 9 dzieci w wieku 6- 17 lat ( 6 dziewczynek, 3 chłopców).
8. Koordynowanie pracy Środowiskowego Domu Samopomocy
Na terenie Powiatu Wołomińskiego na koniec roku 2011 funkcjonowały cztery Środowiskowe
Domy Samopomocy (ŚDS):
1) Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, który ma swoją
siedzibę w Wołominie przy 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 Młodzieży
Niepełnosprawnej w Ząbkach ul. 3-go Maja 14 - rozpoczął działalność 01.12.2011r.
W roku 2011 uczestnikami Domów było 100 osób. Wydano następujące decyzje kierujące do:
ŚDS Wołomin dla 34 uczestników,
ŚDS Radzymin dla 30 uczestników,
ŚDS Tłuszcz dla 23 uczestników.
ŚDS Ząbkach dla 13 uczestników.

9.

Prowadzenie Specjalistycznego Poradnictwa Rodzinnego

W roku 2011 w ramach Specjalistycznej Poradni Rodzinnej odbyło sie 4900 spotkań psychologów
z osobami zgłaszającymi się do poradni, w tym 812 spotkań odbyło się w ramach
wolontaryjnych/stażowych form współpracy.
Dostępność poradni w roku 2011r. szacowana jest na 7062 godzin pracy różnych form płatnej
współpracy oraz 1020 godzin pracy wolontaryjnej/staży bezpłatnych.
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W roku 2011 roku w ramach SPR pracowało 18 osób, w tym:
3 psychologów, psychoterapeutów zatrudionych na umowę o pracę na cały etat;
1 psycholog zatrudniony na ½ etatu;
3 psychologów zatrudnionych na umowę zlecenie;
psycholog psychoterapeuta, superwizor w ramach co miesięcznych superwizji

szkoleniowych zespołu poradni;
lek. psychiatra zatrudniony w ramach umowy zlecenia;
prawnik zatrudniony w ramach umowy zlecenia;
mediator rodzinny w ramach umowy o współpracy;
8 psychologów pracowało w ramach wolontariatu/stażu.

Formy organizowanej pomocy mieszkańcom powiatu:
pomoc psychologicza:
konsultacje
diagnostyka
wsparcie
psychoterapia
terapia rodzinna
porady wychowawcze
interwencje kryzysowe
psychoterapia grupowa
psychoedukacja grupowa

konsultacje prawne
konsultacje psychiatryczne
mediacje rodzinne
Zorganizowane są również superwizje szkoleniowe, które objemowały w sumie 27 godzin.
Konsultacjami lekarza psychiatry objętych zostało 36 osób w czasie 45 godzin.
Mediacjami rodzinnymi objęte zostały 2 rodziny.
W SPR w 2011r. zdobywało doświadczenie kliniczne 2 słuchaczy Krakowskiej Szkoły
Psychoterapii Psychoanalitycznej oraz 1 osoba kształcąca się w ramach szkoły terapii
behawioralnej.
W ramach SPR powstało ponad 104 opinie, informacje oraz diagnozy psychologicznyczne
przekazane pacjentom lub na potrzeby instytucji.
W poradni wprowadzono nowe metody pracy pod postacią nowych form konsultacji oraz

psychoterapii grupowej, psychoedukacji.
W ramach SPR prowadzona jest bezpłatna pomoc prawna. W 2011r. udzielano porad prawnych
oraz sporządzano pisma procesowe, nieprocesowe i administracyjne. Większość spraw dotyczyła:
prawa rodzinnego

- pozwy o rozwód lub separację,

porady dotyczące stosunków

majątkowych między małżonkami, sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej, praw
i obowiązków małżonków, pozwy o alimenty, odpowiedzi na pozwy, wezwania do zapłaty,
pozwy o ustalenie obowiązku alimentacyjnego;
prawa cywilnego

