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Rozdział I
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
Działa na podstawie:
1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163
2.
3.
4.
5.
6.
7.

z późn. zm.)
Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm.),
Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015r., poz.
1445 z późn. zm.),
Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
( Dz. U. z 2015 r. poz. 332 z późn. zm.),
Uchwały Nr IV/33/99 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 16 lutego 1999 r. w sprawie
utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim,
Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim,
Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku
Mazowieckim.

Do zakresu działania Centrum należy:
I.
1.

2.
3.

4.

5.

Wykonywanie zadań z zakresu pomocy społecznej:
opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych,
ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób
niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup
szczególnego ryzyka – po konsultacji ze właściwymi terytorialnie gminami;
prowadzenie specjalistycznego poradnictwa;
przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnianie oraz na kontynuowanie nauki
osobom opuszczającym placówki opiekuńczo – wychowawcze typu rodzinnego
i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych
intelektualnie, domy matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze
oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolnowychowawcze lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, domy pomocy społecznej
i rodziny zastępcze;
pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do
życia, młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego
i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych
intelektualnie, domy matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze
oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolnowychowawcze lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, mających braki
w przystosowaniu się;
pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub
ochronę uzupełniającą, mającym trudności w integracji ze środowiskiem;
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6. prowadzenie

i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu
ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób;
7. prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy oraz
powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi
i kobiet w ciąży, z wyłączeniem środowiskowych domów samopomocy i innych
ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
8. prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej;
9. udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach;
10. szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu;
11. doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych
pomocy społecznej z terenu powiatu;
12. podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie
i realizacja programów osłonowych;
13. sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie,
również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego;
14. sporządzanie oceny w zakresie pomocy społecznej;
15. pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy,
ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku
z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12
grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, w zakresie indywidualnego programu integracji, oraz
opłacanie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;.
16. prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami
psychicznymi;
17. realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na
celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój
specjalistycznego wsparcia.
18. udzielanie cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a, pomocy w zakresie interwencji
kryzysowej;
II.
1.

2.
3.

4.
5.

Wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:
opracowywanie i realizacja, zgodnych ze strategią rozwoju województwa, powiatowych
programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie:
a) rehabilitacji społecznej,
b) przestrzegania praw osób niepełnosprawnych;
współpraca z instytucjami administracji rządowej i samorządowej w opracowywaniu
i realizacji programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
udostępnianie na potrzeby Pełnomocnika i samorządu województwa oraz przekazywanie
właściwemu wojewodzie uchwalonych przez radę powiatu programów działań na rzecz
osób niepełnosprawnych oraz rocznej informacji z ich realizacji;
podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności;
opracowywanie i przedstawianie planów zadań i informacji z prowadzonej działalności
oraz ich udostępnianie na potrzeby samorządu województwa;
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6. współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób

niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej tych osób;
7. dofinansowanie:
a) uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach
rehabilitacyjnych,
b) sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
c) zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,
d) likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych,
w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
e) rehabilitacji dzieci i młodzieży;
f) usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika;
8. dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej;
9. zadania zlecone zgodnie z art. 36;
10. przygotowywanie sprawozdań rzeczowo – finansowych o zadaniach zrealizowanych
z otrzymanych z PFRON środków;
III.
1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.

Wykonywanie zadań w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
tj.:
prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej,
rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;
kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub
prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych
zawierających potwierdzenie ukończenia szkolenia, opinię o spełnianiu warunków
i ocenę predyspozycji do sprawowania pieczy zastępczej;
organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub
prowadzenia rodzinnego domu dziecka;
zapewnienie badań psychologicznych kandydatom do pełnienia funkcji rodziny
zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz rodzinom zastępczym
i osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka;
organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora placówki
opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, wydawanie świadectw ukończenia tych
szkoleń oraz opinii dotyczącej predyspozycji do pełnienia funkcji dyrektora
i wychowawcy w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego;
zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka szkoleń
mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji, biorąc pod uwagę ich potrzeby;
zapewnianie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą,
w szczególności w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych;
organizowanie dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka
pomocy wolontariuszy;
współpraca ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z ośrodkiem pomocy społecznej,
sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami
leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz z organizacjami
społecznymi;
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10. prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą
11.
12.
13.

14.

15.

16.
17.
18.
19.

IV.

V.
VI.
VII.
VIII.

i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej;
zapewnianie pomocy prawnej osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą,
w szczególności w zakresie prawa rodzinnego;
dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy
zastępczej;
prowadzenie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej, której celem jest pozyskiwanie,
szkolenie i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny
zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej oraz prowadzenia rodzinnego
domu dziecka, a także szkolenie i wspieranie psychologiczno-pedagogiczne osób
sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz rodziców dzieci objętych tą pieczą;
przeprowadzanie badań pedagogicznych i psychologicznych oraz analizy, o której mowa
w art. 42 ust. 7, dotyczących kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub
prowadzenia rodzinnego domu dziecka;
zapewnianie rodzinom zastępczym zawodowym i niezawodowym oraz prowadzącym
rodzinne domy dziecka poradnictwa, które ma na celu zachowanie i wzmocnienie ich
kompetencji oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego;
zapewnianie koordynatorom rodzinnej pieczy zastępczej szkoleń mających na celu
podnoszenie ich kwalifikacji;
przedstawianie staroście i radzie powiatu corocznego sprawozdania z efektów pracy;
zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją
prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;
organizowanie opieki nad dzieckiem, w przypadku gdy rodzina zastępcza albo
prowadzący rodzinny dom dziecka okresowo nie może sprawować opieki,
w szczególności z powodów zdrowotnych lub losowych albo zaplanowanego
wypoczynku.
Współpraca z organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim, innymi
kościołami,
związkami
wyznaniowymi,
fundacjami,
stowarzyszeniami,
pracodawcami oraz osobami fizycznymi:
a) w zakresie organizowania pomocy społecznej,
b) w celu udzielania pomocy i doprowadzania do integracji osób
niepełnosprawnych ze środowiskiem.
Prowadzenie postępowania egzekucyjnego w sprawach należących do zakresu
działania Centrum;
Wykonywanie innych zadań określonych w ustawach i przepisach wykonawczych
do ustaw;
Prowadzenie spraw administracyjnych, gospodarczych, finansowych oraz
pracowniczych Centrum.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dodatkowo realizowało i realizuje
następujące programy:
1) „Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 20062016”,
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2) „Powiatowy Program Działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w latach 2007
- 2016”,
3) „Program Budowy Lokalnego Systemu Wspierania Opieki nad Dzieckiem
i Rodziną w Powiecie Mińskim na lata 2014-2019”,
4) „Program Aktywności Lokalnej na lata 2014-2019”,
5) „Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie Powiatu Mińskiego na lata 2011-2016”,
6) „Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015 – 2017”.

Obszary działań:
1. Specjalistyczna Poradnia Rodzinna
W roku 2015 zespół Specjalistycznej Poradni Rodzinnej liczył 11 psychologów,
w tym 4 wolontariuszy. Oferta Poradni obejmująca wiele różnych form wsparcia
i poradnictwa psychologicznego dostępna była dla klientów od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8:00 do 19:45. Czas oczekiwania na wizytę wynosił od kilku dni do około
miesiąca, natomiast w sprawach wymagających szybkiej interwencji można było skorzystać
z krótkiej konsultacji w dniu zgłoszenia.
Łączna liczba klientów objętych opieką psychologiczną wyniosła w minionym roku
657 osób, w tym 55 osób z rodzin zastępczych. Udzielono 2928 porad. Przekrój wiekowy
osób korzystających z pomocy to 6-68 lat, najliczniejszą grupę stanowili klienci w wieku
17- 42 lata.
Specjaliści udzielali konsultacji psychologicznych o charakterze poradnictwa, terapii
wspierającej, interwencji kryzysowej, terapii par, psychoedukacji w obszarach problemowych
zgłaszanych przez klientów:
 problemach interpersonalnych w relacjach z bliskimi/ważnymi osobami w rodzinie,
sąsiedztwie, szkole/pracy,
 trudnościach wychowawczych z dziećmi i młodzieżą, w tym przebywających w opiece
zastępczej,
 konfliktach okołorozwodowych, w tym zapewnienie wsparcia lub ochrony dzieci,
 uzależnieniach, współuzależnieniu oraz
problemach wynikających z dorastania
w rodzinie dysfunkcyjnej,
 sytuacjach kryzysowych w związkach małżeńskich/partnerskich i rodzinach,
 trudnościach adaptacyjnych towarzyszących zmianom w rodzinie i szkole/pracy,
 przeżywania straty i towarzyszenia w żałobie,
 utraty pracy lub długoterminowego bezrobocia i wiążącego się z tym ubóstwa
i nieporadności życiowej,
 trudnościach emocjonalnych i zaburzeniach psychicznych oraz kryzysach emocjonalnych
spowodowanych pogorszeniem lub zagrożeniem zdrowia własnego lub osób bliskich,
 agresywnego zachowania i przemocy domowej.
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Wśród naszych podopiecznych przeważały osoby samodzielnie zgłaszające się,
kierujące się chęcią przeprowadzenia zmian w swojej sytuacji. Poza tym niemałą grupę
stanowili klienci kierowani przez pracowników socjalnych OPS i PCPR, kuratorów i sąd,
pedagogów szkolnych, policję, lekarzy rodzinnych i psychiatrów.
Blisko 80% klientów uczestniczyło w wielokrotnych spotkaniach. Przeciętny czas
terapii wynosi ok. 4-8 miesięcy. Klienci z bardziej złożonymi problemami lub zburzeniami
potrzebują więcej spotkań i taka terapia trwa ok. rok. Pojedyncze osoby korzystają z porad (z
przerwami) nawet przez kilka lat. Znacznie krócej trwają spotkania psychoedukacyjne,
zwykle 2-3 spotkania obejmujące planowanie zmian w funkcjonowaniu klienta, a następnie
monitorowanie i utrwalanie osiągniętych rezultatów.
Obserwujemy stale rosnące zainteresowanie pomocą psychologiczną w przebiegu
kryzysów i konfliktu par/małżeństw, z której coraz częściej korzystają mężczyźni.
W ubiegłym roku kontynuowano warsztaty psychodynamiczne prowadzone przez
psychologa z 5 osobową grupą (osoby dorosłe). Warsztaty miały na celu poprawę
funkcjonowania w szeroko rozumianym obszarze społecznym.
W 2015 roku były prowadzone warsztaty komunikacji małżeńskiej. W warsztatach
brało udział 6 małżeństw, które chciały poprawić swoją komunikację. Program obejmował 10
spotkań.
Cel warsztatów to:
 pokazanie błędów popełnianych w komunikacji,
 zasady prawidłowej komunikacji,
 lepsze zrozumienie reakcji współmałżonka w sytuacjach konfliktowych,
 lepsze zrozumienie własnych reakcji w sytuacjach konfliktowych,
 poznanie metod radzenia sobie z negatywnymi emocjami w sytuacjach konfliktowych.
Warsztaty te cieszyły się dużym zainteresowaniem i będą też prowadzone w 2016 roku (2
edycje).
Jeden z psychologów jest członkiem Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie; uczestniczył w comiesięcznych posiedzeniach
tego Zespołu oraz powoływanych w przez Zespół grupach roboczych.

