POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
W MIŃSKU MAZOWIECKIM

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
ZA ROK 2011
I
WYKAZ POTRZEB
Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZEJ
I PIECZY ZASTĘPCZEJ
NA ROK 2012

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim przedkłada
sprawozdanie z działalności za 2011 rok oraz wykaz potrzeb na 2012 rok.

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 (140 miejsc) i przewlekle psychicznie chorych (40 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 ( Dz. U. z 2008r

Nr 115, poz. 728 )
 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.
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 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.
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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 2011roku ):
Lp.

1

1.
2.
3.

Nazwa i adres
placówki

Liczba
miejsc
w placówce

Liczba osób
korzystających
z miejsc

Liczba
zgonów
i rezygnacji

Liczba osób
przyjętych
do DPS w 2011r

Liczba osób
oczekujących

2

3

4

5

6

7

180
108

180
110

27
4

31
5

7
1

50
338

50
340

2
33

5
41

1
9

DPS Św. Józefa
w Mieni
DPS „Jedlina”
w Mieni
DPS w Kątach
RAZEM

Tabela 2. Ilość wydanych decyzji administracyjnych w sprawie mieszkańców domów pomocy społecznej
( stan na dzień 31 grudnia 2011roku ):
Nazwa
i adres placówki

Ilość decyzji
o umieszczeniu

Ilość decyzji uchylających/
umarzających postępowanie

Ilość wydanych decyzji
o odpłatności, postanowień

1

2

3

4

5

1.

DPS św. Józefa
w Mieni

32

28

0

2.

DPS „Jedlina”
w Mieni

5

2

0

3.

DPS w Kątach

4

3

6

50

9

10

Lp.

RAZEM

Tabela 3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje bieżących zadań powiatu (domy
pomocy społecznej) w latach 2006-2011 na jednego mieszkańca:
Lp.

Nazwa placówki

2006r

2007r

2008r

2009r

2010r

2011r

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

DPS św. Józefa
w Mieni

1.225,00 1.410,00

1.440,00

1.620,00

1.687,00

1.747,00

2.

DPS „Jedlina”
w Mieni

1.270,00 1.410,00

1.440,00

1.620,00

1.687,00

1.747,00

3.

DPS w Kątach

1.270,00 1.410,00

1.440,00

1.620,00

1.687,00

1.747,00

2

Tabela 4. Koszt utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej zgodnie z Zarządzeniem Starosty
Mińskiego w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w latach 2006-2011
przedstawia się następującą:
Lp.

Nazwa placówki

2006r

2007r

2008r

2009r

1

2

4

5

6

7

1.530,00 1.837,00

1.837,00

1.882,00 2.001,00
1.877,00 2.043,00

DPS św. Józefa w Mieni

1.

DPS „Jedlina” w Mieni

2.

DPS w Kątach

3.

2010r

2011r

1.837,00

2.799,00

3.036,00

2.001,00

2.402,00

2.569,00

2.620,00

2.043,00

2.659,00

3.076,00

3.377,00

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.

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
adpocyjno-opiekuńczych,

placówek

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
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w ciąży, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolnowychowawcze 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 2011 roku, funkcjonowały dwie całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze
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 2011 wynosił
3.711,00 zł (Zarządzenie Nr 21/11 Starosty Mińskiego z dnia 14 marca 2011r).
W okresie sprawozdawczym

Dom Dziecka w Falbogach zapewniał całodobową opiekę

38 nieletnim dzieciom. Stan osobowy na dzień 31 grudnia 2010 r – 27 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 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 18 dzieciom.
Stan osobowy na dzień 31 grudnia 2011r - 14 dzieci.
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 Kierowanie dzieci do placówek opiekuńczo-wychowawczych.
Tabela 1. Dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w latach 2008 - 2011
pochodzące z terenu Powiatu Mińskiego.
Liczba dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
Wyszczegól
nienie