- spadkowego, sąsiedzkiego, darowizn, wnioski

o zniesienie

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

do

stanu poprzedniego, ustalenie istnienia stosunku najmu, wnioski o ubezwłasnowolnienie i
inne;
prawa karnego - głównie znęcanie się nad rodziną, zawiadomienia o przestępstwie
z wnioskiem o ściganie, zażalenia na postanowienia o umorzeniu postępowania, wnioski
o adwokata wnioski o odroczenie wykonania kary lub przerwę w odbywaniu kary;
postępowania administracyjnego - odwołania od odmownych decyzji ZUS, Powiatowego
Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, OPS, wnioski o przyznanie
świadczeń, skargi na bezczynność urzędu, wzruszenie ostatecznej decyzji administracyjnej,
prawa pracy - pozwy o przywrócenie do pracy, o odszkodowanie, wnioski o kontrolę
do Państwowej Inspekcji Pracy.
Pomoc prawna zawierała przede wszystkim informację o istniejącym stanie prawnym, wskazanie
sposobów załatwienia danej sprawy, wskazanie instytucji do których należy się zwrócić oraz
ewentualnie zredagowanie pisma.
Z pomocy prawnika w okresie od stycznia do grudnia 2011r. skorzystało łącznie 1264 osoby,
10. Pomoc uchodźcom
Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009r. Nr 175 poz. 1362)
"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

tzw. Indywidualnych

Programów Integracji (IPI). Program taki może trwać maksymalnie 12 m-cy. Program IPI pisany
jest przez realizatora

programu- przedstawiciela

PCPR w porozumieniu

z cudzoziemcem

i jego rodziną. Określa się w nim wysokość pomocy finansowej świadczonej przez Centrum
oraz zakres i formę pozostałej pomocy socjalnej m.in.:
opłacanie składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne,
specjalistyczne poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne,
nauka języka polskiego na zorganizowanych kursach językowych,
pomoc w znalezienu mieszkania,
pomoc w znalezieniu pracy,
pomoc w wypełnianiu dokumentów,
pomoc w znalezieniu lekarza pierwszego kontaktu.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie monitoruje przez 12 miesięcy proces integracji poprzez
spotkanie z uchodźcami w siedzibie Centrum (dwa razy w miesiącu) oraz wywiad środowiskowy
w miejscu zamieszkania.
W roku 2011r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie udzielało pomocy i wsparcia uchodźcom
w formie realizacji 10 indywidulnych programów integracyjnych (IPI) z czego:
2 IPI zostało przerwanych,
4 IPI zostały zakończone,
4 IPI jest w trakcie realizacji.
Jedna rodzina cudzoziemska przeniosła się na teren innego powiatu, 6 rodzin przeprowadziło się na
nasz teren. Pomocą tut. Centrum objętych było w sumie 10 rodzin, w tym:
8 rodzin jednoosobowych;
2 rodzin dwuosobowych;

11. 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 szczególnie przez pracowników socjalnych.
Najczęściej klienci potrzebują informacji w zakresie prawa .
12.
Działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII „Promocja
integracji społecznej”, Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”,
Poddziałanie 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra
pomocy rodzinie”

W okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie
zrealizowało Projekt „Okno na świat” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet
VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej
integracji”, Poddziałanie 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe
centra pomocy rodzinie”.
Głównym celem projektu było zwiększenie aktywnej integracji 100 osób niepełnosprawnych oraz
16 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych lub placówek opiekuńczo-wychowawczych
poprzez aktywizację społeczną, edukacyjną , zawodową i zdrowotną. Do realizacji celu głównego
posłużyły cele szczegółowe, określone przez autorów projektu jako:
zwiększenie motywacji do działania i zaufania we własne siły,
podwyższenie umiejętności komunikacyjnych uczestników projektu,
podwyższenie, uzupełnienie, zmiana kwalifikacji zawodowych,
doskonalenie umiejętności umożliwiających wejście na rynek pracy,
doskonalenie i rozwój kluczowych kompetencji takich jak komunikatywność,
umiejętność rozwiązywania problemów, obowiązkowość, praca w grupie.
Wobec uczestników projektu podjęte zostały różnorodne działania zmierzające do:
1)

aktywizacji społecznej uczestników:
Warsztaty artystyczne papierowa- wiklina dla 8 osób niepełnosprawnych,
Kurs tańca towarzyskiego dla 16 osób niepełnosprawnych,
Warsztaty z doradcą zawodowym i psychologiem dla 10 osób niepełnosprawnych i 10
usamodzielniających wychowanków,
Wycieczki jednodniowe dla 90 osób,
Kurs fotograficzny dla 9 osób niepełnosprawnych oraz 4 pełnoletnich wychowanków,
Wyjazd do teatru dla 110 osób ,

2)

aktywizacji edukacyjnej i zawodowej:
Kurs podstaw obsługi komputera z pakietem MS Office i tworzeniem stron internetowych
dla 20 osób niepełnosprawnych,
Kurs komputerowy dla zaawansowanych z grafiką komputerową dla
niepełnosprawnych,