2. Ośrodek Mediacji
PCPR jest wpisany na listę instytucji uprawnionych do prowadzenia postępowania
mediacyjnego przy Sądzie Okręgowym w Siedlcach. Przeprowadzamy postępowania
mediacyjne w sprawach rodzinnych, karnych i nieletnich zlecane sądownie oraz zgłaszane
indywidualnie przez strony. W roku 2015 roku zespół składał się z 5 mediatorów, a od IV
kwartału 8 mediatorów. Przeprowadzono 23 mediacje z wniosków indywidualnych osób
zainteresowanych poszukiwaniem porozumienia ze swoimi bliskimi. Postępowania oprócz
spotkań informacyjnych ze stronami obejmowały przeciętnie od 2-3 spotkań mediacyjnych.
Mediacje prowadzone są w ramach wolontariatu.
Czas oczekiwania na rozpoczęcie postepowania wynosił (w zależności
od dyspozycyjności stron w proponowanych terminach) od tygodnia do miesiąca.
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3. Punkt Informacyjno – Konsultacyjny Do Spraw Uzależnień
W okresie objętym sprawozdaniem tj. od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2015
roku, podczas pełnienia dyżurów specjaliści udzielili 1326 porad dotyczących aspektów
psychologicznych, terapeutycznych, informacyjnych, edukacyjnych i natury prawnej.
Uwzględniając miejsce zamieszkania osób uzyskujących pomoc w punkcie należy
stwierdzić, że byli to mieszkańcy całego powiatu mińskiego. Niektórzy ze zgłaszających się
pragnęli zachować anonimowość i w ten sposób warunkowali udzielenie pomocy. Analizując
szczegółowo ilość osób z terenu wybranych gmin stwierdzono, co następuje:
Tabela 1. Liczba osób korzystających z porad Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego.

Lp.

Gmina

I
kwartał

II kwartał

III
kwartał

IV
kwartał

I-IV
kwartały

1.

Cegłów

13

5

6

15

39

2.

Dębe Wielkie

14

8

20

24

66

3.

Dobre

6

5

6

10

27

4.

Halinów

9

8

6

10

33

5.

Jakubów

12

12

11

16

51

6.

Kałuszyn

8

7

11

12

38

7.

Latowicz

7

7

7

5

26

8.

Mrozy

9

14

19

15

57

9.

Siennica

12

11

16

11

50

10. Stanisławów

11

6

5

5

27

11. Sulejówek

9

11

10

7

37

12. Miasto Mińsk Mazowiecki

169

228

185

140

722

13. Gmina Mińsk Mazowiecki

26

29

28

26

109

14. Osoby Anonimowe

8

18

7

11

44

313

369

337

307

1326

RAZEM

Doradca ds. rodziny jest członkiem Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Uczestniczył w comiesięcznych posiedzeniach
tego Zespołu oraz powoływanych w przez Zespół grupach roboczych.
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4. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych powstał na mocy ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r Nr 127, poz. 721 z późn. zm.). Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest państwowym funduszem celowym wspierającym
działania na rzecz rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.
Zadania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
są realizowane na podstawie przyjętego w dniu 27 czerwca 2007 roku Uchwałą Rady Powiatu
Mińskiego Nr VII/39/07 programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 20072016.
Plan finansowy PFRON łącznie na rehabilitację społeczną i zawodową na 2015 rok
wyniósł 1.828.230,00 zł. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje wyłącznie zadania
z zakresu rehabilitacji społecznej. Na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie otrzymało w 2015 roku kwotę 1.667.230,00 zł.
Tabela 1. Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach
rehabilitacyjnych
Opiekun osoby
Osoba niepełnosprawna
Razem
niepełnosprawnej
Liczba
Liczba
Liczba
Kwota
Kwota
Kwota
osób
osób
osób

Dorosłe osoby
niepełnosprawne
Dzieci i młodzież do 24 r.ż.
ucząca się i niepracująca
Razem

61

67.033 zł

20

15.784 zł

81

82.817 zł

40

47.402 zł

30

23.647 zł

70

71.049 zł

101

114.435 zł

50

39.431 zł

151

153.866 zł

Tabela 2. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

Liczba osób

Kwota

Dorosłe osoby niepełnosprawne

1217

74.385 zł

Dzieci niepełnosprawne

424

14.415 zł

Razem

1641

88.800 zł

W zadaniu dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób
niepełnosprawnych – udzielono dofinansowania do 22 imprez dla osób niepełnosprawnych:
1. Rodzinna integracja na szlaku Kotliny Kłodzkiej,
2. III Powiatowe Obchody Dnia Osób Niepełnosprawnych. Światowego Dnia Zespołu
Downa. Kampania Społeczna pod nazwą „Nasz Wspólny Świat”,
3. Wyjazd turystyczno-rekreacyjno-kulturowy do Krynicy Morskiej dla uczestników
WTZ Caritas,
4. XI Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Wesołe Nutki”,
5. VI Powiatowy Integracyjny Turniej w Kręgle,
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6. Dzień Otwarty w DPS Św. Józefa w Mieni,
7. Impreza integracyjna „Nigdy osobno a zawsze razem zmieniamy świat” z okazji Dnia
Rodzicielstwa Zastępczego,
8. Impreza integracyjna „Powitanie Lata”,
9. Wyjazd integracyjno-szkoleniowy do Sianożęt dla członków PZN,
10. Obóz Terapeutyczny dla Osób Chorych Psychicznie – uczestników ŚDS Caritas,
11. Czterodniowa wycieczka Olsztyn-Malbork-Gniew-Trójmiasto dla uczestników PŚDS,
12. Impreza integracyjna „Śpiewać każdy może”,
13. Impreza integracyjna „Bajkowa jesień”,
14. Spotkanie integracyjne członków koła PZN „Dzień Białej Laski”,
15. XVI Powiatowe Jesienne Biegi Przełajowe Ignaców 2015,
16. Mazowiecki Turniej Hokeja Halowego Olimpiad Specjalnych Ignaców 2015,
17. X Integracyjny Turniej Warcabowy,
18. „Witaj Mikołaju” – wycieczka integracyjna połączona ze spotkaniem z Mikołajem,
19. Integracyjne spotkanie świąteczne członków i przyjaciół stowarzyszenia „Krok
dalej”,
20. VIII Integracyjny Koncert Mikołajkowy,
21. IX Integracyjny Turniej Szachowy,
22. Spotkanie wigilijne członków Stowarzyszenia „Możesz więcej”.
Tabela 3. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów
Przedmioty ortopedyczne
Sprzęt rehabilitacyjny
Razem
i środki pomocnicze
Liczba
Liczba
Liczba
Kwota
Kwota
Kwota
osób
osób
osób

Dorosłe osoby
niepełnosprawne

17

18.663 zł

204

275.014 zł

221

293.677 zł

Dzieci niepełnosprawne

1

960 zł

46

75.852 zł

47

76.812 zł

Razem

18

19.623 zł

250

350.866 zł

268

370 489 zł

Tabela 4. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych,
w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych
Bariery
Bariery w
Bariery techniczne
Razem
architektoniczne
komunikowaniu się

Dorosłe osoby
niepełnosprawne
Dzieci
niepełnosprawne
Razem

Liczba
osób

Kwota

Liczba
osób

Kwota

Liczba
osób

Kwota

Liczba
osób

Kwota

8

88.020 zł

7

13.734 zł

5

6.971 zł

20

108.725 zł

1

10.750 zł

6

10.839 zł

0

0 zł

7

21.589 zł

9

98.770 zł

13

24.573 zł

5

6.971 zł

27

130.314 zł
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Na terenie powiatu mińskiego funkcjonują 2 warsztaty terapii zajęciowej dla 60 uczestników:
Tabela 5. Zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej
Warsztaty Terapii
Warsztaty Terapii Zajęciowej
WTZ na terenie
Zajęciowej „LEKO”
DWP CARITAS w Mińsku
RAZEM
Powiatu Mińskiego
w Okuniewie
Mazowieckim

Liczba osób
Dofinansowanie ze
środków budżetu powiatu
Zobowiązania dot.
dofinansowania kosztów
działania WTZ ze środków
PFRON
Dofinansowanie kosztów
działania WTZ ze środków
PFRON
Razem śr. finansowe

30

30

60

51.320 zł

51.320 zł

102.640 zł

443.880 zł

443.880 zł

887.760 zł

18.000 zł

18.000 zł

36.000 zł

513.200 zł

513.200 zł

1.026.400 zł

Wśród zadań realizowanych ze środków PFRON przez Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie są jeszcze zadania zlecane z art. 36 ustawy o rehabilitacji oraz dofinansowanie usług
tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika. Jednakże te dwa zadania w 2015 roku
nie były realizowane ze względu na brak wniosków.