Typu socjalizacyjnego
lub w placówkach
wielofunkcyjnych
na terenie
na terenie
Powiatu
innych
Mińskiego
powiatów

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

Ogółem

1
2008 rok

2
14

3
1

4
0

5
10

6
25

2009 rok

13

1

0

8

22

2010 rok

13

4

0

5

22

2011 rok

13

4

0

3

20

W 2011 roku,

na podstawie orzeczeń sądowych oraz wniosku matki wszczęto

18 spraw związanych z umieszczeniem 26 dzieci w całodobowych placówkach opiekuńczo wychowawczych, z czego 1 postanowienie dotyczyło dziecka nie przebywającego na terenie
powiatu mińskiego.
Do całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych skierowano w 2011 roku
20 dzieci; 9 dzieci do Domu Dziecka w Falbogach, 4 dzieci umieszczono w Domu Dziecka
im. Matki Weroniki w Siennicy, 1 dziecko zostało umieszczone w Domu Dziecka „Dom pod
Kasztanami” w Siedlcach, 2 dzieci umieszczono w Interwencyjnej Placówce Opiekuńczej
w Otwocku, 2 dzieci trafiła do Pogotowia Opiekuńczego w Izdebnie z czego w roku
budżetowym 1 dziecko zostało przeniesione do Domu Dziecka w Falbogach., 2 dzieci zostało
umieszczonych w placówkach na terenie innych powiatów.
W przypadku 6 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 2011 roku realizowano 15 porozumień zobowiązujących Powiat Miński

do

odpłatności za pobyt dzieci w placówkach na terenie innych powiatów
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Tabela 3. Dzieci z terenu Powiatu Mińskiego przebywające w 2011 roku w placówkach opiekuńczowychowawczych na terenie innych powiatów.
Liczba dzieci przebywających
Liczba dzieci
Wyszczególnienie
w placówkach w 2011 r.
Stan na dzień 31.12.2011 r.

Powiat Garwoliński
Powiat Otwocki
Miasto Stołeczne Warszawa
w tym IPO w Otwocku
Powiat Siedlecki

3
3
9

1
3
6

1

1

Powiat Łukowski

1

1

Powiat Zamojski
Powiat Wołomin
RAZEM

1
3
21

0
3
16

Na terenie Powiatu Garwolińskiego, w Pogotowiu Opiekuńczym w Izdebnie okresowo
przebywało 3 dzieci, 2 spośród nich zostało przeniesionych do Domów Dziecka w Falbogach
i do MOS, 1 dziecko nadal przebywa w placówce.
W trzech placówkach opiekuńczo - wychowawczych Powiatu Otwockiego przebywało
3 dzieci. W placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Stołecznego
Warszawy przebywało 7 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.
Tabela 4. Dzieci z terenu innych powiatów przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
na terenie Powiatu Mińskiego.
Dom Dziecka
w Falbogach

Wyszczególnienie

Powiat Ostrołęcki

Stan na dzień
01.01.2011

Stan na dzień
31.12.2011

1

0

Powiat Garwoliński
Razem

W

1

0

Dom Dziecka
w Siennicy
Stan na dzień
01.01.2011

Stan na dzień
31.12.2011

3

2

3

2

Domu Dziecka w Falbogach przebywało 1 dziecko pochodzące spoza terenu

Powiatu Mińskiego, które usamodzielniło się w czerwcu tego roku.
W Domu Dziecka im. M. Weroniki w Siennicy przebywało 3 dzieci pochodzących spoza
terenu Powiatu Mińskiego i tu również jedno dziecko usamodzielniło się. Na koniec roku
pozostało 2 dzieci z terenu powiatu garwolińskiego.
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 Pomoc w usamodzielnieniu.
W 2011 roku realizowano pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 5 wychowanków,
na kontynuowanie nauki dla 16 wychowanków i zagospodarowanie dla 1 wychowanka
placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym dla 9 wychowanków domów dziecka.
8 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 16 osobom.
Największą przeszkodą w życiowym usamodzielnieniu i integracji ze środowiskiem
osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze jest brak mieszkania.
50 dzieci przebywających aktualnie w placówkach opiekuńczo - wychowawczych,
opuszczając placówkę, napotka tego rodzaju problem.