10 osób

Kurs kadry, płace, ZUS dla 10 osób niepełnosprawnych,
Kurs kosmetyki z elementami wizażu dla 8 osób niepełnosprawnych oraz 8 pełnoletnich
wychowanków,
Prawo jazdy kat. B dla 10 osób niepełnosprawnych oraz 8 pełnoletnich wychowanków,
Prawo jazdy kat. C dla 5 osób niepełnosprawnych raz 2 pełnoletnich wychowanków,
Prawo jazdy kat. C+ E dla 3 osób niepełnosprawnych,
Kurs koparko- ładowarki dla

3 osób niepełnosprawnych oraz 4 pełnoletnich

wychowanków,
Kurs masażu klasycznego dla 16 osób niepełnosprawnych,
Kurs magazyniera z obsługą wózków widłowych dla 9 osób niepełnosprawnych oraz
5 pełnoletnich wychowanków,

3) aktywizacji zdrowotnej
Rehabilitacja domowa dla 20 osób niepełnosprawnych,
Rehabilitacja stacjonarna dla 70 osób niepełnosprawnych,
Terapia konna dla 12 osób niepełnosprawnych.
Działania w ramach projektu obejmowały formy aktywnej integracji i były zgodne z właściwymi
politykami wspólnotowymi:
 równość szans ( wyrównywanie szans na rynku pracy, promowanie partnerskiego wzorca
podziału ról społecznych i zawodowych);
 rozwojem lokalnym( zmniejszenie obszaru wykluczenia społecznego, wzrost poziomu
wykształcenia);
 innowacyjnością ( aktywna integracja);
 rozwojem społeczeństwa informacyjnego (doskonalenia

kwalifikacji i dostosowaniem ich

do potrzeb rynku pracy).
Realizowane w projekcie „Okno na świat” zadania zwiększyły motywację do działania i wiarę we
własne siły,

podwyższyły umiejętności komunikacyjne odbiorców programu, podwyższyły

i uzupełniły ich kwalifikacje zawodowe, udoskonaliły umiejętności umożliwiające im ponowne
wejście

na

rynek

komunikatywność,
współpracę w grupie.

pracy,

udoskonaliły

rozwój

asertywność, umiejętność

kluczowych

kompetencji

takich

jak

rozwiązywania problemów, obowiązkowość,

13.

Inne działania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wynikające z rozeznanych potrzeb

1) Obsługa finansowo- księgowa
W ramach własnych zasobów kadrowych w 2011r. prowadzono obsługę finansowo- księgową
następujących samodzielnych jednostek organizacyjnych:
Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Wołominie;
Rodzinny Dom Dziecka nr 2 w Nowych Załubicach;
Rodzinny Dom dziecka nr 3 w Wołominie;
Rodzinny Dom Dziecka nr 4 w Międzylesiu.
2)
Współpraca z gminami, policją, kuratorami sądowymi, pielęgniarkami środowiskowymi,
placówkami oświatowymi, organizacjami pozarządowymi
Współpraca z sądem i kuratorami sądowymi:
— realizacja postanowień sądu w zakresie ustanawiania rodziny zastępczej,
— realizacja postanowień sądu w zakresie umieszczania małoletnich w całodobowych placówkach
opiekuńczo- wychowawczych,
— przekazywanie do Sądu sprawozdań z sytuacji rodziny zastępczej,
— przekazywanie do Sądu aktualnej listy rodzin zastępczych,
— okresowe spotkania pracowników socjalnych z kuratorami w celu wymiany informacji dot.
zachowań „trudnych” dzieci.
Współpraca z placówkami oświatowymi:
Pracownicy socjalni tut. Centrum nawiązują i utrzymują kontakt z wychowawcami
i pedagogami szkolnymi. Kontakty te polegają przede wszystkim na wymianie informacji dot.
zachowania, wyników w nauce i frekwencji, problemów wychowawczych podopiecznych rodzin
zastępczych, pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek.