5. Pilotażowy Program „Aktywny Samorząd”
Na mocy porozumienia z dnia 31 maja 2012 roku Powiat Miński przystąpił
do realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” finansowanego ze środków
Państwowego Funduszy Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Podstawą prawną
uruchomienia i realizacji programu jest art. 47 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).
Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier
ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym
i w dostępie do edukacji.
Formy wsparcia realizowane w 2015 roku:
Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:
1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie
informacyjnym:
Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach
programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
3. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
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Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka
inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano
nowoczesne rozwiązania techniczne,
Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy
kończyny,
4. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki
dla osoby zależnej.
Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.
W 2015 roku łącznie na realizację wszystkich modułów i obszarów powiat otrzymał:
169.020,70,00 zł w tym:
1. Moduł I – środki bieżące (zadanie A2, B2 i D): 10.732,00 zł
środki inwestycyjne (zadanie C2-4): 20.643,50zł
2. Moduł II – 127.332,20 zł.
3. Koszty związane z obsługą programu, promocja i ewaluacją: 10.313,00 zł
Tabela 1. Realizacja pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2014 roku
Obszar
Liczba
Liczba wniosków
Zapotrzebowanie
Moduł
wsparcia i
złożonych
rozpatrzonych
na środki
zadanie
wniosków
pozytywnie

A-2
B-2
C-2
Moduł I
C-3
C-4
D
Moduł II
Razem

0
0
4
1
0
0
47
52

0,00
0,00
7.234,00
13.999,50
0,00
0,00
148.561,80
169.795,30

0
0
4
1
0
0
46
51

Wydatkowana
kwota

0,00
0,00
6.644,00
13.999,50
0,00
0,00
137.620,20
158.263,70

6. „Program wyrównywania różnić między regionami III”
Rada Nadzorcza Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
uchwałą nr 16/2015 z dnia 21 października 2015 roku zatwierdziła „Program wyrównywania
różnic między regionami III”.
Realizatorem programu będą odpowiednio jednostki samorządu wojewódzkiego
i powiatowego, które przyjmą w 2016 roku zaproszenie do uczestnictwa w programie oraz
Oddziały PFRON.
Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu
osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym
uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie.
W ramach programu Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
może przekazywać dodatkowe środki realizatorom programu – jednostkom samorządu
powiatowego, przy czym największe wsparcie kierować do powiatów, leżących w
podregionach o najniższym stopniu rozwoju społeczno-gospodarczego. Środki te będą
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wykorzystywane na działania mające na celu wyrównywanie różnic między regionami
w obszarze rehabilitacji osób niepełnosprawnych, w tym na likwidację barier w urzędach
i placówkach edukacyjnych, w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania
się i komunikowania, likwidację barier transportowych oraz aktywizację zawodową tych
osób.
Dofinansowaniem ze środków przeznaczonych na realizację programu mogą być
objęte, w ramach:
obszaru B (likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub
środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom
niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania) – część kosztów
likwidacji barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych
domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym
poruszania się i komunikowania;
obszaru C (tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych) – część kosztów
utworzenia spółdzielni socjalnej w zakresie adaptacji pomieszczeń oraz
wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych;
obszaru D (likwidacja barier transportowych) – część kosztów zakupu lub
przystosowania
pojazdów
przeznaczonych
do
przewozu
osób
niepełnosprawnych;
obszaru E (dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących
aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych) – wymagany wkład
własny beneficjentów pomocy w projekty dotyczące aktywizacji i/lub
integracji osób niepełnosprawnych;
obszaru F (tworzenie warsztatów terapii zajęciowej) – część kosztów utworzenia
warsztatów terapii zajęciowej (prace adaptacyjne, modernizacja lub
rozbudowa obiektu, zakup niezbędnego wyposażenia);
obszaru G (skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na
finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób
niepełnosprawnych) – koszty wynikające z zadań, o których mowa w art.
11, 12a, 13, 26, 26d, 26e, 40 oraz art.41 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o
rehabilitacji
zawodowej
i społecznej
oraz
zatrudnianiu
osób
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).
Adresatami pomocy mogą być:
obszaru B (likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych
domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym
poruszania się i komunikowania) – powiaty lub podmioty, które prowadzą
placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy;
obszaru C (tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych) – gminy, powiaty,
organizacje pozarządowe;
obszaru D (likwidacja barier transportowych):
a. placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone
przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty,
b. jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej;

12

obszaru E (dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących
aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych) – gminy, powiaty oraz
organizacje pozarządowe;
obszaru F (tworzenie warsztatów terapii zajęciowej) – jednostki samorządu
terytorialnego lub organizacje pozarządowe;
obszaru G (skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na
finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób
niepełnosprawnych) - powiaty.
W 2016 roku realizowane będą wszystkie przewidziane w programie obszary
wsparcia. Zgodnie z wykazem powiatów kwalifikujących się do uczestnictwa w 2016r.
stanowiącym załącznik do kierunków działań oraz warunków brzegowych obowiązujących
realizatorów w 2016 r., Powiat Miński kwalifikuje się do uzyskania pomocy we wszystkich
obszarach: B, C, D, E, i G, określonych w programie.
Terminy rozpoczęcia realizacji poszczególnych obszarów programu zostaną określone
przez Zarząd PFRON w zależności od potrzeb i możliwości finansowych PFRON.

7. Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych
Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych została powołana
Zarządzeniem Nr 34/2003 Starosty Mińskiego z dnia 30 lipca 2003 roku. Kadencja Rady trwa
4 lata. Zarządzeniem Nr 32/15 Starosty Mińskiego z dnia 08 października 2015 roku został
powołany nowy skład osobowy członków Rady czwartej kadencji.
W roku 2014 Rada obradowała na pięciu posiedzeniach. Głównym celem spotkań
Rady było wydanie opinii w sprawie podziału i przesunięć środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególnych zadaniach z algorytmu.

8. Wypoczynek letni dzieci i młodzieży
Chorągiew Mazowiecka ZHP w Płocku jest bezpośrednim organizatorem programu
profilaktyczno-terapeutycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo,
dotkniętych skutkami alkoholizmu pn. „Pogodne Lato”. W programie biorą udział dzieci
i młodzież w wieku od 8 do 15 lat z terenu 35 powiatów województwa mazowieckiego.
W 2015 roku z Powiatu Mińskiego w ramach programu wyjechało 43 dzieci na obóz
harcerski w miejscowości Gorzewo, 09-500 Gostynin.

9. Projekt Systemowy „Wsparcie na starcie”
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim w terminie
od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzkim 20072013, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie
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aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez
powiatowe centra pomocy rodzinie realizowało projekt systemowy pn. „Wsparcie na starcie”.
Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.
W dziewiątej edycji programu wzięło udział 33 osoby (29 nowozrekrutowane oraz
4 osoby które powróciły do projektu z lat ubiegłych). Uczestnicy/uczestniczki projektu
podzieleni zostali na kilka grup realizujących odrębne zadania: Indywidualny program
usamodzielniania realizowało 16 osób (4 osoby kontynuowały działania podjęte
w poprzednich latach), Program integracji społecznej i zawodowej 4 osoby, Indywidualna
umowa z osoba niepełnosprawną 12 osób, Program Aktywności Lokalnej realizowała
1 osoba.
Tabela 1. Podział uczestników/uczestniczek projektu ze względu na płeć.

Rodzaj programu

Liczba kobiet

Liczba mężczyzn

Łącznie

8

8

16

3

1

4

4
1
16

8
0
17

12
1
33

Indywidualny program usamodzielnienia
(w tym 3 K i 1 M powróciło do projektu)
Program integracji społecznej
i zawodowej
Umowa z osobą niepełnosprawną
Program Aktywności Lokalnej
Łącznie

W projekcie „Wsparcie na starcie” w roku 2015 wzięły udział osoby bezrobotne,
nieaktywne zawodowo i zatrudnione, zagrożone wykluczeniem społecznym, będące osobami
w wieku aktywności zawodowej (15-64 lat), korzystające ze świadczeń pomocy społecznej
w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, a także osoby traktowane jako otoczenie osób
wykluczonych społecznie. Odbiorcami programu „Wsparcie na starcie” były osoby głównie
z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym i zawodowym.
Tabela 2. Status osoby na rynku pracy w podziale na płeć.

Status osoby na rynku pracy
Bezrobotni
Osoby nieaktywne zawodowo
Zatrudnieni
Łącznie

Liczba kobiet

Liczba mężczyzn

Łącznie

0
13
3
16

4
9
4
17

4
22
7
33

W ramach programu „Wsparcie na starcie” w 2015r przeprowadzono następujące działania:
Aktywna integracja:
Każdy z uczestników projektu „Wsparcie na starcie” pracował na indywidualnych
ścieżkach reintegracji. Każde z działań planowane było do indywidualnych potrzeb
i możliwości uczestników. Działania uwzględniały zasadę równości kobiet i mężczyzn.
W ramach zadania Aktywna integracja w 2015 roku w zależności od grupy odbiorców
realizowano następujące działania.
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W ramach Indywidualnego programu usamodzielnienia, Umowy z osobą
niepełnosprawną i Programu integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych
uczestnicy/uczestniczki programu realizowali kursy prawa jazdy (kat. B i C) oraz kursy
zawodowe (kurs stylizacji paznokci, kurs kosmetyki z elementami wizażu i stylizacji
paznokci, kurs komputerowy, kurs obsługi koparko-ładowarki kl. III, kurs magazyniera wraz
z obsługa wózka jezdniowego wraz z wymiana butli gazowych, kurs obsługi programu
AutoCAD, kurs projektowania w języku C++, kurs sprzedawcy z obsługą kasy fiskalnej wraz
z fakturowaniem komputerowym, kurs księgowości wspomaganej techniką komputerową,
zaawansowany kurs photoshopa, kurs spawania metodą TIG, kwalifikowany kurs ochrony
fizycznej, kurs barmański.
Tabela 3. Liczba osób, które skorzystały z min. jednego szkolenia w ramach projektu:

Rodzaj programu
Indywidualny program
usamodzielnienia
Program integracji społecznej i
zawodowej osób niepełnosprawnych
Indywidualna umowa z osobą
niepełnosprawną
Łącznie

Liczba kobiet

Liczba mężczyzn

Łącznie

8

8

16

3

0

3

4

8

12

15

16

31

W ramach Aktywnej integracji udzielono pomocy na zagospodarowanie w formie
rzeczowej (2 kobietą). W ramach projektu odbyły się konsultacje z doradcą zawodowym
(skorzystało z nich 12 kobiet oraz 14 mężczyzn) i psychologiem (skorzystało
z nich 2 kobiety oraz 3 mężczyzn), zakupywane zostały vouchery na usługi społecznozdrowotne (zakupiono 100 biletów do kina, 22 karnetów na basen). Uczestnicy wyjechali
również na warsztat kompetencji społecznych (skorzystało z niego 9 kobiet oraz 8 mężczyzn).
Dla osób niepełnosprawnych udzielano dofinansowań do turnusów rehabilitacyjnych (z tej
formy wsparcia skorzystało 4 kobiet oraz 4 mężczyzn).
W ramach Programu Aktywności Lokalnej funkcjonowała grupa samopomocowa
dla rodzin zastępczych. W ramach grupy organizowano spotkania edukacyjne oraz
integracyjne. Dla rodzin zastępczych odbył się warsztat kompetencji wychowawczych
odbywający się w formie stacjonarnej.