3. Rodziny zastępcze.
Rodzina zastępcza zapewnia opiekę i wychowanie dziecku pozbawionemu całkowicie
lub częściowo opieki rodzicielskiej, dobre warunki rozwoju i wychowania odpowiednie do
jego stanu zdrowia i poziomu rozwoju.
Rodzinie zastępczej udzielana była pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów
utrzymania każdego umieszczonego dziecka w wysokości 40 % podstawy, pomniejszonej
o kwotę odpowiadającą 50 % dochodu tego dziecka, nie mniej jednak niż 10 % podstawy.
Zgodnie z art. 78, ust. 4 ustawy o pomocy społecznej pomoc wypłacana była 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);
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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 sprawuje 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
było po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego, na podstawie decyzji administracyjnej.
Rodzina zastępcza otrzymywała świadczenie do 10 dnia każdego miesiąca na wskazane konto
bankowe.
Na terenie powiatu mińskiego objętych pomocą było 122 rodziny zastępcze
sprawujące opiekę dla 177 dzieci, wśród których wyróżnić można rodziny spokrewnione i
niespokrewnione i rodzinę zawodową o charakterze pogotowia rodzinnego która funkcjonuje
od dnia 1 marca 2011r.
Spośród 122 rodzin zastępczych było:
 100 rodzin zastępczych spokrewnione, w których przebywało 127 dzieci,
 21 rodziny zastępcze niespokrewnione, w których przebywało 34 dzieci,
 1 rodzina zastępcza zawodowa o charakterze pogotowia rodzinnego, w której
przebywało 14 dzieci.
W roku bieżącym dwanaścioro niepełnoletnich dzieci powróciło pod opiekę rodziny
naturalnej. Jedenaścioro uzyskało pełnoletność.
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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.
 43 wychowanków otrzymywało miesięczną pomoc pieniężną na kontynuowanie
nauki.
 5 wychowanków otrzymało pomoc pieniężną na usamodzielnienie.
 23 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, 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 oraz uczestniczyli w wyjazdowym warsztacie kompetencji społecznych.
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.
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.
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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 2011 w szkoleniu uczestniczyło siedem rodzin.

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). 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 2011 rok
wyniósł 1.494.011 zł.
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Realizacja zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w 2011 roku z zakresu rehabilitacji społecznej
Plan finansowy na rehabilitację
społeczną na 2010 rok
Dzieci i młodzież

Zadanie

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)

W

zadaniu

dofinansowanie

58
(w tym 22
opiek.)

Kwota
37.572 zł

1.411.153zł

Dorośli
Liczba
osób
125
(w tym 27
opiek.)

Łącznie
Liczba
osób

Kwota
79.855 zł

183
(w tym 49
opiek.)

Kwota
117.427 zł

439

18.179 zł

975

37.064 zł

1414

55.243 zł

58

60.286 zł

203

176.206 zł

261

236.492 zł

5

8.973 zł

18

105.258 zł

23

114.231 zł

1

2.520 zł

9

80.417 zł

10

75.761 zł

3

5.798 zł

7

7.458 zł

10

13.256 zł

1

655 zł

2

16.903 zł

3

17.558 zł

-

-

60

887.760 zł

60

887.760 zł

-

-

-

-

-

0 zł

sportu,

kultury,

rekreacji

i

turystyki

osób

niepełnosprawnych – udzielono dofinansowania do 16 imprez dla osób niepełnosprawnych:
1. „II Powiatowy Integracyjny Turniej w Kręgle”
2. Wyjazd integracyjno-turystyczny do Władysławowa
3. VII Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Wesołe Nutki”
4. Mazowiecki Turniej Piłki Nożnej Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie Ignaców –

