SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
W MIŃSKU MAZOWIECKIM
ZA ROK 2010
I
WYKAZ POTRZEB Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZEJ
NA ROK 2011
Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa. W powiecie mińskim
zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym polityki prorodzinnej oraz wspierania osób
niepełnosprawnych, realizowane są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim jest jednostką
organizacyjną Powiatu Mińskiego utworzoną uchwałą Nr IV/23/99 Rady Powiatu Mińskiego
z dnia 16 lutego 1999 r. Centrum ma swoją siedzibę w budynku przy ul. Konstytucji 3-go
Maja 16 W Mińsku Mazowieckim.
Centrum wykonuje zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej (własnym i z zakresu
administracji rządowej), polityki prorodzinnej oraz wspierania osób niepełnosprawnych.
PCPR jest samodzielną jednostką organizacyjno – budżetową, podporządkowaną
bezpośrednio Zarządowi Powiatu Mińskiego i wchodzącą w skład powiatowej administracji
zespolonej. PCPR prowadzi gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej. Starosta
przy pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie sprawuje nadzór nad działalnością,
w szczególności w zakresie spraw finansowych i administracyjnych, rodzinnej opieki
zastępczej, ośrodków adopcyjno – opiekuńczych, jednostek specjalistycznego poradnictwa,
w tym rodzinnego, oraz ośrodków wsparcia, domów pomocy społecznej i placówek
opiekuńczo-wychowawczych.
Powiatowe centra pomocy rodzinie tworzą lokalne strategie w oparciu o istniejące
przepisy prawne, aby w ten sposób skutecznie i racjonalnie wspierać najsłabsze grupy
społeczności lokalnych.

Centrum działa na podstawie:
1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 15 kwietnia 2004r. Nr

64, poz. 593 z późn. zm. )
2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm. ),
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3. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. Nr 91, poz. 578

z późn. zm. ),
4. Uchwały Nr IV/33/99 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 16 lutego 1999 r. w sprawie

utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim,
5. Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim,
6. Regulaminu Organizacyjnego.

Do zakresu działania Centrum należy:
 Wykonywanie zadań z zakresu pomocy społecznej:
1. opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze

szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób
niepełnosprawnych i innych, którym celem jest integracja osób i rodzin z grup
szczególnego ryzyka – po konsultacji ze właściwymi terytorialnie gminami;
2. prowadzenie specjalistycznego poradnictwa;
3. organizowanie opieki w rodzinach zastępczych, udzielanie pomocy pieniężnej na

częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci oraz wypłacanie
wynagrodzenia z tytułu pozostawania w gotowości przyjęcia dziecka albo świadczonej
opieki i wychowania niespokrewnionych z dzieckiem zawodowym rodzinom
zastępczym;
4. zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym

opieki rodziców, w szczególności poprzez organizowanie i prowadzenie ośrodków
adopcyjno–opiekuńczych,

placówek

opiekuńczo–wychowawczych,

dla

dzieci

i młodzieży, w tym placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym dla dzieci
młodzieży, a także tworzenie i wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie;
5. pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w placówkach

opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych, również na terenie innego
powiatu;
6. 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;
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7. 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;
8.

pomoc osobom mającym trudności w integracji ze środowiskiem, które otrzymały status
uchodźcy;

9. pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu

z zakładu karnego;
10. prowadzenie

i

rozwój

infrastruktury domów

pomocy

społecznej

o

zasięgu

ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób;
11. 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.
12. prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej;
13. udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach;
14. szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu;
15. doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych

pomocy społecznej z terenu powiatu;
16. podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie

i realizacja programów osłonowych;
17. sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie,

również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego;
18. sporządzanie bilansu potrzeb powiatu w zakresie pomocy społecznej;
19. pomoc uchodźcom w zakresie indywidualnego programu integracji oraz opłacanie za te

osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym
ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.
20. prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami

psychicznymi;
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21. realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających

na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój
specjalistycznego wsparcia.
 Wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:
1. 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;
2. współpraca z instytucjami administracji rządowej i samorządowej w opracowywaniu

i realizacji programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
3. 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;
4. podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności;
5. opracowywanie i przedstawianie planów zadań i informacji z prowadzonej działalności

oraz ich udostępnianie na potrzeby samorządu województwa;
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;

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;
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 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.

1. 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 (142 miejsca) i przewlekle psychicznie chorych (40 miejsc),
(182 miejsca razem);

-

Dom Pomocy Społecznej „Jedlina” w Mieni – przeznaczony dla mężczyzn
niepełnosprawnych intelektualnie ( 108 miejsc );

-

Dom Pomocy Społecznej w Kątach – przeznaczony dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej intelektualnie ( 50 miejsc ).

Podstawą prawną dotyczącą umieszczania w domach pomocy społecznej jest:

1. ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2008r
Nr 115, poz. 728 )

2. rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 roku
w sprawie domów pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 217, poz. 1837 ).
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.
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Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:
1. mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu, a w przypadku osób

małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodu dziecka, nie więcej niż 70% tego
dochodu,
2. małżonek, zstępni przed wstępnymi – zgodnie z umową zawartą z gminą z terenu

której pochodzi mieszkaniec,
3. gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej –

w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej
a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt 1 i 2.
W przypadku niewywiązywania się w/w osób z obowiązku opłaty za pobyt w domu
pomocy społecznej opłaty te zastępczo wnosi gmina, z której osoba została skierowana do
placówki. Gminie przysługuje prawo dochodzenia zwrotu poniesionych na ten cel wydatków.
Tabela 1. Wykorzystanie miejsc w domach pomocy społecznej ( stan na dzień 31 grudnia 2010 roku ):
Lp.

Nazwa i
adres
placówki

Liczba
Liczba osób
miejsc
korzystających
w placówce
z miejsc

Liczba
zgonów
i rezygnacji

Liczba osób
przyjętych
do DPS w 2010r

Liczba osób
oczekujących

6

7

1

2

3

4

5

1.

DPS
św. Józefa w
Mieni

182

177

32

42

1

2.

DPS „Jedlina”
w Mieni

108

109

2

5

2

3.

DPS
w Kątach

50

47

3

3

0

340

333

37

50

3

RAZEM

Tabela 2. Ilość wydanych decyzji administracyjnych w sprawie mieszkańców domów pomocy społecznej
( stan na dzień 31 grudnia 2010 roku ):
Lp.

Nazwa
Ilość decyzji
i adres placówki o umieszczeniu

Ilość decyzji uchylających/
umarzających postępowanie

Ilość wydanych decyzji
o odpłatności, postanowień

1

2

3

4

5

1.

DPS św. Józefa
w Mieni

42

9

0

2.

DPS „Jedlina”
w Mieni

5

0

0

3.

DPS w Kątach

3

0

10

4.

DPS-y
na terenie innych
powiatów

0

0

0

50

9

10

RAZEM
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Tabela 3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje bieżących zadań powiatu (domy
pomocy społecznej) w latach 2005-2010 na jednego mieszkańca:
Lp.