W uzasadnionych

wypadkach pracownicy Centrum występują o opinie dot. poszczególnych wychowanków.
Współpraca z gminami i ośrodkami pomocy społecznej:
Organizowanie opieki nad rodziną i dziećmi wymaga współpracy z ośrodkami pomocy społecznej,
które posiadają szczegółowe informacje o sposobie życia i potrzebach mieszkańców.
Współpraca z OPS układa się poprawnie. Pracownicy socjalni na wniosek PCPR przeprowadzają
wywiady środowiskowe u rodziców biologicznych dzieci umieszczonych

w

rodzinach

zastępczych lub placówkach opiekuńczo- wychowawczych, oraz wywiadów u osób korzystających
z domów samopomocy.
3)

Poradnictwo dotyczące patologii rodziny
W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie porad osobom zgłaszającym się udzielają

wszyscy pracownicy socjalni, są to zazwyczaj rozmowy 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

bezpłatnych

konsultacji

prawniczych

lub psychologicznych w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej, kierowane są do innych instytucji
kompetentnych do podjęcia kroków w danym zakresie (m.in. OPS-y, Sąd, Policja, Gminnych
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) pracownicy Centrum informują również
o działających organizacjach pozarządowych. Zdarzenia te odnotowywane są w prowadzonych
przez PCPR rejestrze porad i interwencji lub rejestrze pracy socjalnej.
Pracownicy tut. Centrum spotykają się z różnego typu niepokojącymi sygnałami
związanymi z nieprawidłowym funkcjonowaniem rodziny. Zgłoszenia często anonimowe dotyczą
głównie zaniedbań 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 liczby osób uzależnionych od alkoholu i nadużywających alkoholu, oraz osób
współuzależnionych.
4)

Praktykanci

W 2010r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przyjęło na praktyki 8 studentów, którzy
otrzymali materiały dot. funkcjonowania tut. Centrum, zapoznali się ze specyfiką pracy każdego
działu. Po odbyciu praktyki otrzymali stosowne zaświadczenie.

IV. Sprawozdanie finansowe
Dz. 852 Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze usamodzielnienia
Paragraf

Rodzaj wydatku

§ 3110

Świadczenia dla opuszczających
placówki opiekuńczowychowawcze

Plan
134 725,00

Wykonanie
108 257,31

Wykonanie
planu w %
80,35

Dz. 852 Rozdz. 85201 Placówki – Porozumienia
Paragraf

§ 2310

§ 2320

Rodzaj wydatku
Wypłaty na podstawie
porozumień za dzieci
umieszczone w placówkach
opiekuńczo wychowawczych
poza terenem naszego Powiatu
(Gminy i Miasta)
Wypłaty na podstawie
porozumień za dzieci
umieszczone w placówkach
opiekuńczo wychowawczych
poza terenem naszego Powiatu
(Powiaty)
Ogółem

Plan

Wykonanie

Wykonanie
planu w %

188 542,00

123 508,93

65,51

422 041,00

348 851,29

82,66

610 583,00

472 360,22

77,36

Dz. 852 Rozdz. 85204 Rodziny Zastępcze
Paragraf
§ 3110
§ 4110

§ 4120
§ 4170
§ 4210
§4580
§4610

Rodzaj wydatku
Świadczenia dla rodzin
zastępczych
Opłacone składki na
ubezpieczenie społeczne dla
zleceniobiorców – Pogotowie
Rodzinne i Rodziny Zawodowe
Składki fundusz pracy –
Pogotowie Rodzinne i Rodziny
Zawodowe
Wynagrodzenie bezosobowe –
Pogotowie Rodzinne i Rodziny
Zawodowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Pozostałe odsetki
Koszty postępowania sądowego
Ogółem

Plan

Wykonanie

Wykonanie
planu w %

2 850 320,00

2 848 881,73

99,95

33 783,00

30 909,23

91,49

5 414,00

4 347,36

80,30

205 945,00

202 152,78

98,16

7 500,00
1 980,00
895,00
3 105 837,00

7 498,58
1 957,14
895,00
3 096 641,82

99,98
98,84
100
99,70

Dz. 852 Rozdz. 85204 Rodziny Zastępcze – Porozumienia
Paragraf

§ 2310

§ 2320

Rodzaj wydatku
Wypłaty na podstawie porozumień
za dzieci umieszczone w rodzinach
zastępczych poza terenem naszego
Powiatu (Gminy i Miasta)
Wypłaty na podstawie porozumień
za dzieci umieszczone w rodzinach
zastępczych poza terenem naszego
Powiatu (Powiaty)
Ogółem

Plan

Wykonanie

Wykonanie
planu w %

150 115,00

145 308,48

96,80

165 206,00

105 987,79

64,15

315 321,00

251 296,27

79,69

Dz. 852 Rozdz. 85218 Wydatki PCPR
Paragraf

Rodzaj wydatku

§ 3020

Wydatki osobowe niezliczane do
wynagrodzeń
Wynagrodzenie osobowe
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
„13”
Składki ubezpieczenie społeczne
Składki fundusz pracy
Wynagrodzenie bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług - internet
Zakup usług telefonii komórkowej
Zakup usług telefon stacjonarny
Podróże służbowe
Różne opłaty i składki
Odpis na ZFŚS
Opłaty na rzecz budżetu państwa
Szkolenia
Zakupy inwestycyjne
Ogółem