Mrozy 2011
5. „Powitanie lata”
6. Wycieczka szlakiem miejsc Papieża Jana Pawła II
7. „Śpiewać każdy może”
8. „W Krainie Króla Puszczy” - spotkanie integracyjno-rekreacyjne w Białowieży
9. „X Powiatowe Spotkania Integracyjne Osób Niepełnosprawnych”
10. Spotkanie Integracyjne z okazji „Dnia Białej Laski”
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11. „XII Powiatowe Jesienne Biegi Przełajowe Ignaców 2011”
12. VI Integracyjny Turniej Warcabowy
13. Cykl imprez okołoświątecznych listopad – grudzień 2011
14. Integracyjny Turniej Szachowy
15. 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.

5. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
Do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Mińsku
Mazowieckim w 2011 roku wpłynęło ogółem 1828 wniosków, z tego:
- 1545 wnioski od osób powyżej 16 roku życia, w tym w celu:

Osoby powyżej 16 roku życia

Cel złożenia wniosku

Lp.

Liczba

1.

Odpowiednie zatrudnienie

386

2.

Szkolenie

37

3.
4.

Uczestnictwo w warsztatach terapii zajęciowej

3
69
275

6.

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

7.

Korzystanie z karty parkingowej

99

8.

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

344

9.

RAZEM

1545

5.

332

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

Cel złożenia wniosku

Lp.

Liczba

1.

Zasiłek pielęgnacyjny

2.
3.

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

270
8
5

RAZEM

283

W 2011 roku Powiatowy Zespół wydał osobom powyżej 16 roku życia 1527 orzeczeń
o stopniu niepełnosprawności, z tego 66 to decyzje negatywne, w tym 12 orzeczeń o nie
zaliczeniu do osób niepełnosprawnych i 54 orzeczenia o odmowie ustalenia stopnia
niepełnosprawności oraz 1461 decyzji pozytywnych:
Liczba wydanych orzeczeń wg stopni niepełnosprawności, wieku i płci, wykształcenia i zatrudnienia
Osoby powyżej 16 roku życia
STOPIEŃ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
WIEK
PŁEĆ
znaczny

umiarkowany

418

698

lekki

345

Razem

1461

16-25 26-40

157

61 i więcej

41-60

199 691

WYKSZTAŁCENIE

414

K

749

M

712

ZATRUDNIENIE

mniej niż podst.

podstawowe

zasadnicze

średnie

Wyższe

TAK

NIE

35

476

427

414

109

312

1149

W 2011 roku Powiatowy Zespół osobom do 16 roku życia wydał ogółem 273 orzeczenia,
z tego 227 to decyzje pozytywne oraz 46 negatywne
Liczba wydanych orzeczeń wg wieku i płci - Osoby przed 16 rokiem życia
RAZEM
liczba orzeczeń

227

PŁEĆ

WIEK
0 – 3 lat

4 – 7 lat

8 –16 lat

K

M

76

55

96

80

147

Do końca 2011 roku Powiatowy Zespół w Mińsku Mazowieckim wydał osobom
niepełnosprawnym 783 legitymacje, uprawniające do korzystania z ulg i uprawnień na
podstawie odrębnych przepisów (w tym ulgowych przejazdów w PKS, PKP i ulg
w komunikacji miejskiej na terenie Warszawy)
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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
147
636
783

Powiatowy Zespół w Mińsku Mazowieckim w roku 2011 przyjął 134 odwołania od
wydanych decyzji, z czego 131 odwołań zostało przesłanych do rozpatrzenia przez II-gą
instancję czyli Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie,
z których Wojewódzki Zespół 70 orzeczeń utrzymał w mocy, 38 uchylił w całość lub
w części, 15 spraw pozostawił bez rozpoznania, a 8 orzeczeń oczekuje na rozpatrzenie.
W ramach samokontroli 3 odwołania zostały rozpatrzone pozytywnie przez Powiatowy
Zespół w Mińsku Mazowieckim.