Nazwa placówki

2005r

2006r

2007r

2008r

2009r

2010r

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

DPS św. Józefa
w Mieni

1.190,00

1.225,00

1.410,00

1.440,00

1.620,00

1.687,00

2.

DPS „Jedlina”
w Mieni

1.240,00

1.270,00

1.410,00

1.440,00

1.620,00

1.687,00

3.

DPS w Kątach

1.240,00

1.270,00

1.410,00

1.440,00

1.620,00

1.687,00

Tabela 4. Koszt utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej zgodnie z Zarządzeniem Starosty
Mińskiego w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w latach 2005-2010
przedstawia się następującą:
Lp.

Nazwa placówki

2005r

2006r

2007r

2008r

2009r

1

2

3

4

5

6

7

1.

DPS św. Józefa w
Mieni

1.432,00

1.530,00

1.837,00

1.837,00

1.837,00

2.799,00

2.

DPS „Jedlina” w Mieni

1.834,00

1.882,00

2.001,00

2.001,00

2.402,00

2.569,00

3.

DPS w Kątach

1.848,00

1.877,00

2.043,00

2.043,00

2.659,00

3.076,00

2010r

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.
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2. Placówki opiekuńczo-wychowawcze.
Zgodnie z treścią art. 19 pkt 4-6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz.1362 z późn. zm.) do zadań własnych powiatu należy m.in.:
▪

zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym
opieki rodziców, w szczególności poprzez organizowanie i prowadzenie ośrodków
placówek

adpocyjno-opiekuńczych,

opiekuńczo-wychowawczych

dla

dzieci

i młodzieży, w tym placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym, a także
tworzenie i wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie,
▪

pokrywanie

kosztów

utrzymania

dzieci

z

terenu

powiatu,

umieszczonych

w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów,
▪

przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki
osobom opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze, typu rodzinnego
i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych
intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schroniska dla
nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne

ośrodki szkolno-wychowawcze lub

młodzieżowe ośrodki szkolno-wychowawcze,
▪

pomoc w integracji ze środowiskiem w przystosowaniu się do życia w/w osób.

 Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych.
Na terenie Powiatu Mińskiego, we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie, w 2010 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 2010 wynosił

3.322,00 zł (Zarządzenie Nr 12/10 Starosty Mińskiego z dnia 03 marca 2010 r).
W okresie sprawozdawczym

Dom Dziecka w Falbogach zapewniał całodobową opiekę

41 nieletnim dzieciom. Stan osobowy na dzień 31 grudnia 2010 r – 32 dzieci.
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W związku z potrzebą osiągnięcia do 2010 r. przez placówkę, określonego przepisami
standardu opieki i wychowania, w Domu Dziecka w Falbogach w 2010 roku dokonano
remontów na kwotę 57.544,00zł oraz zakupów inwestycyjnych na kwotę 49.200,00zł.
Dom Dziecka im. Matki Weroniki w Siennicy
Jest całodobową placówką opiekuńczo – wychowawcza typu socjalizacyjnego,
prowadzoną przez Zgromadzenia 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 r.
Zgromadzenie uzyskało zgodę na prowadzenie placówki na czas nieokreślony.
W roku 2010 średni miesięczny koszt

utrzymania w Placówce ustalony na podstawie

Zarządzenia Nr 41/10 Starosty Mińskiego z dnia 30 sierpnia 2010r wynosił 1 600,00 zł.
W okresie sprawozdawczym Dom Dziecka zapewniał całodobową opiekę 15 dzieciom.
Stan osobowy na dzień 31 grudnia 2010r - 15 dzieci.
Kwota dotacji udzielonej na prowadzenie Placówki - 268.800,00zł.
 Kierowanie dzieci do placówek opiekuńczo-wychowawczych.
Tabela 5. Dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w latach 2007 - 2010 pochodzące
z terenu Powiatu Mińskiego.

Liczba dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
Wyszczególnienie

Typu socjalizacyjnego lub
w placówkach wielofunkcyjnych
na terenie
Powiatu Mińskiego

na terenie
innych
powiatów

2

3

1

Typu interwencyjnego /Pogotowie
Opiekuńcze/ Interwencyjna Placówka Ogółem
Opiek./
na terenie
na terenie
Powiatu Mińskiego
innych
powiatów
4

5

6

2007 rok

14

3

0

1

18

2008 rok

14

1

0

10

25

2009 rok

13

1

0

8

22

2010 rok

13

4

0

5

22

W 2010 roku,

na podstawie orzeczeń sądowych oraz wniosku matki wszczęto

17 spraw związanych z umieszczeniem 23 dzieci w całodobowych placówkach opiekuńczo -
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wychowawczych, z czego 1 postanowienie dotyczyło dziecka nie przebywającego na terenie
powiatu mińskiego.
Do całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych skierowano w 2010 roku
22 dzieci; 13 dzieci do Domu Dziecka w Falbogach, 3 dzieci do Rodzinnego Domu Dziecka
w Wołominie, 1 dziecko zostało umieszczone w Domu Dziecka „Dom pod Kasztanami”
w Siedlcach, 2 dzieci umieszczono w Interwencyjnej Placówce Opiekuńczej w Otwocku,
3 dzieci zostało umieszczonych w placówkach na terenie innych powiatów.
W przypadku 3 dzieci, postanowienie Sądu nie zostało zrealizowane, z uwagi na brak miejsc
w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

 Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów.
W 2010 roku realizowano 8 porozumień zobowiązujących Powiat Miński
do odpłatności za pobyt dzieci w placówkach na terenie innych powiatów
Tabela 6. Dzieci z terenu Powiatu Mińskiego przebywające w 2010 roku w placówkach opiekuńczowychowawczych na terenie innych powiatów ( stan na dzień 31 grudnia 2010 roku ):

Liczba dzieci
przebywających
w placówkach w 2010 r.

Liczba dzieci

6

1

Powiat Otwocki

4

4

Miasto Stołeczne Warszawa
w tym IPO w Otwocku

8

8

Powiat Siedlecki

1

0

1

1

1

1

21

15

Wyszczególnienie
Powiat Garwoliński

Powiat Łukowski
Powiat Zamojski
RAZEM

Na terenie Powiatu Garwolińskiego, w Pogotowiu Opiekuńczym w Izdebnie okresowo
przebywało 6 dzieci, 2 spośród nich zostało przeniesionych do Domów Dziecka w powiecie
Łukowskim i Zamojskim, 3 dzieci opuściło placówkę po osiągnięciu pełnoletności, 1 dziecko
nadal przebywa w placówce.
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W czterech placówkach opiekuńczo - wychowawczych Powiatu Otwockiego
przebywało 4 dzieci.
W placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Stołecznego Warszawy
przebywało 6 dzieci. Miasto Stołeczne Warszawa podpisało porozumienie z Interwencyjną
Placówką Opiekuńczą w Otwocku. W ramach tej współpracy pomiędzy powiatami
umieściliśmy 2 noworodków w IPO w Otwocku.
Kwota wydatków z tytułu pokrywania wydatków na utrzymanie dzieci pochodzących
z terenu Powiat Mińskiego, przebywających w placówkach na terenie innych powiatów
w 2010roku wyniosła 528.581,88*zł.
Tabela 7. Dzieci z terenu innych powiatów przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
na terenie Powiatu Mińskiego.