§ 4010
§ 4040
§ 4110
§ 4120
§ 4170
§ 4210
§ 4260
§ 4270
§ 4280
§ 4300
§ 4350
§ 4360
§ 4370
§ 4410
§ 4430
§ 4440
§ 4510
§ 4700
§ 6060

Plan

Wykonanie

Wykonanie
planu w %

3 300,00

3 135,38

95,01

836 401,00

836 032,81

99,96

66 000,00

65 998,32

99,99

139 465,00
21 321,00
31 700,00
32 680,00
10 400,00
5 675,00
390,00
65 250,00
600,00
4 200,00
6 730,00
4 060,00
324,00
23 772,00
80,00
8 830,00
8 000,00
1 269 178,00

139 440,52
21 033,16
31 700,00
32 679,98
8 045,55
5 155,01
390,00
65 235,69
598,84
4 097,09
6 729,34
4 000,56
323,99
23 771,09
80,00
8 828,70
7 362,40
1 264 638,43

99,98
98,65
100
99,99
77,36
90,84
100
99,98
99,81
97,55
99,99
98,54
99,99
99,99
100
99,98
92,03
99,64

Dz. 852 Rozdz. 85220 Specjalistyczna Poradnia Rodzinna
Paragraf

Rodzaj wydatku

§ 4010

Wynagrodzenie osobowe
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
„13”
Składki ubezpieczenie społeczne
Składki fundusz pracy
Wynagrodzenie bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych (faktury
za udział w opłatach zgodnie z
porozumieniem ze Starostwem)
Zakup usług telefonii komórkowej
Zakup usług telefon stacjonarny
Podróże służbowe
Odpis na ZFŚS
Szkolenia
Ogółem

§ 4040
§ 4110
§ 4120
§ 4170
§ 4210
§ 4260
§ 4270
§ 4280
§ 4300
§ 4360
§ 4370
§ 4410
§ 4440
§ 4700

150 011,00

150 010,20

Wykonanie
planu w %
99,99

9 521,00

9 520,82

99,99

24 350,00
3 900,00
37 700,00
3 600,00
2 400,00
1 500,00
50,00

24 310,70
3 851,28
37 700,00
3 596,80
1 631,55
1 345,54
50,00

99,84
98,75
100
99,91
67,98
89,70
100

1 300,00

1 224,02

94,16

1 200,00
2 000,00
359,00
3 829,00
10 450,00
252 170,00

1 192,93
1 377,03
258,98
3 828,76
10 450,00
250 348,61

99,41
68,85
72,14
99,99
100
99,28

Plan

Wykonanie

Dz. 852 Rozdz. 85213 Składka zdrowotna za uchodźców
Paragraf

Rodzaj wydatku

§ 4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan

Wykonanie
960,00

919,08

Wykonanie
planu w %
95,74

Dz. 852 Rozdz. 85231 Uchodźcy
Paragraf

Rodzaj wydatku

§ 3110

Świadczenia społeczne dla
uchodźców

Plan
70 000,00

Wykonanie
61 548,00

Wykonanie
planu w %
87,93

Środki otrzymane z PFRON w 2011 roku zostały rozdysponowane w następujący sposób:
Rodzaj wydatku
Finansowanie kosztów działania Warsztatów Terapii
Zajęciowej przy szpitalu w Ząbkach
Zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy
Finansowanie szkoleń organizowanych przez
kierownika PUP
Jednorazowe dofinansowanie rozpoczęcia
działalności gospodarczej
Zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku
pracy
Dofinansowanie do sportu, kultury i rekreacji
Dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych
Dofinansowanie przedmiotów ortopedycznych,
sprzętu rehabilitacyjnego i środków pomocniczych
Dofinansowanie barier architektonicznych,
technicznych i w komunikowaniu
Kwota wydatkowana na pokrycie kosztów obsługi
Ogółem