6. 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 72/11 Starosty Mińskiego z dnia 07 października 2011 roku został
powołany nowy skład osobowy członków Rady trzeciej już kadencji. W roku 2011 Rada
obradowała na czterech posiedzeniach.

7. Poradnictwo Specjalistyczne
W 2011 r. zespół psychologów pracujących w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej
zapewniał dostępność pomocy psychologicznej w Poradni przez 50 godzin w tygodniu . Tak
jak w poprzednich latach zadbano o klientów dyspozycyjnych w różnych porach dnia
i tygodnia- usługi Poradni były dostępne od poniedziałku do soboty włącznie;
od godzin porannych do wieczornych

od poniedziałku do piątku, a w soboty do południa.

Oprócz konsultacji świadczonych w Poradni

w minionym roku wiele czasu pracy

psychologicznej poświęcono na pracę w środowisku z rodzinami przygotowującymi się do
pełnienia roli opiekunów zastępczych (7 rodzin; łącznie 66 godzin), jak również z rodzinami
już pełniącymi tę rolę.
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Z pomocy psychologicznej skorzystało łącznie 490 osób w wieku od 3 do 71 lat; nadal
najliczniejszą grupę stanowiły osoby w wieku 21-40 lat. Udzielono około 1630 konsultacji
psychologicznych

o

charakterze

poradnictwa,

terapii

wspierającej,

psychoterapii,

psychoedukacji.
W porównaniu z poprzednimi latami jest to więcej niż dwa lata temu, ale nieco mniej
niż w roku 2010. Można to wyjaśnić większą ilością przypadków wymagających dłuższego
kontaktu,

jak

również

przejściowo

zmniejszonym

składem

pracowników

i

ich

zaangażowaniem w działania o innym charakterze (szkolenia, diagnozowanie w ramach
programu PRIDE, mediacje, udział w zespołach interdyscyplinarnych).
Przekrój zgłaszanych problemów nie uległ większym zmianom i obejmował:
 problemy w relacjach interpersonalnych w najbliższym środowisku;
 problemy rodzinne i małżeńskie/partnerskie;
 trudności emocjonalne i różnego rodzaju zaburzenia (lękowe, pod postacią somatyczną,
depresje, zaburzenia odżywiania)
 trudności w opiece i wychowywaniu dzieci;
 konflikty okołorozwodowe;
 problemy uzależnienia, współuzależnienia, syndrom DDA;
 żałoba po stracie,
 trudności adaptacyjne;
 utrata lub długotrwały brak pracy;
 ubóstwo i/lub nieporadność życiowa.
 trudności szkolne dzieci i młodzieży: obszar nauki i zachowania.
W bardzo wielu przypadkach niezbędne okazywało się kierowanie klientów dodatkowo
na konsultacje do prawników, policjanta i terapeuty uzależnień w Punkcie KonsultacyjnoInformacyjnym działającym przy PCPR.
Poza tym- jak już wspomniano- psychologowie Poradni prowadzili badania i opiniowali
kandydatów na opiekunów zastępczych uczestniczących w szkoleniu programem PRIDE
prowadzonym w PCPR.
W sprawach złożonych, wymagających współdziałania różnych służb pracownicy
spotykali się w zespołach interdyscyplinarnych.
Ponad 70% klientów skorzystało więcej niż z jednej konsultacji. Przeciętny czas pracy
z klientem wynosi ok.