Wyszczególnienie

Powiat Ostrołęcki

Dom Dziecka
w Falbogach

Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2010
31.12.2010

1

1

Powiat Garwoliński
Razem

Dom Dziecka
w Siennicy

1

1

3

3

3

3

W Domu Dziecka w Falbogach przebywało 1 dziecko pochodzące spoza terenu
Powiatu Mińskiego, na dzień 31 grudnia 2010r w placówce pozostało 1 dziecko.
W Domu Dziecka im. M. Weroniki w Siennicy przebywało 3 dzieci pochodzących
spoza terenu Powiatu Mińskiego i ten stan pozostał do dnia 31 grudnia 2010 roku.
Wpływy z tytułu pokrywania kosztów utrzymania dzieci z terenu innych powiatów
przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Mińskiego,
w 2010 roku wyniosły 130.544,00 zł.

 Pomoc w usamodzielnieniu.
W 2010 roku realizowano pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 4 wychowanków,
na kontynuowanie nauki – 8 wychowanków i zagospodarowanie dla 2 wychowanków
placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym dla 9 wychowanków domów dziecka.
10 wychowanków było objętych pomocą mającą na celu ich integrację ze środowiskiem
i przystosowaniem się do życia po opuszczeniu placówki.
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Pomocy wyłącznie w postaci pracy socjalnej udzielano 10 osobom.
Największą przeszkodą w życiowym usamodzielnieniu i integracji ze środowiskiem osób
opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze jest brak mieszkania.
51 dzieci przebywających aktualnie w placówkach opiekuńczo - wychowawczych,
opuszczając placówkę, napotka tego rodzaju problem.
Kwota udzielonej pomocy pieniężnej usamodzielnianym wychowankom w 2010 roku
wyniosła 49.058,40zł, w tym:
1.

24.210,90zł. stanowiła pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki,

2.

18.117,00zł. - pomoc pieniężna na usamodzielnienie,

3.

6.730,50zł. - pomoc pieniężna na zagospodarowanie.

3. Rodziny zastępcze.
Rodzina zastępcza zapewnia opiekę i wychowanie dziecku pozbawionemu całkowicie lub
częściowo opieki rodzicielskiej.
Rodziny zastępcze dzielą się na:
1. spokrewnione z dzieckiem;
2. niespokrewnione z dzieckiem;
3. zawodowe niespokrewnione z dzieckiem:
a) wielodzietne
b) specjalistyczne
c) o charakterze pogotowia opiekuńczego.
Rodzina zastępcza zapewnia dziecku warunki rozwoju i wychowania odpowiednie do
jego stanu zdrowia i poziomu rozwoju, w tym:
1)

odpowiednie warunki bytowe;

2)

możliwości rozwoju fizycznego, psychicznego i społecznego;

3)

możliwości zaspokojenia indywidualnych potrzeb dziecka;

4)

możliwość właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań;

5)

odpowiednie warunki do wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

Rodzinie zastępczej udziela się pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów
utrzymania każdego umieszczonego w niej dziecka w wysokości 40 % podstawy,
pomniejszonej o kwotę odpowiadającą 50 % dochodu tego dziecka, nie mniej jednak niż 10 %
podstawy.
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Zgodnie z art. 78, ust. 4 ustawy o pomocy społecznej

pomoc ustalana jest

w wysokości:
1)

60 % podstawy - w przypadku dziecka w wieku do ukończenia 7 roku życia,

2)

80 % podstawy - w przypadku dziecka w wieku do ukończenia 7 roku życia,
posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności,

3)

60 % podstawy - w przypadku dziecka w wieku powyżej 7 roku życia do ukończenia
18. roku życia, posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie
o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,

4)

60 % podstawy - w przypadku dziecka w wieku powyżej 7 roku życia do ukończenia 18
roku życia, umieszczonego w rodzinie zastępczej na podstawie przepisów ustawy z dnia
26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2010 r. Nr 33,
poz. 178),

5)

80 % podstawy - w przypadku dziecka w wieku powyżej 7. roku życia do ukończenia
18. roku życia, posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie
o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności i umieszczonego
w rodzinie zastępczej na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 r.
o postępowaniu w sprawach nieletnich - pomniejszonej o kwotę odpowiadającą 50 %
dochodu dziecka, nie mniej jednak niż 20 % podstawy.
Rodzinie, która sprawowała funkcję rodziny zastępczej, przysługuje pomoc pieniężna

w wysokości określonej jak wyżej również po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności, do
czasu ukończenia szkoły, w której rozpoczęło naukę przed osiągnięciem pełnoletności, jeżeli
nadal przebywa w tej rodzinie.
Niespokrewniona z dzieckiem rodzina zastępcza otrzymuje dodatkowo na każde
umieszczone w niej dziecko kwotę odpowiadającą 10 % podstawy z tytułu sprawowania
osobistej opieki nad dzieckiem i jego wychowania.

Świadczenie pieniężne w określonej

kwocie dla każdej rodziny zastępczej wypłacane jest po przeprowadzeniu wywiadu
środowiskowego, na podstawie decyzji administracyjnej. Rodzina zastępcza otrzymuje
świadczenie do 10 dnia każdego miesiąca na wskazane konto bankowe.
Kwota stanowiąca podstawę ustalenia pomocy pieniężnej dla rodziny zastępczej
wynosi 1.647,00 zł.
W roku 2010 dla rodzin zastępczych wydatkowano kwotę 1.263.557,84 zł.

13

Na terenie powiatu mińskiego objętych pomocą było 134 rodzin zastępczych
sprawujących opiekę dla 179 dzieci, wśród których wyróżnić można rodziny spokrewnione
i niespokrewnione.
Spośród 134 rodzin zastępczych było:
- 111 rodzin zastępczych spokrewnione, w których przebywało 148 dzieci,
- 23 rodziny zastępcze niespokrewnione, w których przebywało 31dzieci,
W roku bieżącym czworo niepełnoletnich dzieci powróciło pod opiekę rodziny
naturalnej. Dziewięcioro uzyskało pełnoletność.
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.
-

47 wychowanków otrzymywało miesięczną pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki na
łączną kwotę 167.789,82 zł.

-

5 wychowanków otrzymało pomoc pieniężną na usamodzielnienie na kwotę 24.705,00 zł.