Działania o charakterze środowiskowym
W ramach zadania zorganizowany był wyjazd integracyjno-szkoleniowy, na którym
uczestnicy przyswajali wiedzę z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej (wzięło w nich
udział 10 osób) odbyło się również spotkanie edukacyjne z dziedziny savoir-vivre
(uczestniczyło w nich 10 osób). Zorganizowany zostało wyjazd do teatru
(uczestniczyło w nim 45 osób). W wyjazdach wzięło udział również najbliższe otoczenie
uczestników/uczestniczek projektu.

Zasiłki i wsparcie w naturze
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W ramach wkładu własnego jaki stanowi to zadanie udzielana została pomoc
na kontynuowanie nauki, udzielono pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie utrzymania
dziecka w rodzinie zastępczej a także udzielono dofinansowania do turnusów
rehabilitacyjnych (w części PFRON).

10. Programu Aktywności Lokalnej.
W roku 2015 Programem Aktywności Lokalnej w ramach projektu „Wsparcie
na starcie” objęto rodziny zastępcze.
W ramach Programu Aktywności Lokalnej funkcjonowała grupa samopomocowa
dla rodzin zastępczych (zawodowych i niezawodowych). W ramach grupy organizowano
spotkania edukacyjne, spotkania integracyjne. Dla rodzin zastępczych odbył się warsztat
kompetencji wychowawczych.

11. Domy Pomocy Społecznej
Powiat miński posiada trzy, funkcjonujące domy pomocy społecznej, tj.
- Dom Pomocy Społecznej św. Józefa w Mieni – przeznaczony dla osób przewlekle
somatycznie chorych (100 miejsc) i przewlekle psychicznie chorych (80 miejsc), (180
miejsc razem);
- Dom Pomocy Społecznej „Jedlina” w Mieni – przeznaczony dla kobiet i mężczyzn
niepełnosprawnych intelektualnie (108 miejsc);
- Dom Pomocy Społecznej w Kątach – przeznaczony dla dzieci, młodzieży oraz osób
dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie (50 miejsc).
Podstawą prawną dotyczącą umieszczania w domach pomocy społecznej jest:
 ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.
 rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku
w sprawie domów pomocy społecznej.
Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub
niepełnosprawności, która nie może samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której
nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do
umieszczenia w domu pomocy społecznej.
Tabela 1. Wykorzystanie miejsc w domach pomocy społecznej ( stan na dzień 31 grudnia 2015roku ):
Lp.

1.
2.
3.

Nazwa i adres
placówki
DPS Św. Józefa
w Mieni
DPS „Jedlina”
w Mieni
DPS w Kątach

Liczba
Liczba osób
miejsc
korzystających
w placówce z miejsc w 2015r

Liczba
zgonów
i rezygnacji

Liczba osób
przyjętych
do DPS w 2015r

Liczba osób
oczekujących

180

201

22

22

5

108

109

1

2

0

50

54

3

3

1
16

RAZEM

338

364

26

25

6

Tabela 3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje bieżących zadań powiatu (domy pomocy
społecznej) w latach 2010-2015 na jednego mieszkańca:
Lp.

Nazwa placówki

2013 rok

2014 rok

2015 rok

1.

DPS
(powiat miński)

1 900,00

2 000,00

2 100,00

Tabela 4. Koszt utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej zgodnie z Zarządzeniem Starosty
Mińskiego w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w latach 2010-2015:
Lp.

Nazwa placówki

2013 rok

2014 rok

2015 rok

1.

DPS św. Józefa w Mieni

3 278,00

3 321,00

3 270,00

2.

DPS „Jedlina” w Mieni

2 981,00

3 037,00

3 057,00

3.

DPS w Kątach

3 738,00

3 768,00

3 835,59

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie sprawuje bieżący nadzór nad
funkcjonowaniem domów pomocy społecznej i sporządza miesięczne, kwartalne, półroczne
i roczne sprawozdania dotyczące funkcjonowania domów pomocy społecznej.
Ponadto do kompetencji PCPR należy:
- rozpatrywanie wniosków o częściowe lub całkowite zwolnienie z odpłatności za pobyt
w domu pomocy społecznej;
- rozpatrywanie wniosków o przeniesienie do innego domu pomocy społecznej;
- udzielanie informacji o możliwościach przyjęcia do domów pomocy społecznej
funkcjonujących na terenie powiatu mińskiego i innych powiatów;
- udzielanie informacji na temat zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w dps.

12. Ośrodek Interwencji Kryzysowej dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
Zadaniem Ośrodka Interwencji Kryzysowej jest udzielenie pomocy, wsparcia,
czasowego schronienia osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej związanej z przemocą
w rodzinie. Zadanie to realizowane jest poprzez prowadzenie następujących form pracy
z klientem:
▪ pierwszy kontakt z klientem – w trakcie takiego spotkania wstępnie diagnozuje się
problem, omawia możliwości działania w danym przypadku i udziela wsparcia;
▪ porady i konsultacje psychologiczne – porady i konsultacje mogą być jednorazowe lub
rozłożone na etapy, mogą dotyczyć problemów przemocy, rodzinnych, małżeńskich,
wychowawczych, osobistych itp.
▪ rozmowy wspierające - określenie problemu i poszukiwanie możliwych rozwiązań,
kierowanie do placówek specjalistycznych, wypełnianie dokumentów, pisanie podań
i wniosków, poszukiwanie ofert pracy, wykonywanie telefonów w sprawie pracy;
▪ terapia osób uzależnionych i współuzależnionych;
▪ interwencja kryzysowa w nagłych zdarzeniach – interwencja i pomoc psychologiczna
osobom i rodzinom znajdującym się w nagłym lub przewlekłym kryzysie;
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▪ hostel – bezpieczne schronienie w sytuacji, gdy bezpieczeństwo klientek i ich dzieci
w domu rodzinnym jest zagrożone;
Tabela 1. Wykorzystanie miejsc w ośrodku interwencji kryzysowej ( stan na dzień 31 grudnia 2015 roku ):
Liczba
Liczba osób
Liczba
Liczba
Liczba
Lp.
Nazwa
miejsc
korzystających
kobiet
mężczyzn
dzieci

1.
2.

OIK
Hostel
RAZEM

7
-

98
15
-

71
5
113

27
76

10
27

Ośrodek Interwencji Kryzysowej Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej przeznaczony
jest przede wszystkim dla ofiar przemocy w rodzinie. Osoby trafiające do Ośrodka to kobiety
z dziećmi, które doświadczają realnego zagrożenia życia lub zdrowia. Inne powody, dla
których osoby zgłaszają się do Ośrodka Interwencji Kryzysowej to: problemy finansowe,
problemy wychowawcze i małżeńskie, nadużywanie alkoholu przez osoby z rodziny,
problemy w wyrażaniu złości, zaburzenia psychiczne, osobowości.
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w okresie sprawozdawczym udzielił pomocy 98
osobom. Do form pomocy udzielanej indywidualnie klientom w naszym Ośrodku zalicza się:
 pierwszy kontakt - diagnoza wstępna problemu, omówienie możliwości działania
w danym przypadku – 17 osób.
 rozmowy wspierające - wsparcie dla klientów (wysłuchanie, klaryfikacja i określenie
problemu, możliwe sposoby rozwiązania); kierowanie do innych Ośrodków; pomoc
w pisaniu wniosków i wypełnianiu dokumentów; poszukanie pracy - ogłoszenia
w Internecie i rozmowy telefoniczne w sprawie pracy – 98 osób;
 terapia indywidualna- konsultacje psychologiczne - poradnictwo, konsultacje rodzinne
i par małżeńskich, terapia krótkoterminowa, długoterminowa – 24 osoby;
 terapia grupowa krótkoterminowa. W Ośrodku zorganizowana została grupa
terapeutyczna dla 7 osób z problematyką przemocy w rodzinie. Grupa trwała od 10 marca
2015 roku do 29 grudnia 2015 roku, łącznie 43 sesje. Spotkania miały miejsce raz
w tygodniu przez 1,5 godziny przez 43 tygodnie. Ta forma pomocy spotkała się z dużym
zainteresowaniem uczestników. Grupa miała wysoką frekwencję. Celem terapii było
uzyskanie wsparcia dla jej członków w ich bieżących sytuacjach życiowych oraz praca
nad większą samoświadomością. Ta ostatnia skupiała się głownie nad pracą nad
impulsywnością, stawianiem adekwatnych granic, większą tolerancją przeżywania
różnych uczuć, zwiększeniem asertywności, odrębności od innych.
 interwencja kryzysowa - pomoc dla osób lub rodzin znajdujących się w nagłym kryzysie
– 5 rodzin;
 bezpieczne schronienie (hostel) - praca z mieszkańcami hostelu – 15 osób;
 do Ośrodka trafiają również osoby, które kierujemy do innych placówek.
Przez cały rok 2015 sukcesywnie na terenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej była
wydawana używana odzież, która jest oddawana do Ośrodka przez osoby prywatne jak
również środki chemiczne i higieniczne. Z pomocy tej korzystały również klientki, które
przebywały w hostelu OIK.
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Ośrodek Interwencji Kryzysowej współpracuje z następującymi instytucjami:
1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie;
2. Miejskie oraz Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej;
3. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
4. Powiatowa Komenda Policji;
5. Centrum Interwencji Kryzysowej, Otwock;
6. Środowiskowy Dom Samopomocy, Mińsk Mazowiecki;
7. Świetlica Socjoterapeutyczna, Mińsk Mazowiecki;
8. Dom Samotnej Matki, Zielonka;
9. Poszczególne parafie Kościoła Katolickiego na terenie miasta.
10. Zespól interdyscyplinarny.