5-8 miesięcy; klienci z bardziej złożonymi problemami lub
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zaburzeniami potrzebują jeszcze więcej czasu (pojedyncze osoby korzystają – z przerwaminawet kilka lat).
Psychoedukacja obejmuje zazwyczaj kilka spotkań przeznaczonych na zaplanowanie
zmian, a następnie kilka do kilkunastu poświęconych na monitorowanie i utrwalania
uzyskanych efektów.
Tak jak dotychczas nasi klienci kierowani byli przez: pracowników socjalnych OPS
i PCPR, kuratorów i sąd (zobowiązania do terapii), pedagogów szkolnych, policję, lekarzy
rodzinnych i psychiatrów. W minionym roku wyraźnie zwiększyła się liczba klientów
zachęconych do korzystania z terapii psychologicznej właśnie przez lekarzy. Duża część
klientów szukała pomocy z własnej chęci lub nakłoniona przez znane sobie osoby mające
dobre doświadczenia i efekty terapii w naszej Poradni.
Obserwuje się też duże zainteresowanie pomocą psychologiczną w sytuacjach
konfliktowych zagrażających związkom małżeńskim lub konkubenckim. Coraz częściej
trafiają też do Poradni mężczyźni i włączają się we współpracę terapeutyczną nad poprawą
relacji i ochroną dzieci przed skutkami kryzysów rodzinnych.
Wychodząc naprzeciw tym potrzebom w drugim półroczu minionego roku
realizowany był program „Pomoc rodzinom w kryzysie”, na który uzyskano dotację ze
środków Ministra Pracy i polityki Społecznej w wysokości 20 tys. zł. W programie wzięło
udział 30 osób z 17 rodzin. Rodziny te przeżywały trudności związane z konfliktami
okołorozwodowymi, problemami relacyjnymi w związku. Rodzice doświadczali trudności
wychowawczych, niektórzy mieli ograniczone prawa rodzicielskie.
W ramach programu zrealizowano następujące formy pomocy:


konsultacje psychologiczne;





psychoterapię par;



terapię dla dzieci;



konsultacje pedagogiczne;



mediacje rodzinne;



konsultacje prawne.

warsztaty umiejętności
wychowawczych;

Dziesięć rodzin skorzystało z więcej niż jednej formy pomocy. Zakładane cele zostały
osiągnięte w stopniu zadowalającym; uczestnicy podwyższyli swoje umiejętności
komunikacyjne, wychowawcze, rozwiązywania konfliktów. Deklarowali także wzrost
poziomu samoświadomości swoich zasobów; ale też osobistych trudności emocjonalnych,
nad którymi są chętni dalej pracować. Jest to dla nich możliwe przy wykorzystaniu
tegorocznej oferty pomocowej.
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8. Ośrodek Mediacji przy Specjalistycznej Poradni Rodzinnej
Minęło 7 lat od wpisania PCPR 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 minionym roku po raz pierwszy prowadzono na
zlecenie sądu mediacje w sprawach karnych.
Podobnie jak w roku 2010 roku zespół składał się z 5 mediatorów (w tym
3 wolontariuszy). Przeprowadzono 10 mediacji, w tym 4 zlecone sądownie (1 rodzinna,
3 w sprawach karnych). Dwie mediacje zakończyły się na etapie spotkań informacyjnych
ze stronami. Pozostałe przeprowadzone postępowania oprócz spotkań informacyjnych
ze stronami obejmowały od 2-3 spotkań mediacyjnych.

9. Punkt Informacyjno – Konsultacyjny ds. Uzależnień
W okresie objętym sprawozdaniem tj. od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2011 roku,
podczas pełnienia dyżurów specjaliści udzielili

1367 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.

I kw.

II kw.

III kw.

IV kw.

I-IV kw.

1.

Cegłów

Gmina

9

11

6

8

34

2.

Dębe Wielkie

19

25

19

20

83

3.

Dobre

5

4

13

4

26

4.

Halinów

10

7

9

15

41

5.

Jakubów

11

6

12

6

35

6.

Kałuszyn

9

6

13

6

34

7.

Latowicz

9

5

4

8

26

8.

Mrozy

13

8

12

4

37

9.

Siennica

6

11

7

9

33

17

10.