-

22 wychowanków

brało udział w programie „Wsparcie na starcie” projekcie

współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Eropejskiego Funduszu
Społecznego. Poprzez udział w programie wychowankowie spotkali się z doradcą
zawodowym – psychologiem, ukończyli kursy zawodowe, kursy językowe, kursy prawa
jazdy, zostały pokryte koszty zakupu usług społecznych (sportowo-kulturalnych,
zdrowotnych), pomoc w częściowym pokryciu kosztów nauki na poziomie wyższym,
otrzymali pomoc rzeczową na zagospodarowanie.
Pomoc pieniężna na usamodzielnienie i pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki
przysługuje osobie usamodzielnianej:
a) samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza 200% kwoty kryterium
dochodowego na osobę samotnie gospodarującą;
b) w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza 200% kwoty kryterium
dochodowego na osobę w rodzinie.
W przypadku, gdy osoba usamodzielniana kontynuuje naukę, pomoc pieniężna na
usamodzielnienie wypłaca się po ukończeniu nauki.
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Warunkiem udzielenia pomocy na usamodzielnienie i pomocy pieniężnej na kontynuowanie
nauki jest zobowiązanie się osoby usamodzielnianej do realizacji indywidualnego programu
usamodzielnienia, opracowanego wspólnie z opiekunem usamodzielnienia.

Program usamodzielnienia zawiera:
- plan podejmowanych działań wynikających z programu oraz terminy ich realizacji,
- zobowiązania osoby usamodzielnianej do realizacji poszczególnych postanowień programu.
Łączne wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie realizacji zadań
dotyczących finansowania rodzin zastępczych i pełnoletnich wychowanków opuszczających
rodziny zastępcze w 2010r. wyniosły 1.456.052,66 zł.
Rodziny zastępcze oraz usamodzielniający się wychowankowie rodzin zastępczych,
objęci są stałą pracą socjalną, polegającą na przeprowadzaniu wywiadów środowiskowych,
mających na celu ustalenie czy rodzina zastępcza kieruje się dobrem przyjętego dziecka,
zapewnia mu prawidłowe warunki rozwoju i wychowania odpowiednie do jego stanu zdrowia
i poziomu rozwoju. Pomocy w załatwieniu różnych spraw dotyczących powierzonych dzieci
jak i pełnoletnich wychowanków. Rodzinie zastępczej udzielana jest w przypadkach tego
wymagających, informacja o konieczności uzyskania porady w Specjalistycznej Poradni
Rodzinnej.
Współpracujemy z różnymi instytucjami np. Szkołami, Sądami, Ośrodkami Pomocy
Społecznej, Powiatowymi Centrami Pomocy Społecznej, Policją, Urzędami Miast i Gmin,
Placówkami Opiekuńczo - Wychowawczymi, itp.
Nasze działania mają też na celu pozyskiwanie kandydatów na rodziców zastępczych.
Prowadzimy szkolenia dla ww. kandydatów programem „PRIDE” – Rodzinna Opieka
Zastępcza/ Adopcja.
W roku 2010 w szkoleniu uczestniczyło siedem rodzin.

4. Pomoc osobom, które otrzymały status uchodźcy.
Realizowanych było dziewięć programów integracyjnych dla cudzoziemców którzy
uzyskali ochronę uzupełniającą.
W ramach ww. programów wydatkowano kwotę 88.721,00 zł. z przeznaczeniem na
utrzymanie osób objętych programem, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność,
odzież, obuwie, środki higieny oraz opłaty mieszkaniowe.

15

5. 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 2008r Nr 14, poz. 92). 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 2009 rok
wyniósł 1.484.054 zł. Od dnia 04 lutego 2008 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
realizuje wyłącznie zadania z zakresu rehabilitacji społecznej.
Realizacja zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w 2010 roku z zakresu rehabilitacji społecznej
Plan finansowy na rehabilitację
społeczną na 2010 rok
Zadanie

Dzieci i młodzież
Liczba
osób

Dofinansowanie uczestnictwa osób
niepełnosprawnych i ich opiekunów
w turnusach rehabilitacyjnych
Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i
turystyki osób niepełnosprawnych
Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt
rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i
środki pomocnicze przyznawane osobom
niepełnosprawnym na podstawie odrębnych
przepisów
Dofinansowanie likwidacji barier
architektonicznych, w komunikowaniu się i
technicznych, w związku z indywidualnymi
potrzebami osób niepełnosprawnych
w tym:
Bariery architektoniczne
Bariery w komunikowaniu się
Bariery techniczne
Zobowiązania dotyczące dofinansowania
kosztów działania warsztatów terapii
zajęciowej
Zadania zlecane zgodnie
z art. 36 (art. 35a ust. 1 pkt 9c)

43
(w tym 16
opiek.)

Kwota
26.696 zł

1.484.054 zł

Dorośli
Liczba
osób
154
(w tym 39
opiek.)

Łącznie

Kwota
94.662 zł

Liczba
osób
197
(w tym 55
opiek.)

Kwota
121.358 zł

465

28.525 zł

725

44.475 zł

1190

73.000 zł

44

27.453 zł

144

114.653 zł

188

142.106 zł

5

19.107 zł

17

79.832 zł

22

98.939 zł

4

18.723 zł

9

54.518 zł

13

73.241 zł

1

384 zł

4

4.647 zł

5

5.031 zł

-

-

4

20.667 zł

4

20.667 zł

-

-

60

887.760 zł

60

887.760 zł

-

-

-

-

-

0 zł
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W

zadaniu

dofinansowanie

sportu,

kultury,

rekreacji

i

turystyki

osób

niepełnosprawnych – udzielono dofinansowania do 16 imprez dla osób niepełnosprawnych:
1. Wolontariuszem być – obóz szkoleniowo sportowo rekreacyjny,
2. Powiatowy Integracyjny Turniej w Kręgle Mińsk Mazowiecki – Ignaców 2010,
3. Wycieczka z programem rehabilitacji,
4. Impreza integracyjna pn: „Powitanie Lata”,
5. Wycieczka turystyczno-integracyjna w Bieszczady,
6. Wycieczka turystyczno-integracyjna na Kaszuby,
7. VI Przegląd Piosenki Dzecięcej i Młodzieżowej „Wesołe Nutki”,
8. „Piknik integracyjny z okazji jubileuszu”,
9. IX Powiatowe Spotkania Integracyjne Osób Niepełnosprawnych,
10. Spotkanie integracyjne z okazji „Dnia Białej Laski”,
11. XI Powiatowe Jesienne Biegi Przełajowe „Ignaców 2009”,
12. V Powiatowy Integracyjny Turniej Warcabowy,
13. Mikołajki integracyjne,
14. Integracyjny Koncert Mikołajkowy.

Na terenie powiatu mińskiego funkcjonują 2 warsztaty terapii zajęciowej dla 60 uczestników:
a)

Warsztat Terapii Zajęciowej w Okuniewie prowadzony przez Fundację „LEKO”
w Okuniewie – 30 uczestników,

b)

Warsztat Terapii Zajęciowej w Mińsku Mazowieckim prowadzony przez CARITAS
Diecezji Warszawsko – Praskiej w Warszawie – 30 uczestników.
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6. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
Do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Mińsku
Mazowieckim w 2010 roku wpłynęło ogółem 1858 wniosków, z tego:
1584 wnioski od osób powyżej 16 roku życia:

-

Tabela 9. Osoby powyżej 16 roku życia

Cel złożenia wniosku

Lp.

Liczba

1.