13. Ośrodki Wsparcia Dziennego
Stosownie do zapisu art. 20 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej, do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanej przez powiat należy
prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami
psychicznymi.
Na podstawie Porozumień zawartych pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Powiatem
Mińskim realizuje zadania związane z prowadzeniem i organizacją dwóch Środowiskowych
Domów Samopomocy:
1) dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
2) dla osób niepełnosprawnych intelektualnie.
Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
Ośrodek wsparcia prowadzony jest na zlecenie powiatu od 2003r, przeznaczony jest
dla 30 dorosłych osób przewlekle chorych, prowadzony przez CARITAS Diecezji
Warszawsko - Praskiej a jego siedzibą jest budynek przy ul. Kościelnej 18 w Mińsku
Mazowieckim. Do Ośrodka kierowane są osoby na podstawie decyzji administracyjnej
wydanej z upoważnienia Starosty przez Dyrektora PCPR. Pobyt w Ośrodku jest odpłatny.
W 2015r z usług Ośrodka korzystało 32 osoby. Stan na dzień 31 grudnia 2015 rok – 27 osób.
Funkcjonowanie ŚDS jest w 100% finansowane z budżetu Wojewody
Mazowieckiego. W 2015 roku ŚDS otrzymał dodatkowo kwotę 20.000,00zł jako środki
z przeznaczeniem na remont łazienki oraz zakup niezbędnego wyposażenia do pomieszczeń
po Ośrodku Interwencji Kryzysowej.
Ponadto co roku Ośrodek występuje również o środki finansowe z PFRON
na realizację konkretnych działań terapeutycznych, np.
1) Obóz terapeutyczny dla osób chorych psychicznie zorganizowany w dniach
22-27.06.2015r na który Ośrodek otrzymał kwotę 5.500,00zł,
2) IX Turniej Szachowy dla osób niepełnosprawnych zorganizowany w dniu 28 grudnia
2015r, na organizację którego Ośrodek otrzymał kwotę 1.500,00zł
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Od 2016 roku Kierownik Ośrodka rozpocznie starania o zakup samochodu do przewozu
osób niepełnosprawnych – uczestników zajęć ŚDS. Jest to niezbędne by Ośrodek mógł być
konkurencyjny w stosunku do Ośrodków z sąsiednich powiatów oraz miał możliwość
pozyskiwania nowych uczestników z odległych zakątków powiatu.
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy
Ośrodek przeznaczony dla 35 dorosłych osób z upośledzeniem umysłowym
prowadzony przez Powiat Miński. Jego siedziba mieści się przy ul. Sosnkowskiego 43 w
Mińsku Mazowieckim. Ośrodek rozpoczął działalność w III kwartale 2008 roku i posiadał
wówczas 30 miejsc, a w czerwcu 2012r otrzymał zgodę na zwiększenie liczby miejsc do 35.
Do Ośrodka kierowane są osoby na podstawie decyzji administracyjnej. Uczestnictwo
w zajęciach jest odpłatne. Z usług Ośrodka w 2015r korzystało 43 osoby. Stan na dzień
31 grudnia 2015r to 37 uczestników.
Funkcjonowanie PŚDS jest w 100% finansowane z budżetu Wojewody
Mazowieckiego. W 2015 roku PŚDS otrzymał dodatkowo kwotę 13.900,00zł jako środki
z przeznaczeniem na doposażenie posiadanych lokali.
Ponadto w ramach porozumienia zawartego ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych i Niedostosowanych Społecznie „Sigma” Ośrodek otrzymał
dofinansowanie ze środków PFRON w kwocie 6.516,60zł na zorganizowanie 4-dniowej
wycieczki turystycznej na trasie Olsztyn-Malbork-Gniew-Trójmiasto w terminie 8-11
września 2015 roku dla 19 osób niepełnosprawnych i 8 opiekunów.

14. Realizacja Programów Konkursowych.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie od kilu lat bierze udział w licznych konkursach
ogłaszanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Mazowiecki Urząd
Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej. Na realizację tych konkursów Centrum
otrzymywało środki finansowe.
W 2015 rok realizowaliśmy:
1) „Program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc
w rodzinie”;
2) Resortowy Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej – „Asystent
Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej”;
3) Resortowy Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej – PRIDE;
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Rozdział II
Powiatowy Zespół Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
Do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Mińsku
Mazowieckim w 2015 roku wpłynęło ogółem 2111 wniosków, z tego 1791 wniosków od osób
powyżej 16 roku życia, w celu:
Tabela 1. Osoby powyżej 16 roku życia.

Cel złożenia wniosku

Lp.

Liczba

1.

Odpowiednie zatrudnienie

397

2.

Szkolenie

14

3.
4.

Uczestnictwo w warsztatach terapii zajęciowej

11
164

5.
6.
7.
8.
9.

Konieczność zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
Korzystanie z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji /
korzystanie z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i
rehabilitacyjnych/
Zasiłek pielęgnacyjny

350
329

Korzystanie z karty parkingowej
Inne(ulgi telekomunikacyjne, ulgi w podatku dochodowym, ulgi PKP i
PKS, prawo do zamieszkiwania w oddzielnym pokoju, i inne)

412

RAZEM

1791

114

- 320 wnioski od osób do 16 roku życia w celu zaliczenia ich do osób niepełnosprawnych,
z tego dotyczących:
Tabela 2. Osoby przed 16 rokiem życia.

Cel złożenia wniosku

Lp.
1.
2.
3.

Liczba

Zasiłek pielęgnacyjny
Zasiłek stały
Inne (przedłużenie urlopu wychowawczego, karta parkingowa,
zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne, rehabilitacja)

285
14

RAZEM

320
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W 2015 roku Powiatowy Zespół wydał osobom powyżej 16 roku życia 1779 orzeczeń
o stopniu niepełnosprawności, z tego:
- 47 to orzeczenia o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych,
- 97 orzeczenia o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności,
- 1635 decyzji pozytywnych czyli orzeczeń z określeniem stopnia niepełnosprawności.
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Tabela 3. Liczba wydanych orzeczeń wg stopni niepełnosprawności, wieku i płci, wykształcenia i zatrudnienia
Osoby powyżej 16 roku życia.
STOPIEŃ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

PŁEĆ

WIEK

znaczny

umiarkowany

lekki

Razem

16-25

26-40

41-60

61 i więcej

K

M

443

836

356

1635

166

202

619

648

786

849

WYKSZTAŁCENIE

ZATRUDNIENIE

mniej niż podst.

podstawowe

zasadnicze

średnie

Wyższe

TAK

NIE

50

477

485

455

168

266

1369

W 2015 roku Powiatowy Zespół osobom do 16 roku życia wydał ogółem 308
orzeczeń, z tego:
- 256 to decyzje pozytywne - orzeczenia o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych,
- 50 negatywne - orzeczenia o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych,
- 2 orzeczenia o odmowie ustalenia niepełnosprawności.
Tabela 4. Liczba wydanych orzeczeń wg wieku i płci - Osoby przed 16 rokiem życia.
PŁEĆ

WIEK

RAZEM
liczba orzeczeń

0 – 3 lat

4 – 7 lat

8 –16 lat

K

M

256

66

69

121

87

169

Do końca 2015 roku Powiatowy Zespół w Mińsku Mazowieckim wydał osobom
niepełnosprawnym 932 legitymacji uprawniających do korzystania z ulg i uprawnień na
podstawie odrębnych przepisów (w tym ulgowych przejazdów na PKS, PKP i ulg
w komunikacji miejskiej na terenie Warszawy).
Tabela 5. Liczba wydanych legitymacji.

Wyszczególnienie

Lp.
1.
2.
3.

Legitymacje wydane osobom przed 16 rokiem życia na podstawie ważnych
orzeczeń o niepełnosprawności
Legitymacje wydane osobom po 16 roku życia na podstawie
ważnych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności

Ogółem

Liczba
183
749
932

Powiatowy Zespół w Mińsku Mazowieckim w roku 2015 przyjął 186 odwołań
od wydanych orzeczeń, z czego 181 odwołań zostało przesłanych do rozpatrzenia przez II-gą
instancję czyli Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie,
z których Wojewódzki Zespół:
- 91 orzeczeń utrzymał w mocy,
- 14 orzeczeń uchylił w całość,
- 35 orzeczeń uchylił w części,
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- 12 spraw pozostawił bez rozpoznania (osoby nie zgłosiły się na posiedzenie składu
orzekającego w Wojewódzkim Zespole w Warszawie),
- 29 odwołań oczekuje na rozpatrzenie przez Zespół w Warszawie.
W ramach samokontroli 5 odwołań zostało rozpatrzonych przez Powiatowy Zespół
w Mińsku Mazowieckim.
W 2015 roku Przewodniczący Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności w Mińsku Mazowieckim wydał ogółem 528 kart parkingowych dla
osób niepełnosprawnych i placówek.
Tabela 6. Liczba wydanych kart parkingowych.
RAZEM

Dla osób niepełnosprawnych

Dla placówek

528

515

13
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Rozdział III
Organizator Pieczy Zastępczej
Dnia 01 stycznia 2012 roku weszła w życie ustawa z dnia 9 czerwca 2011r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013r. poz. 135 z późn. zm.) .
Zgodnie z w/w ustawą Starosta Powiatu Mińskiego Zarządzeniem Nr 73/11 z dnia 10
października 2011r. wyznaczył Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jako Organizatora
Rodzinnej Pieczy Zastępczej na terenie Powiatu Mińskiego.
Piecze zastępczą dzielimy na:

1. Instytucjonalną pieczę zastępczą
Na terenie Powiatu Mińskiego, we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie, w 2015 roku, funkcjonowały dwie całodobowe placówki opiekuńczowychowawcze zapewniające opiekę dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki
rodzicielskiej.
Dom Dziecka w Falbogach
Jest to całodobowa placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego,
prowadzona przez Powiat Miński. Liczba miejsc – 30.
Placówka została wpisana do rejestru placówek opiekuńczo-wychowawczych
województwa mazowieckiego. Średni miesięczny koszt utrzymania w placówce w roku 2015
wynosił 4 649,00 zł (Zarządzenie Nr 6/15 Starosty Mińskiego z dnia 29 stycznia 2015 roku).
W okresie sprawozdawczym Dom Dziecka w Falbogach zapewniał całodobową opiekę
41 nieletnim dzieciom. Stan osobowy na dzień 31 grudnia 2015 roku – 28 dzieci.
Dom Dziecka im. Matki Weroniki w Siennicy
Jest całodobową placówką opiekuńczo – wychowawczą typu socjalizacyjnego,
prowadzoną przez Zgromadzenie Sióstr Kapucynek NSJ na zlecenie Powiatu Mińskiego.
Liczba miejsc – 14. Placówka wpisana do rejestru placówek opiekuńczo-wychowawczych
województwa mazowieckiego.
Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 4/2008 z dnia 15 kwietnia 2008
roku. Zgromadzenie uzyskało zgodę na prowadzenie placówki na czas nieokreślony.
W roku 2015 średni miesięczny koszt utrzymania w Placówce ustalony na podstawie
Zarządzenia Nr 4/15 Starosty Mińskiego z dnia 21 stycznia 2015 roku wynosił 2 800,00 zł.
W okresie sprawozdawczym Dom Dziecka zapewniał całodobową opiekę 16 dzieciom. Stan
osobowy na dzień 31 grudnia 2015 roku - 14 dzieci.
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Kierowanie dzieci do placówek opiekuńczo-wychowawczych.
Tabela 1. Dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w latach 2012 – 2015 pochodzące
z terenu Powiatu Mińskiego.
Liczba dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
Typu socjalizacyjnego
Wyszczególnienie

Typu interwencyjnego
/Pogotowie Opiekuńcze,
Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny/
Ogółem

na terenie
Powiatu
Mińskiego

na terenie
innych
powiatów

na terenie
Powiatu Mińskiego

na terenie
innych powiatów

2012 rok

20

6

0

0

26

2013 rok

19

0

0

0

19

2014 rok

20

0

0

5

25

2015 rok

16

0

0

3
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W 2015 roku,
na podstawie orzeczeń sądowych
wszczęto postępowanie
o umieszczenie 22 dzieci w całodobowych placówkach opiekuńczo -wychowawczych.
Do placówek skierowano w 2015 roku 19 dzieci w tym: 13 dzieci do Domu Dziecka
w Falbogach, 3 dzieci umieszczono w Domu Dziecka im. Matki Weroniki w Siennicy,
3 małoletnie przebywały w Pogotowiu Opiekuńczym w Warszawie w trybie interwencyjnym.
W przypadku 3 dzieci Sąd wydał postanowienie o umieszczeniu w placówce
a następnie zmienił swoje postanowienie.

Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów.
W 2015 roku realizowano porozumienia zobowiązujące Powiat Miński
odpłatności za pobyt dzieci w placówkach na terenie innych powiatów

z tytułu

Tabela 2. Dzieci z terenu Powiatu Mińskiego przebywające w 2015 roku w placówkach opiekuńczowychowawczych na terenie innych powiatów.
Liczba dzieci przebywających
Liczba dzieci
Wyszczególnienie
w placówkach w 2015 r.
Stan na dzień 31.12.2015 r.

Miasto Stołeczne Warszawa

1

1

Powiat Chełmski

1

1

Powiat Otwocki

3

0

Powiat Łukowski

1

1

Powiat Wołomin

3

3

RAZEM

9

6
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Dochody Powiatu Mińskiego z tytułu przyjęcia dzieci z innych powiatów:
Tabela 3. Dzieci z terenu innych powiatów przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na
terenie Powiatu Mińskiego.

Wyszczególnienie - Powiaty

Dom Dziecka w Falbogach

Dom Dziecka w Siennicy

Liczba dzieci
w 2015 roku

Stan na dzień
31.12.2015

Liczba dzieci
w 2015 roku

Stan na dzień
31.12.2015

Miasto Słupsk

0

1

0

0

Powiat Garwoliński

0

0

2

2

Powiat Zgorzelec

0

0

3

2

Powiat Płocki

3

3

0

0

Powiat Siedlecki

0

0

1

0

Powiat Żuromin

1

1

0

0

Powiat Żyrardowski

5

6

0

0

Powiat Inowrocław

2

0

0

0

Powiat Ostrowski

0

0

1

1

Powiat Wyszkowski

0

1

0

0

Miasto Bielsko Biała

0

0

0

1

Powiat Pruszkowski

0

1

0

0

Razem

11

13

7

6

Pomoc w usamodzielnieniu.
W 2015 roku realizowano pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 3 wychowanków,
na kontynuowanie nauki dla 19 wychowanków i zagospodarowanie dla 4 wychowanków
placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym dla 9 wychowanków domów dziecka, 1 zakładu poprawczego, 6 - młodzieżowych ośrodków wychowawczych, 3 – specjalnych
ośrodków wychowawczych. 2 wychowanków było objętych pomocą mającą na celu ich
integrację ze środowiskiem i przystosowaniem się do życia po opuszczeniu placówki.
Pomocy wyłącznie w postaci pracy socjalnej udzielano 32 osobom.
Największą przeszkodą w życiowym usamodzielnieniu i integracji ze środowiskiem
osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze jest brak mieszkania.
Dzieci przebywające aktualnie w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, opuszczając
placówkę, napotka tego rodzaju problem.
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2. Rodzinną Pieczę Zastępczą
Rodzinna piecza zastępcza jest formą zapewnienia opieki dziecku pozbawionemu
całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej. Jest to przejściowa - okresowa forma opieki
nad dzieckiem.
W rodzinach zastępczych umieszcza się dzieci, których rodzice zostali trwale lub
czasowo pozbawieni praw rodzicielskich lub gdy władza ta została im ograniczona lub
zawieszona. Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej następuje na podstawie orzeczenia
sądu i po uzyskaniu zgody rodziców zastępczych.
Formy rodzinnej pieczy zastępczej:
1) Rodzina zastępcza:
a) spokrewniona tworzona jest przez małżonków lub osobę, będących wstępnymi lub
rodzeństwem dziecka; (tylko dziadkowie lub rodzeństwo),
b) niezawodowa - mogą ją tworzyć małżonkowie lub osoba, niebędący wstępnymi lub
rodzeństwem dziecka; (krewni i powinowaci, niespokrewnieni),
c) zawodowa - małżonkowie lub osoba, niebędący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka;
otrzymuje wynagrodzenie za sprawowanie opieki i wychowania.
Rodziny zawodowe dzielą się na:
 zawodowe pełniące funkcję pogotowia rodzinnego;
 zawodowe specjalistyczne;
 zawodowe (do 3 dzieci).
Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka przysługuje świadczenie na
pokrycie kosztów utrzymania dziecka w kwocie:
 660 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej
spokrewnionej;
 1000 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej
zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka.
Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka na dziecko
legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz rodzinie zastępczej zawodowej na dziecko
umieszczone na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich przysługuje
dodatek nie niższy niż kwota 200 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów
utrzymania tego dziecka.
Ponadto może zostać przyznane:
a) dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka,
b) świadczenie na pokrycie:
- niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka –
jednorazowo,
- wydatków związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń
mających wpływ na jakość sprawowanej opieki – jednorazowo lub okresowo.
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim realizując zadania,
jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej objęło w roku 2015 opieką 127 rodzin
zastępczych.
Tabela Nr 1. Liczba rodzin zastępczych Powiatu Mińskiego na dzień 31.12.2015r.
Rodziny
Rodziny, które zakończyły
Rodziny zastępcze
Liczba rodzin
powstałe
pełnienie funkcji rodziny
w 2015 r.
zastępczej w roku 2015 r.

Spokrewnione

80

10

6

Niezawodowe

45

7

5

Zawodowa - Pogotowie Rodzinne

1

0

0

Zawodowa -Specjalistyczna

1

0

0

127

17

11

Razem:

Największa liczba spośród rodzin zastępczych Powiatu to rodziny zastępcze
spokrewnione. W rodzinach zastępczych w roku 2015 przebywało 172 dzieci, a w rodzinach
zastępczych spokrewnionych 104 dzieci co stanowi 60% ogółu umieszczonych dzieci
w rodzinnej pieczy zastępczej.
Tabela Nr 2. Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych Powiatu Mińskiego na dzień 31.12.2015r.
Dzieci umieszczone
Dzieci, które opuściły
Liczba
Rodziny zastępcze
w rodzinach
rodzinną pieczę zastępczą
dzieci
zastępczych w 2015 r.
w 2015 r.