Plan
355 104,00

Wykonanie
355 104,00

Wykonanie
planu w %
100

58 000,00
190 000,00

21 588,00

99,92

90 000,00
20 262,00
27 333,00
60 079,00
584 584,00

285 310,00

99,99

211 853,00
28 242,00
1 157 930,00

28 239,00
1 157 768,00

99,99
99,99

Dz. 853 Rozdz. 85395 Projekt „Okno na Świat”
Paragraf

Rodzaj wydatku

§ 4017
§ 4019

Wynagrodzenie osobowe
Wynagrodzenie osobowe
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
„13”
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
„13”
Składki ubezpieczenie społeczne
Składki ubezpieczenie społeczne
Składki fundusz pracy
Składki fundusz pracy
Wynagrodzenie bezosobowe
Wynagrodzenie bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Zakup usług pozostałych
Podróże służbowe
Podróże służbowe
Ogółem

§ 4047
§ 4049
§ 4117
§ 4119
§ 4127
§ 4129
§ 4177
§ 4179
§ 4217
§ 4219
§ 4307
§ 4309
§ 4417
§ 4419

99 780,00
17 608,00

97 076,97
17 131,24

Wykonanie
planu w %
97,29
97,29

3 594,00

3 288,54

91,50

634,00

580,32

91,53

25 387,00
4 480,00
4 110,00
726,00
102 109,00
18 019,00
25 514,00
4 503,00
332 976,00
58 760,00
1 530,00
270,00
700 000,00

22 615,80
3 990,92
3 623,77
639,56
101 872,11
17 977,43
24 367,54
4 300,19
331 945,02
58 578,53
1 275,88
225,16
689 488,98

89,08
89,08
88,17
88,09
99,77
99,77
95,51
95,50
99,69
99,69
83,39
83,39
98,50

Plan

Wykonanie

Bilans potrzeb z zakresu pomocy społecznej na rok 2012
Realizacja zadań powiatu w zakresie pomocy społecznej wymaga odpowiednich nakładów
finansowych.
Biland potrzeb na 2012 rok przedstawia się następująco:
Potrzeby w zakresie utrzymania powiatowego centrum pomocy rodzinie realizującego zadania z zakresu pomocy
społecznej

Rozdział

Rodzaj wydatku

Rozdział 85201

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Rozdział 85204

Rodziny zastępcze

Rozdział 82213

Skłądki zdrowotne za uchodźców

Rozdział 85218

Powiatowe Centrum Pommocy Rodzinie

Rozdziała 85220

Specjalityczna Poradnia Rodzinna

Rozdziała 85220

Mieszkania chronione

Rozdział 85231

Uchodźcy

Rozdział 85395

Projekt „Okno na świat”

Rozdział 853 24

PFRON

Wydatkowane
środki w 2011r.

Środki potrzebne
na rok 2012

Przyznane środki
na rok 2012

580. 617,53

681 .012,00

681. 012,00

3.347.938,09

5.390.409,00

4. 275.169,00

919,08

2.400,00

880,00

1.264.638,43

1.672.497,00

1.518.766,00

250.348,61

368.001,00

297.340,00

0,00

10.000,00

10.000,00

61.548,00

350.000,00

70.000,00

689.488,98

700.000,00

700.000,00

1.129.529

2.86.984

-

*Szacowane na podstawie wniosków za rok 2011
Potrzeby w zakresie utrzymania powiatowych jednostek realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej
Jednostka

Wydatkowane
środki w 2011r.

Środki potrzebne
na rok 2012

Przyznane środki
na rok 2012

Rodzinny Dom Dziecka nr 1

176.118,95

207.275,00

199.291,00

Rodzinny Dom Dziecka nr 2

172.644,6

189.543,00

189,543,00

Rodzinny Dom Dziecka nr 3

239.468,02

282.940,00

278.940,00

Rodzinny Dom Dziecka nr 4

242.919,42

283.908,00

274.908,00

Dom Dziecka w Równem

1.485.062,50

1.696.089,00

1.560.181,00

Dom Pomocy Społecznej w Zielonce

2.186.120,64

2.289.251,00

2.257.368,00

Dom Pomocy Społecznej w Radzyminie

334.541,86

304.000,00

297.000,00

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysoej w Zielonce

238.357,20

249.159,00

249.159,00

Środowiskowy Dom Samopomocy w Wołominie

343.751,51

373032,00

290.160,00

Środowiskowy Dom Samopomocy w Tłuszczu

233 752,10
Środowiskowy Dom Samopomocy w Radzyminie
Środowiskowy Dom Samopomocy w Ząbkach

270 440,00

193 440,00

334.541,86

304.000,00

297.000,00

23.500,00

291.000,00

-