Odpowiednie zatrudnienie

365

2.

Szkolenie

40

3.

Uczestnictwo w warsztatach terapii zajęciowej

9

4.
5.

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

87
311

6.

Zasiłek pielęgnacyjny

333

7.

Korzystanie z karty parkingowej

71

8.

Inne(ulgi telekomunikacyjne, ulgi w podatku dochodowym, ulgi PKP i PKS, prawo
do zamieszkiwania w oddzielnym pokoju, i inne)
RAZEM

368

9.

1584

Tabela 10. Osoby przed 16 rokiem życia

Cel złożenia wniosku

Lp.

Liczba

1.

Zasiłek pielęgnacyjny

258

2.

Zasiłek stały

11

3.

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

5

RAZEM

274

W 2010 roku Powiatowy Zespół wydał osobom powyżej 16 roku życia 1533 orzeczeń
o stopniu niepełnosprawności, z tego 18 to decyzje negatywne, w tym 17 orzeczeń o nie
zaliczeniu do osób niepełnosprawnych i 65 orzeczeń o odmowie ustalenia stopnia
niepełnosprawności oraz 1450 decyzji pozytywnych:
Tabela 11. 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

407

683

360

1450

193

158

702

397

776

674
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WYKSZTAŁCENIE

ZATRUDNIENIE

mniej niż podst. podstawowe
27
530

zasadnicze
399

średnie
414

wyższe
80

TAK
279

NIE
1171

W 2010 roku Powiatowy Zespół osobom do 16 roku życia wydał ogółem 298 orzeczeń,
z tego 221 to decyzje pozytywne oraz 68 negatywne
Tabela 12. Liczba wydanych orzeczeń wg wieku i płci

Osoby przed 16 rokiem życia

Razem
liczba orzeczeń

221

PŁEĆ

WIEK

0 – 3 lat

4 – 7 lat

8 –16 lat

K

M

70

54

97

86

135

Do końca 2010 roku Powiatowy Zespół w Mińsku Mazowieckim wydał osobom
niepełnosprawnym 750 legitymacji, uprawniających do ulg i przywilejów na podstawie
odrębnych przepisów ( w tym przede wszystkim ulgowych przejazdów autobusami
i pociągami) z tego:
Tabela 13.Liczba wydanych legitymacji

Wyszczególnienie

Lp.

Liczba

1.

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

132

2.

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

618

Ogółem

750

Powiatowy Zespół w Mińsku Mazowieckim w roku 2010 przyjął 133 odwołań od
wydanych decyzji, z czego 129 odwołań zostało przesłanych do rozpatrzenia przez
II instancję czyli Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
w Warszawie, z których Wojewódzki Zespół 64 utrzymał w mocy, 38 uchylił w całość lub
w części, 13 pozostawił bez rozpoznania a 13 oczekuje na rozpatrzenie. W ramach
samokontroli 5 odwołań zostało rozpatrzonych pozytywnie przez Powiatowy Zespół
w Mińsku Mazowieckim.
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7. Poradnictwo Specjalistyczne
Zespół Specjalistycznej Poradni Rodzinnej w 2010 r. składał się z 7 psychologów,
z czego 3 osoby zatrudnione były w ramach umowy o pracę, pozostałe realizowały umowy
zlecenia (w tym część godzin w ramach wolontariatu).
Wzorem ubiegłego roku zadbano o dostępność specjalistów dla osób dyspozycyjnych
w różnym czasie: usługi Poradni były dostępne od poniedziałku do soboty włącznie;
od godzin rannych do wieczornych w tygodniu, a w soboty do południa.
Z pomocy psychologicznej skorzystało łącznie 617 osób w wieku od 4 do 80 lat,
najliczniejszą grupę stanowiły osoby w kategorii wiekowej 21-40 lat. Udzielono łącznie
ok. 1780 konsultacji o charakterze psychoedukacji, poradnictwa, terapii wspierającej,
psychoterapii i interwencji kryzysowej. Porównując dane liczbowe z analogicznymi w latach
2009 i 2008 obserwujemy wzrost zainteresowania ofertą Poradnictwa:
2008 – 406 osób – 1300 konsultacji
2009 – 454 osoby - 1500 konsultacji
2010 - 617 osób - 1780 konsultacji
Zakres zgłaszanych przez klientów problemów jest podobny na przestrzeni lat
i obejmował:
▪

problemy emocjonalne i zaburzenia różnego rodzaju (zaburzenia nastroju, lękowe,
psychosomatyzacje, zaburzenia osobowości);

▪

konflikty okołorozwodowe;

▪

konflikty w relacjach małżeńskich i rodzinnych;

▪

konflikty sąsiedzkie;

▪

problem alkoholowy w rodzinie, współuzależnienie, syndrom DDA;

▪

trudności w relacjach interpersonalnych;

▪

problemy adaptacyjne w nowych sytuacjach życiowych: rodzinnych lub zawodowych,
szkolnych;

▪

trudności związane z niepełnosprawnością i przewlekłą chorobą swoją lub członka
rodziny;

▪

uzależnienia od komputera, narkotyków, hazardu i inne;

▪

problemy emocjonalne w przebiegu żałoby po stracie bliskiej osoby;

▪

utrata lub długotrwały brak pracy;

▪

ubóstwo i nieporadność życiowa;

▪

trudności szkolne dzieci i młodzieży: obszar nauki i zachowania.
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W wielu konsultowanych przypadkach psychologowie podejmowali współpracę
z innymi specjalistami kierując klientów dodatkowo na bezpłatne konsultacje do prawników,
policjanta i terapeuty uzależnień w Powiatowym Punkcie Konsultacyjno- Informacyjnym
działającym przy PCPR. Ponadto dość liczna grupa klientów wymagała konsultacji
psychiatrycznej lub włączenia terapii odwykowej – byli oni kierowani do PZP i Poradni
Odwykowej lub Uzależnień.
Ponadto psychologowie Poradni prowadzili badania i opiniowali kandydatów
na opiekunów zastępczych, którzy ukończyli prowadzone w PCPR szkolenie programem
PRIDE.
W sprawach szczególnie trudnych i wymagających bliskiej współpracy wielu służb
powoływane były zespoły interdyscyplinarne (w roku 2010 było ich 5), niektóre z nich były
superwizowane. Ponad 70% klientów korzystało więcej niż z jednej konsultacji. Przeciętny
czas pracy terapeutycznej z klientem wynosi ok. 6-8 miesięcy systematycznych spotkań
(początkowo raz na tydzień, potem co 2-3 tygodnie, następnie raz na 1-2 miesiące). Klienci
z bardziej złożonymi problemami lub zaburzeniami osobowości wymagają – z okresami
przerw- jeszcze dłuższej pracy.
Praca

psychoedukacyjna

obejmuje

zazwyczaj

kilka

spotkań

związanych

z planowaniem zmian i następnych kilka poświęconych na monitorowanie i ocenę postępów.
Podobnie jak w ubiegłych latach klienci zgłaszający się po pomoc kierowani byli przez:
▪

kuratorów sądowych i społecznych;