Spokrewnione

104

15

7

Niezawodowe

61

10

9

Zawodowa - Pogotowie rodzinne

3

3

1

Zawodowa -Specjalistyczna

4

2

1

172

30

18

Razem:

Najwięcej dzieci jest umieszczonych w spokrewnionych rodzinach zastępczych,
z których to też najwięcej dzieci opuściło rodziny zastępcze. W rodzinach niezawodowych
przebywało 35,5% dzieci ogółem umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej.
Tabela Nr 3. Liczba umieszczonych dzieci w poszczególnych typach rodzin zastępczych Powiatu Mińskiego
na dzień 31.12.2015r.
Zawodowa
Zawodowa
Rodziny zastępcze:
Spokrewnione Niezawodowe
Pogotowie
Specjalistyczna
Rodzinne

Bez dzieci

0

0

0

0

Umieszczone 1 dziecko

60

32

0

0

Umieszczone 2 dzieci

17

11

0

0

Umieszczone 3 dzieci

2

1

1

0

Umieszczone więcej niż 3 dzieci

1

1

0

1
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W tym pełnoletni wychowankowie
pozostający w pieczy
Razem:

37

0

0

0

80

45

1

1

Powyższa tabela przedstawia liczbę dzieci w poszczególnych typach rodzin
zastępczych. Zarówno w przypadku rodzin niezawodowych, jak i spokrewnionych najwięcej
jest rodzin opiekujących się jednym dzieckiem.
Tabela Nr 4. Czas pobytu dzieci w rodzinach zastępczych Powiatu Mińskiego w pieczy zastępczej na dzień
31.12.2015 r.
Do 3
miesięcy

Od 3 do 6
miesięcy

Od 6 do 12
miesięcy

Powyżej 1
roku do 2 lat

Powyżej 2
lat do 3 lat

Powyżej
3 lat

Spokrewnione

6

5

7

12

9

65

Niezawodowe

4

1

4

10

10

32

1

0

1

1

0

0

1

1

0

0

0

2

12

7

12

23

19

99

Typ rodziny

Zawodowa
Pogotowie
rodzinne
Zawodowa
Specjalistyczna
Razem:

Objęcie dziecka jedną z form pieczy zastępczej następuje do momentu ustania
przyczyny umieszczenia w pieczy zastępczej, na okres nie dłuższy niż do osiągnięcia
pełnoletniość lub do ukończenia 25 roku życia, jeżeli osoba, która osiągnęła pełnoletniość
przebywając w rodzinie zastępczej za zgodą odpowiednio rodziny zastępczej kontynuuje
naukę.
Na podstawie danych zawartych w tabeli Nr 4 widać, iż czas pobytu dzieci
w rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Mińskim w większości przypadków przekracza 3
lata we wszystkich typach rodzin zastępczych.
Cyklicznie także w roku 2015 prowadzony był nabór kandydatów do pełnienie funkcji
rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim prowadziło kampanię
informacyjną mającą na celu promowanie rodzinnej pieczy zastępczej oraz nabór kandydatów
do pełnienia funkcji rodziny zastępczej poprzez dystrybucję ulotek, zamieszczanie informacji
na stronie internetowej Centrum.
Do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim w roku 2015
zgłosiło się na szkolenie 13 kandydatów na opiekunów zastępczych, którzy byli w gotowości
do odbycia szkolenia PRIDE: Rodzinna opieka zastępcza. U kandydatów zostały odbyte
spotkania w Ich miejscu zamieszkania. Sporządzone zostały karty pierwszego spotkania w
środowisku. Kandydaci odbyli wizytę u psychologa Poradni Rodzinnej PCPR w Mińsku
Mazowieckim. Komisja do wstępnej kwalifikacji kandydatów zakwalifikowała na szkolenie
11 kandydatów. 10 kandydatów rozpoczęło szkolenie w miesiącu październiku.
Dnia 06 czerwca 2015r. zorganizowany został piknik z okazji Dnia Rodzicielstwa
Zastępczego dla rodzin zastępczych i dzieci na terenie Domu Pomocy Społecznej „Jedlina”.
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Rodziny zastępcze były wspieranie w wychowywaniu powierzonych dzieci poprzez:
 prowadzenie pracy socjalnej,
 spotkania zespołów interdyscyplinarnych,
 aktywizację samopomocy wśród rodzin zastępczych – tworzenie grup wsparcia,
 zapewnienie pomocy ze strony różnych specjalistów tj. psychologów, doradcy ds.
rodziny, prawników, doradcy zawodowego, terapeuty uzależnień,
 organizowanie i uczestniczenie w kontaktach dzieci z rodzicami biologicznymi,
 wnioskowanie do sądu o wydanie, zmianę zarządzeń opiekuńczych w stosunku do
dzieci, które zostały umieszczone w rodzinie zastępczej,
 uczestniczenie w posiedzeniach sądu, na których rozstrzygane były sprawy związane z
pieczą zastępczą.
 współpracowanie z różnymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz dziecka
i rodziny.

Proces usamodzielniania się pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych.
Osobie opuszczającej, po osiągnięciu pełnoletności, rodzinę zastępczą, w przypadku,
gdy umieszczenie w pieczy zastępczej nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu przyznaje
się pomoc na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie, zagospodarowanie. Pomoc
na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie oraz na zagospodarowanie jest przyznawana
osobie usamodzielnianej, która przebywała w pieczy zastępczej przez okres, co najmniej
trzech lat — w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą
spokrewnioną, jednego roku — w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę
zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową. Warunkiem przyznania pomocy na
kontynuowanie nauki i na usamodzielnienie jest złożenie wniosku oraz posiadanie
zatwierdzonego indywidualnego programu usamodzielnienia, określającego w szczególności:
zakres współdziałania osoby usamodzielnianej z opiekunem usamodzielnienia, sposób
uzyskania przez osobę usamodzielnianą wykształcenia lub kwalifikacji zawodowych, pomocy
w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych oraz w podjęciu przez osobę
usamodzielnianą zatrudnienia.
Pełnoletni wychowankowie rodzin zastępczych zostali objęci pomocą mającą na celu
ich życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem przez pracę socjalną oraz pomocą
na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie:
 30 wychowanków otrzymywało miesięczną pomoc pieniężną na kontynuowanie
nauki,
 3 wychowanków rodzin zastępczych otrzymało pomoc pieniężną na usamodzielnienie,
 2 wychowanki otrzymały pomoc rzeczową,
 12 wychowanków brało udział w programie „Wsparcie na starcie” projekcie
współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego. Poprzez udział w programie wychowankowie spotkali się z doradcą
zawodowym, psychologiem, prawnikiem, ukończyli kursy zawodowe, kursy prawa
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jazdy, zostały pokryte koszty zakupu usług społecznych (sportowo-kulturalnych,
zdrowotnych), otrzymali pomoc rzeczową na zagospodarowanie oraz uczestniczyli
w wyjazdowym warsztacie kompetencji społecznych.
W życiu wychowanków pieczy zastępczej osiągnięcie pełnoletności wiąże się
z koniecznością usamodzielnienia. Jest to moment trudny, ponieważ oznacza wejście
w samodzielne życie często bez wsparcia własnej rodziny, a czasem nawet z koniecznością
wzięcia na siebie odpowiedzialności za nieporadnego życiowo rodzica.
Dla nich to nasze Centrum podjęło wysiłek zapewnienia odpowiedniego wsparcia
w wejściu w dorosłe życie, w sposób zapewniający znalezienie przez te młode osoby miejsca
w społeczeństwie. Mając na uwadze społeczną i indywidualną wagę tego problemu
od kwietnia 2015 roku funkcjonuje grupa wsparcia dla wychowanków rodzin zastępczych Klub Wychowanków, a jego celem jest integracja młodzieży, budowanie i wzmacnianie
poczucia własnej wartości, wypracowanie modelu ułatwiającego proces usamodzielniania
wychowanków oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
W ramach Klubu Wychowanków są prowadzone zajęcia min. w formie warsztatowej
mające na celu pomoc w rozwijaniu kompetencji społecznych, które ułatwią przejście
do niezależności oraz zwiększają szanse na prawidłowe funkcjonowanie we współczesnym
świecie oraz znalezienie się na dzisiejszym rynku pracy.

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.
Na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej, która weszła w życie od dnia 1 stycznia 2012 roku Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Mińsku Mazowieckim zatrudnia trzech koordynatorów rodzinnej pieczy
zastępczej, obejmujących swoim działaniem teren powiatu mińskiego.
Zapisy ww. ustawy określają szereg zadań należących do koordynatora
i ukierunkowane są na udzielanie wsparcia i pomocy rodzinom zastępczym, które borykają
się z trudnościami. Udzielana pomoc uzależniona jest od potrzeb konkretnej rodziny, oraz
ustalana w porozumieniu i współpracy z rodziną. W ubiegłym roku najczęściej podejmowane
przez koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej działania dotyczyły:
1.
2.

3.

4.

Zebranie podstawowych informacji potrzebnych do opracowania planu pomocy dziecku
i rodzinie na podstawie bezpośrednich wizyt w środowisku rodzin zastępczych.
Wspieranie metod pracy z rodziną i dzieckiem w konsultacji z instytucjami i osobami
bezpośrednio zaangażowanymi w pracę z dzieckiem przebywającym w rodzinie
zastępczej co w praktyce daje możliwość efektywniejszego i skoordynowanego
działania na rzecz rodzin i dzieci przebywających w pieczy zastępczej.
Przeprowadzanie oceny sytuacji dziecka i konsultacje z rodzinami zastępczymi,
pedagogiem, psychologiem, asystentem rodziny i przedstawicielami ośrodka
adopcyjnego.
Zapewnienie rodzinom zastępczym dostępu do specjalistycznej opieki w tym
psychologicznej.
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5.

6.
7.

8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Przygotowanie we współpracy z rodziną zastępczą planu pomocy dziecku co pozwala
angażować rodzinę w działania na rzecz pomocy dziecku. Dzięki temu koordynator ma
wpływ na formę działań.
Sporządzenie opinii w przedmiocie możliwości powrotu dziecka do rodziny naturalnej
na potrzeby postępowania sądowego.
Monitorowanie w rodzinach zastępczych form zachowania i postępowania członków
rodziny względem siebie. Wspólne analizowanie z rodziną które z prezentowanych
postępowań są zgodne z obowiązującymi normami społecznymi, a które podlegają
modyfikacji i należy podjąć działania w celu ich zmiany.
Podejmowanie przemyślanych dyskusji z rodzicami zastępczymi w miejscu ich
zamieszkania na temat prawidłowego wywiązywania się z funkcji opiekuńczowychowawczej, profilaktycznej i reedukacyjnej wobec małoletnich dzieci oraz
odpowiedniej atmosfery wychowawczej i prezentowanych postaw rodzicielskich wobec
dzieci.
Prowadzenie indywidualnych dyskusji z rodzicami zastępczymi w miejscu ich
zamieszkania na temat pokonywania trudności wychowawczych, oraz pokonywania
niepożądanych nawyków wobec dzieci.
Monitorowanie i dbanie o prawidłowy przebieg kontaktów rodziców biologicznych
z dziećmi, które przebywają w pieczy zastępczej, oraz udział w spotkaniach.
Pomoc rodzinom zastępczym w nawiązywaniu wzajemnego kontaktu.
Wspieranie aktywności społecznej rodziców zastępczych.
Prowadzenie spotkań w ramach Klubu Rodzin Zastępczych, które mają na celu
kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych.
Prowadzenie dokumentacji pracy z rodziną.
Zapewnianie rodzinom zastępczym lepszego dostępu do pomocy psychologicznej dla
dzieci.
Współpraca z instytucjami oraz organizacjami podejmującymi działania ukierunkowane
na pomoc i wspieranie rodziny.