▪

pracowników socjalnych;

▪

pedagogów szkolnych;

▪

policjantów;

▪

pracowników PCPR;

▪

pracowników Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.
Największa jednak liczba zgłaszających się szukała pomocy z własnej inicjatywy lub

zachęcana przez osoby wcześniej korzystające z opieki psychologicznej i zadowolone z jej
efektów.
To na co jeszcze na zakończenie warto zwrócić uwagę – i co stanowi optymistyczny
akcent- to fakt, że coraz częściej z lub za kobietami trafiają też do Poradni mężczyźni
i włączają się we współpracę terapeutyczną nad poprawą wzajemnych relacji.
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8. Ośrodek Mediacji przy Specjalistycznej Poradni Rodzinnej
We wrześniu 2010 r. minął szósty rok działania przy Poradni Rodzinnej PCPR Ośrodka
Mediacji.
Obecnie Ośrodek skupia 5 mediatorów, w tym 3 wolontariuszy. W Ośrodku
przeprowadzane są postępowania mediacyjne w sprawach rodzinnych i nieletnich zlecane
sądownie lub zgłaszane indywidualnie przez strony.
W 2010 r. przeprowadzono łącznie 9 mediacji, w tym 4 zlecone sądownie (2 rodzinne
i 2 pomiędzy nieletnimi). Pięć spośród postępowań zakończyło się na etapie spotkań
informacyjnych ze stronami.
Pozostałe przeprowadzone postępowania oprócz spotkań informacyjnych ze stronami
obejmowały od 2 do 3 spotkań mediacyjnych.

9. Punkt Informacyjno – Konsultacyjny ds. Uzależnień
W okresie objętym sprawozdaniem tj. od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2010 roku,
podczas pełnienia dyżurów specjaliści udzielili 911 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 14. Liczba osób korzystających z porad Powiatowego Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego.
Lp.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Gmina

Cegłów
Dębe Wielkie
Dobre
Halinów
Jakubów
Kałuszyn
Latowicz
Mrozy
Siennica
Stanisławów
Sulejówek
Miasto Mińsk Maz.
Gmina Mińsk Maz.
Osoby Anonimowe
RAZEM

I kw.

II kw.

III kw.

IV kw.

I-IV kw.

4
14
3
6
5
8
3
13
7
4
6
139
16
2
230

8
9
6
8
5
5
6
9
15
7
7
172
12
2
271

6
12
5
8
3
2
9
4
5
6
1
106
7
4
178

7
9
2
4
6
7
6
10
5
2
5
155
7
7
232

25
44
16
26
19
22
24
36
32
19
19
572
42
15
911
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10. 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 Internecie, 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;

▪

pomoc materialna: wydawanie żywności w ramach programu PEAD, używanych
ubrań, środków czystości i sprzętów na podstawie oceny sytuacji podczas rozmów
wspierających

▪

hostel – bezpieczne schronienie w sytuacji, gdy bezpieczeństwo klientek i ich dzieci
w domu rodzinnym jest zagrożone;
Ośrodek Interwencji Kryzysowej CARITAS przeznaczony jest dla ofiar przemocy

w rodzinie. Osoby trafiające do Ośrodka to przede wszystkim kobiety z dziećmi, które
doświadczają realnego zagrożenia życia lub zdrowia. Inne powody, dla których osoby
zgłaszają się do Ośrodka Interwencji Kryzysowej to: nadużywanie alkoholu przez osoby
z rodziny, problemy w wyrażaniu złości, problemy finansowe, zaburzenia psychiczne,
osobowości, problemy wychowawcze i małżeńskie.
Ośrodek przyjął 148 osób (105 kobiet i 43 mężczyzn), z czego 61 osób było klientami
Ośrodka w latach poprzednich (2005, 2006, 2007, 2008), natomiast 87 osób skorzystało
w roku 2010 po raz pierwszy z pomocy Ośrodka Interwencji Kryzysowej.
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Klienci Ośrodka Interwencji Kryzysowej to głównie ok. 65 % (97 osób) mieszkańcy
Mińska Mazowieckiego, pozostałe osoby 35 % (51 osób) zamieszkują w obrębie powiatu
Mińskiego.
Sytuacja mieszkaniowa większości klientów przedstawia się dobrze, tylko 6 osób to
klienci bezdomni i 5 osób było zagrożone bezdomnością.
Tylko 15 (10%) osób zgłaszających się miały stałe źródło utrzymania, emeryci
i renciści - 34 (23 %) pozostałe osoby wykonywały prace dorywcze, sezonowe także
zatrudnienie nielegalne. Większość klientów zgłaszających się do ośrodka to niepracujący lub
niemający stałego źródła dochodu, najczęściej utrzymujący się, alimentów i zasiłków
z Ośrodków Pomocy Społecznej - 25 (17%) osób.
Głównym powodem zgłaszania się do Ośrodka Interwencji była: trudna sytuacja
materialna - 90 osób (61%), przemoc w rodzinie - 24 osoby (16%), bezdomność - 11 osób
(7%),

problemy

rodzinne,

trudności

osobiste

i

wychowawcze,

uzależnienia,

współuzależnienia, sytuacje kryzysowe, potrzeba pomocy prawnej.
Wszystkim osobom potrzebującym udzielono pomocy materialnej w ramach realizacji
programu

DOSTARCZANIE

NADWYŻEK

ŻYWNOŚCI

DLA

NAJUBOŻSZEJ

LUDNOŚCI UE 2010: wydawana była raz w miesiącu żywność. Z tej formy pomocy
skorzystało ok. 86% (127 osób) wszystkich klientów Ośrodka Interwencji Kryzysowej i ich
rodziny.
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w okresie sprawozdawczym udzielił pomocy 148
osobom. Do form pomocy udzielanej indywidualnie klientom w naszym Ośrodku zalicza się:
▪

Pierwszy kontakt - diagnoza wstępna problemu, omówienie możliwości działania
w danym przypadku – 87 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 – 148 osób;

▪

terapia indywidualna- konsultacje psychologiczne - poradnictwo, konsultacje rodzinne
i par małżeńskich, terapia krótkoterminowa, długoterminowa, terapia osób uzależnionych
i współuzależnionych – 12 osób;

▪

interwencja kryzysowa - pomoc dla osób lub rodzin znajdujących się w nagłym kryzysie
– 3 osoby;
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▪

wyjazdy z klientami - pomoc w załatwianiu ważnych spraw – 1 osoba;

▪

bezpieczne schronienie (hostel) - praca z mieszkańcami hostelu – 22 osoby;

▪

Program PEAD 2010 – wydawanie żywności najuboższe ludności UE – 127 osób
(i ich rodziny);

▪

Do Ośrodka trafiają również osoby, które kierujemy do innych placówek.
Klienci Ośrodka najczęściej korzystają z następujących form pomocy: rozmowy

wspierające, konsultacje psychologiczne, program PEAD. W roku 2010 zgłosiło się po raz
pierwszy 87 osób.
W hostelu w okresie sprawozdawczym przebywało 22 osoby, w tym: 10 kobiet, 11
dzieci i 1 nieletni mężczyzna. Odnotowano 5 przypadków pobytu w hostelu matek
z małoletnimi dziećmi.
Powodem przyjęcia w przypadku 18 osób była przemoc występująca w rodzinie.
W 5 przypadkach osoby, które chciały zamieszkać w hostelu zgłosiły się indywidualnie,
1 została skierowane przez Dom Dziennego Pobytu Caritas DWP w Mińsku Maz., 1 osoba
została zgłoszona przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 3 osoby zostały zgłoszone
przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa, 1 osoba została zgłoszona przez GOPS Mińsk
Mazowiecki i 4 przez MOPS Mińsk Mazowiecki. Okres pobytu 3 osób korzystających
z hostelu przekroczył 3 miesiące.
W ramach pracy z mieszkańcami hostelu- terapii ofiar przemocy, odbyły się
konsultacje z psychologiem i rozmowy wspierające: średnio jedna rozmowa dziennie
z każdym mieszkańcem hostelu, ponadto w kliku przypadkach odbyły się konsultacje prawne.
W dniach: 13 maja oraz 30 września i 1 października 2010 roku na terenie Ośrodka
Interwencji Kryzysowej była wydawana używana odzież, która jest oddawana do Ośrodka
przez osoby prywatne. Z wydawnictwa skorzystało łącznie 26 klientów Ośrodka Interwencji
kryzysowej.
Ośrodek Interwencji Kryzysowej współpracuje z następującymi instytucjami:
▪

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie;

▪

Miejski oraz Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej;

▪

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

▪

Powiatowa Komenda Policji;

▪

Centrum Interwencji Kryzysowej, Otwock;
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▪

Środowiskowy Dom Samopomocy, Mińsk Mazowiecki;

▪

Dom Samotnej Matki, Zielonka;

▪

Centrum Kształcenia Ustawicznego

▪

Poszczególne parafie Kościoła Katolickiego ma terenie miasta.

11. Ośrodki Wsparcia Dziennego
Stosownie do zapisu art. 20 ust.1 pkt 2 cytowanej wyżej ustawy, do zadań z zakresu
administracji rządowej realizowanej przez powiat należy prowadzenie i rozwój infrastruktury
ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na podstawie Porozumień zawartych pomiędzy
Wojewodą Mazowieckim, a Powiatem Mińskim realizuje zadania związane z prowadzeniem
i organizacją dwóch Środowiskowych Domów Samopomocy dla osób z zaburzeniami
psychicznymi.


Środowiskowy Dom Samopomocy w Mińsku Mazowieckim przy ul. Kościelnej 18
przeznaczony jest dla 30 osób dorosłych, przewlekle chorych psychicznie,
mieszkających na terenie powiatu mińskiego. Funkcjonuje od poniedziałku do
piątku w godz. 9.00 – 17.00.



Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Mińsku Mazowieckim przy
ul. Sosnkowskiego 43, jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla 30 osób
niepełnosprawnych intelektualnie. Funkcjonuje od poniedziałku do piątku
w godz. 9.00 - 16.00.

Cele pracy Środowiskowych Domów Samopomocy :
▪

poprawa jakości życia i funkcjonowania społecznego użytkowników domu,

▪

powstrzymanie degradacji społecznej,

▪

integracja społeczna użytkowników,

▪

wspomaganie leczenia choroby psychicznej,

▪

poszerzenie wiedzy społeczności lokalnej na temat choroby psychicznej.
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Metody pracy ŚDS:
▪

motywowanie uczestników do podjęcia działań mających ma celu poprawienie ich
własnej sytuacji życiowej (spotkania prowadzone w ŚDS i mieszkaniach
potencjalnych uczestników);

▪

zajęcia grupowe (dostosowywane do potrzeb i potencjałów);

▪

cotygodniowe spotkania indywidualne z uczestnikami;

▪

zebrania społeczności terapeutycznej złożonej z uczestników i kadry;

▪

budowanie społeczności korekcyjnej, która uczy umiejętności społecznych,
odpowiedzialności za siebie i innych oraz motywuje do aktywności i budowania
własnej autonomii;

▪

wspólne prace organizacyjno-porządkowe;

▪

wspólne spędzanie czasu wolnego;

▪

budowanie poczucia bezpieczeństwa, atmosfery, w której osoby chore psychicznie
poczują się akceptowane i rozumiane;

▪

wycieczki i imprezy integracyjne;

▪

wyjazdy rehabilitacyjne;

▪

interwencje kryzysowe w przypadku nawrotu choroby lub innej trudnej sytuacji
życiowej uczestnika;

▪

utrzymywanie kontaktu z rodziną uczestnika;

▪

działania w środowisku na rzecz uczestnika.

Zajęcia realizowane w roku 2010:
▪

Zajęcia sportowe

▪

Trening umiejętności

▪

Trening grupowy

▪

Zajęcia muzyczne

▪

Treningi umiejętności społecznych

▪

Terapia Kulinarna

▪

Zajęcia plastyczne

▪

Terapia Artystyczna

▪

Zajęcia relaksacyjne

▪

Kulturoterapia

▪

Zajęcia komputerowe

▪

Grupa terapeutyczna

▪

Zajęcia klubowych

▪

Psychoedukacja

▪

„Prasówka”

▪

„Klub filmowy”

interpersonalnych
▪

Indywidualne wsparcie
psychologiczne
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12. 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 45/2007 Starosty Mińskiego z dnia 01 sierpnia 2007 roku został
powołany nowy skład osobowy członków Rady drugiej kadencji. W roku 2010 Rada
obradowała na trzech posiedzeniach.

13. 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”, nad którym patronat ma Marszałek
Województwa Mazowieckiego Pan Adam Struzik. W programie biorą udział dzieci
i młodzież w wieku od 8 do 15 lat z terenu 34 powiatów województwa mazowieckiego.
W 2011 roku Powiat miński otrzymał 44 kart - na obóz harcerski w Słupii (organizatorem
wypoczynku był ZHP Komenda Chorągwi Mazowieckiej w Płocku).