Opieką koordynatorów w roku 2015 zostało objętych 82 rodziny zastępcze,
sprawujące opiekę dla 118 dziećmi, wśród których były rodziny zastępcze niezawodowe,
spokrewnione, jedna rodzina zawodowa o charakterze pogotowia rodzinnego i jedna
specjalistyczna.
Tabela Nr 1. Liczba rodzin objętych pracą koordynatorów (stan na 31.12.2015r.)
Liczba rodzin
spokrewnionych

Liczba rodzin
niezawodowych

Liczba rodzin
zawodowych

Liczba dzieci
umieszczonych
w rodzinie zastępczej

Koordynator 1

19

14

1

44

Koordynator 2

18

12

1

53

Koordynator 3

12

5

0

21

Razem

49

31

2

118

Koordynatorzy
pieczy zastępczej
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W okresie objętym sprawozdaniem:
- 4 małoletnich dzieci powróciło pod opiekę rodziny naturalnej,
- 2 dziecko z unormowaną sytuacją prawną trafiło do rodziny przysposabiającej,
- 6 uzyskało pełnoletność.
Liczba dzieci z unormowaną sytuacją prawną, które zostały zgłoszone do procesu
adopcyjnego wyniosła 9. Pełnoletni wychowankowie rodzinnej pieczy zastępczej pozostali
nadal w rodzinach zastępczych oraz zostali objęci pomocą na kontynuowanie nauki
i usamodzielnienie. 4 wychowanków opuściło rodzinę zastępczą, nadal kontynuuje naukę.
Pełnoletni wychowankowie wraz z opiekunem w procesie usamodzielnienia i koordynatorem
rodzinnej pieczy zastępczej opracowywali indywidualny program usamodzielnienia, który
realizują. Nieletni, którzy zgodnie z ustawą ukończyli 17 lat współpracowali w wyznaczeniu
opiekuna w procesie usamodzielnienia.
Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej przeprowadzili wgląd w sytuacje dzieci
umieszczonych w rodzinach zastępczych poprzez comiesięczne spotkania w środowiskach
rodzin zastępczych dokonując aktualizacji sytuacji rodziny zastępczej oraz aktualizacji
sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej. Przeprowadzane wizyty oraz
dokonywane aktualizacje mają na celu między innymi monitoring czy rodzice zastępczy
prawidłowo wywiązują się z zaspokajania podstawowych potrzeb dzieci w 4 sferach
funkcjonowania dziecka, tj.:
1. Społecznej, tj. pomoc w przezwyciężaniu lęku społecznego, rozwój funkcji
społecznych, kształtowanie zachowań wg zasad i reguł życia społecznego,
stymulowanie do działania dzieci przebywających w pieczy zastępczej w poszanowaniu
norm współżycia społecznego.
2. Poznawczej, tj. niwelowanie występujących braków edukacyjnych, współpraca
z instytucjami oferującymi pomoc i wsparcie w pracy z dziećmi, ćwiczenie, rozwijanie
i doskonalenie funkcji poznawczych, percepcji, koordynacji wzrokowo – ruchowej.
3. Emocjonalnej, tj. stymulowanie do mówienia o swoich stanach emocjonalnych,
kształtowanie adekwatnych reakcji emocjonalnych na określone zdarzenia, rozwijanie
i umacnianie wiary we własne siły i możliwości, świadomość swoich mocnych stron,
rozwijanie poczucia bezpieczeństwa, akceptacji i samoakceptacji.
4. Fizycznej, tj. zapewnienie dostępu do pomocy specjalistycznej adekwatnie do potrzeb
indywidualnych dzieci, rozwijanie umiejętności w zakresie dbałości o higienę osobistą,
podnoszenie odpowiedzialności za czystość w najbliższym otoczeniu, poprawa
zaradności osobistej i samodzielności.
Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej dbają o nawiązanie i utrzymanie jak
najlepszej współpracy z innymi służbami. Pozytywna współpraca z ops-ami, asystentami
rodziny, sądem, kuratorami, szkołami, psychologami i pedagogami szkolnymi, ośrodkiem
adopcyjnym oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz rodzin i dzieci
przyczyniła się do wypracowania wielu dobrych standardów zwiększających efektywność
w realizacji podejmowanych wyzwań.
W 2015r. koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej przygotowali i przeprowadzili
posiedzenia zespołów ds. oceny sytuacji dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.
W oparciu o uzyskane informacje przygotowali opinie dotyczące funkcjonowania dziecka
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w rodzinie zastępczej dla potrzeb Sądu wskazując zasadność pozostawania dziecka w pieczy
bądź konieczność zmiany dotychczasowej formy pieczy zastępczej.
Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej w roku 2015 podnosili swoje kwalifikacje
i umiejętności poprzez udział w:
 Szkoleniach - mających za zadanie pozyskanie narzędzi w budowaniu procesu pracy
z rodziną, zwiększenia umiejętności w zakresie skutecznego monitorowania środowiska
rodzin zastępczych co umożliwi wprowadzenie działań prewencyjnych w środowiskach
zagrożonych; warsztatach umożliwiających kształtowanie i rozwijanie dobrych praktyk
pracy w rodzinie oraz wprowadzania skutecznych oddziaływań na rzecz rodzin
zastępczych. W celu rozwijania swoich umiejętności w zakresie pracy z rodziną
koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej kontynuowali uczestnictwo w projekcie
„Training for supervisors and foster family consultants” (Trening dla superwizorów
i konsultantów rodzin zastępczych), ukierunkowany na zapewnienie podniesienia
jakości rodzinnej opieki zastępczej poprzez wsparcie opiekunów za pomocą konsultacji
i superwizji.
 Konferencjach, na których poruszano tematykę i kwestie związane z zapewnieniem jak
najlepszych standardów w pracy na rzecz środowiska rodzin zastępczych.
W ubiegłym roku koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej podejmowali działania
o charakterze społecznym na rzecz dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz dla rodzin
zastępczych. Podstawowe przedsięwzięć, które udało się pomyślnie zrealizować przez
koordynatorów należy zaliczyć:
- przygotowanie i realizacja pikniku z okazji „Dnia Rodzicielstwa Zastępczego”;
- zorganizowanie wraz ze Stowarzyszeniem Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo
w Ignacowie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych
- wyjazd wraz z dziećmi przebywającymi w pieczy zastępczej na spotkanie świąteczne
organizowane w Warszawie przez Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi”, adresowane dla
środowiska rodzin zastępczych
- przygotowywanie i prowadzenie comiesięcznych spotkań Klubu Rodzin Zastępczych
dla opiekunów zastępczych, na których podejmowana jest tematyka z zakresu
komunikacji z dzieckiem, ustalania granic oraz ich egzekwowania z zachowaniem
poszanowania i respektowania dziecka jako podmiotu, ukazywanie pozytywnych
aspektów chwalenia i nagradzania dziecka za podjęty wysiłek w zrealizowanie
wyznaczonego celów.
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REALIZACJA POTRZEB Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ W ROKU 2015:
1. Uzyskano

stałe pozwolenie od Wojewody Mazowieckiego na prowadzenie
Środowiskowego Domu Samopomocy w Mińsku Mazowieckim przy ul. Kościelnej 18.
2. Realizacja programu systemowego „Wsparcie na starcie” w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Projektu VII Promocja Integracji
Społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,
Poddziałania 7.1.2. Zamknięcie Programu i archiwizacja dokumentów.
3. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
na lata 2014-2020 składano wnioski na:
 Projekt ,,Postaw na siebie” składany w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo
Pracy i Polityki Społecznej konkurs nr POWR.01.03.01-IP.03-00-002/15
na projekty w ramach Gwarancji dla młodzieży, Program Operacyjny Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy,
Działanie 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej
sytuacji”,
 Projekt ,,Kompetentna rodzina” składany w odpowiedzi na ogłoszony przez
Mazowiecką
Jednostkę
Wdrażania
Programów
Unijnych
konkurs
nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-002/15 na projekty w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa
IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1
Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie
wykluczeniu społecznemu,
 Projekt ,,Czas na zmiany” składany w
odpowiedzi na ogłoszony przez
Mazowiecką
Jednostkę
Wdrażania
Programów
Unijnych
konkurs
nr RPMA.10.03.04-IP.01-14-004/15 na projekty w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa
X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3.4 Kształcenie oraz doskonalenie
zawodowe osób dorosłych.

WYKAZ POTRZEB Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ NA ROK 2016:
1. Opracowanie „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów społecznych na lata
2017-2022”,
2. Opracowanie „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Powiatu Mińskiego na lata 2017-2022”,
3. Opracowanie „Powiatowego Programu Działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
w latach 2017-2022”.
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EFEKTY PRACY ORGANIZATORA PIECZY ZATĘPCZEJ W 2015 ROKU:

1. Przeprowadzone zostało jedno szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze.
W szkoleniu brało udział 6 rodzin.
2. Prowadzono szkolenia dla niezawodowych i spokrewnionych rodzin zastępczych.
3. Uchwałą V/27/15 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 25 lutego 2015r. został przyjęty
Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015-2017.

WYKAZ POTRZEB Z ZAKRESY PIECZY ZASTĘPCZEJ NA ROK 2016:

1. Przeprowadzenie szkoleń kandydatów na rodziny zastępcze.
2. Przystąpienie do programów konkursowych ogłaszanych przez Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej oraz Wojewodę Mazowieckiego w zakresie pieczy zastępczej.
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