14. Projekt Systemowy „Wsparcie na starcie”
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim w terminie
od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2007-2013, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój
i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie
aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie realizowało projekt systemowy
„Wsparcie na starcie”.
Celem głównym projektu było zwiększenie potencjału społeczno-zawodowego osób
opuszczających placówki opiekuńczo- wychowawcze bądź rodziny zastępcze, wsparcie
integracji społeczno – zawodowo - zdrowotnej osób niepełnosprawnych i ich otoczenia.
W trzecie edycji programu wzięło udział 92 osoby. Beneficjentami projektu było 22
osoby pochodzących z rodzin zastępczych wśród ww. liczby uczestników 3 osoby
usamodzielniane kontynuowało działania podjęte w roku 2009. W projekcie było 48 osób
niepełnosprawnych; spośród których 3 kontynuowały działania podjęte w roku 2009,
3 cudzoziemców, 6 wolontariuszy i 13 rodziców zastępczych.
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W projekcie „Wsparcie na starcie” w roku 2010 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 podstawowy, gimnazjalnym i zawodowym.
W ramach programu „Wsparcie na starcie” w roku 2010 przeprowadzono następujące
działania:


Aktywna integracja:

W ramach zadania Aktywna integracja w 2010 roku zrealizowano 22 indywidualnych
planów usamodzielnienia, 25 umowy z osobami niepełnosprawnymi, udzielono wsparcia na
rzecz integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych dla 23 osób a także 3
programy integracyjne dla 3 cudzoziemców.
W ramach Indywidualnego programu usamodzielnienia Beneficjenci Ostateczni
realizowali kursy językowe, kursy prawa jazdy oraz inne zawodowe. W ramach tego działania
udzielono pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej, współfinansowane zostały
koszty wykształcenia na poziomie wyższym, odbyły się konsultacje z doradcą zawodowym,
zakupywane zostały vouchery na zakup usług społeczno-zdrowotnych.
W ramach Indywidualnej umowy z osobą niepełnosprawną Beneficjenci Ostateczni
realizowali kursy językowe, kursy prawa jazdy, kursy komputerowe oraz inne zawodowe.
W ramach tego działania miały miejsce konsultacje z

doradcą zawodowym,

zakupione zostały vouchery na zakup usług społeczno-zdrowotnych.
W ramach Wsparcia na rzecz integracji społecznej i zawodowej udzielono
dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych, organizowano indywidualną rehabilitację dla
niepełnosprawnych, uczestnicy skorzystali z porad psychologicznych, doradcy zawodowego,
logopedy i prawnika. Uczestnicy korzystali ze wsparcia asystenta osoby niepełnosprawnej.
zakupione zostały vouchery na zakup usług społeczno-zdrowotnych. Wszystkie działania
dobrane były indywidualnie do potrzeb uczestników, między innymi adekwatnie do ich
potrzeb.
W ramach Programu Aktywności Lokalnej działało Powiatowy Centrum Wolontariatu
którego głównym zadaniem była koordynacja działań filantropijnych między organizacjami,
szkołami a także wolontariuszami. W roku 2010 odbyły się szkolenia wolontariuszy,
koordynatorów wolontariatu. Powiatowe Centrum Wolontariatu zorganizowało konkurs
plastyczny dla młodzieży. Zwycięska praca była motywem przewodnim zakupionych
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materiałów promocyjnych w roku 2010. W roku 2010 po raz pierwszy w powiecie mińskim
zorganizowano obchody Międzynarodowego Dnia Wolontariatu podczas którego wręczono
dla najbardziej zaangażowanych wolontariuszy statuetki oraz dyplomy uznania.
W

ramach

Programu

Aktywności

Lokalnej

funkcjonowały również

grupy

samopomocowe dla rodzin zastępczych spokrewnionych i niespokrewnionych z dzieckiem.
Służyły one wymianie poglądów rodzin zastępczych na łączące ich problemy. Spotkania
prowadzone

były

przez

psychologa.

Podsumowaniem

działalności

na

grupie

samopomocowej była organizacja wspólnego balu karnawałowego dla rodzin i dzieci.
Wydarzenie służyło integracji uczestników.
W ramach Programu Aktywności Lokalnej w roku 2010 zorganizowano Warsztat
kompetencji i umiejętności wychowawczych dla rodziców zastępczych i umieszczonych u
nich dzieci. Warsztat odbył się w formie wyjazdowej. Oprócz walorów edukacyjnych
posiadał również wartość integrującą grupę oraz turystyczną.
W roku 2010 przeprowadzono również Warsztat i diagnozy z zakresu FAS dla
rodziców zastępczych i dzieci im powierzonym. Zajęcia prowadzone były przez krajowego
eksperta w dziedzinie diagnozy FAS i psychologii więzi.
Indywidualny program integracyjny
W ramach ww. programu udzielone zostało wsparcie doradcze dla 3 cudzoziemców
posiadających ochronę uzupełniającą.

Z uwagi na niespodziewany powrót obywateli

Czeczeni do swojego kraju ww. programu zakończono tylko na tym etapie.
 Działania o charakterze środowiskowym
W ramach zadania udało się zorganizować imprezę integracyjną

dla wszystkich

uczestników projektu, ich najbliższego otoczenia. Impreza była współorganizowana wraz ze
Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Niedostosowanych Społecznie
„Sigma”, Starostwem Powiatowym oraz Urzędem Gminy Siennica. Zorganizowano również
wyjazd integracyjno-szkoleniowy w Jurę Krakowsko-Częstochowską dla 42 osób, wycieczka
połączona była z kursem pierwszej pomocy prowadzonym przez ratowników GOPR.
● Zasiłki i wsparcie w naturze
W ramach wkładu własnego jaki stanowi to zadanie udzielana została pomocy
na kontynuowanie nauki a także udzielono pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie
utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej.

.

Łączna wartość projektu wyniosła 794 591, 26 zł, wkład własny powiatu wyniósł 83 432,08
zł.
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REALIZACJA POTRZEB Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ W ROKU 2010:
1.

W ramach wdrażania działań dochodzenia do standardów w domu Dziecka
w Falbogach wykonano:

-

zakupu i montażu agregatu prądotwórczego;

-

remontu pomieszczeń części mieszkalnej;

-

zakupu placu zabaw;

-

zakupu mebli do pokojów dzieci;

Na podstawie Decyzji wojewody Mazowieckiego Nr 1/2011 z dnia 03 stycznia 2011 roku
Powiat Mińsku uzyskał zezwolenie na prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczowychowawczej socjalizacyjnej – Domu Dziecka w Falbogach, na czas nieokreślony.
2.

Realizacja ‘Programu Aktywności Lokalnej”.

W ramach Programu aktywności Lokalnej prowadzone były działania wynikające z realizacji
programu „Wsparcie na starcie” tj.:
Utworzenie grupy samopomocy dla rodziców zastępczych.

a)

b) Działanie Powiatowego Centrum Wolontariatu w zakresie:

3.



promocji Centrum;



współpracy z instytucjami i organizacjami pozarządowymi;



współpraca z wolontariuszami;



rozwijanie szkolnego wolontariatu;



porady prawne;



warsztat kompetencji i umiejętności wykonawczych;



indywidualne diagnozy i dramaty z zakresy FAS;



działania o charakterze środowiskowym.

Realizacja programu systemowego „Wsparcie na starcie” przedstawiona została
w punkcie 14 sprawozdania.
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WYKAZ POTRZEB Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ NA ROK 2011:

1.

Opracowanie i wdrożenie programu dochodzenia do standardów Powiatowego
Środowiskowego

Domu

Samopomocy

w

Mińsku

Mazowieckim

przy

ul. Sosnkowskiego 43.
2.

Opracowanie i wdrożenie programu dochodzenia do standardów Środowiskowego
Domu Samopomocy w Mińsku Mazowieckim przy ul. Kościelnej 18.

3.

Powołanie rodziny zastępczej zawodowej o charakterze rodzinnego pogotowia
opiekuńczego.

4.

Realizacja „Programu aktywności Lokalnej”

5.

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.
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