Stanisławów

13

13

5

9

40

11.

Sulejówek

10

10

3

5

28

12.

Miasto Mińsk Maz.

21

24

15

21

81

13.

Gmina Mińsk Maz.

261

155

207

220

843

14.

Osoby Anonimowe

6

6

4

10

26

402

291

329

345

1367

RAZEM

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 Diecezji Warszawsko-Praskiej przeznaczony

jest przede wszystkim dla ofiar przemocy w rodzinie. Osoby trafiające do Ośrodka to kobiety
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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.
W 2011 roku ośrodek udzielił pomocy 163 osobom (69% kobiet, 31% mężczyzn),
z czego 82 (50.3 %) osoby było klientami Ośrodka w latach poprzednich (2005, 2006, 2007,
2008, 2009, 2010), natomiast 81 (49, 7 %) osób skorzystało z pomocy Ośrodka Interwencji
Kryzysowej w roku 2011 po raz pierwszy.
Klienci

Ośrodka

Interwencji

Kryzysowej

to

głównie

mieszkańcy

Mińska

Mazowieckiego 117 osób (72 %), pozostałe osoby zamieszkują w obrębie powiatu Mińskiego
- 46 osób (28 %).
Sytuacja mieszkaniowa większości klientów przedstawia się dobrze, tylko 8 (4, 9%)
osób to klienci bezdomni, 39 (24%) osób zajmuje mieszkania socjalne, 43 ( 26%) osoby mają
lokum własne, pozostali klienci mieszkają u rodziny lub wynajmują.
Tylko 15 (9, 2%) osób zgłaszających się miały stałe źródło utrzymania, emeryci
i renciści - 34 ( 20 %) pozostałe osoby wykonywały prace dorywcze, sezonowe także
zatrudnienie nielegalne. Większość klientów zgłaszających się do ośrodka to niepracujący,
niemający stałego źródła dochodu lub utrzymujący się z dochodu partnera, często
utrzymujący się jedynie z zasiłkówz Ośrodków Pomocy Społecznej lub alimentów - 39 osób
( 23,9 %).
Głównym powodem zgłaszania się do Ośrodka Interwencji była: trudna sytuacja
materialna 140 osób ( 85, 8 %), przemoc w rodzinie - 16 osób ( 9, 8 %), bezdomność - 8 ( 4, 9
%) osób, problemy rodzinne, życiowe, trudności osobiste i wychowawcze, współuzależnienia,
sytuacje kryzysowe.
Wszystkim osobom potrzebującym udzielono pomocy materialnej. W ramach
realizacji Programu PEAD 2011 – dostarczanie nadwyżek żywności dla najuboższej ludności
UE wydawana była raz w miesiącu żywność. Z tej formy pomocy skorzystało 141 ( 86, 5 %)
klientów Ośrodka Interwencji Kryzysowej i ich rodziny ( łącznie 397 osób).
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w okresie sprawozdawczym udzielił pomocy 163
osobom. Do form pomocy udzielanej indywidualnie klientom w naszym Ośrodku zalicza się:
Pierwszy kontakt - diagnoza wstępna problemu, omówienie możliwości działania
w danym przypadku – 81 osób;
a)

Rozmowy wspierające - wsparcie dla klientów (wysłuchanie, klaryfikacja i określenie
problemu, możliwe sposoby rozwiązania); kierowanie do innych Ośrodków; pomoc
b)
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w pisaniu wniosków i wypełnianiu dokumentów; poszukanie pracy- ogłoszenia
w Internecie i rozmowy telefoniczne w sprawie pracy – 163 osób;
Terapia indywidualna- konsultacje psychologiczne - poradnictwo, konsultacje
rodzinne i par małżeńskich, terapia krótkoterminowa, długoterminowa – 15 osób;
c)

Interwencja kryzysowa
w nagłym kryzysie – 9 osób;
d)

e)

-

pomoc

dla

osób

lub

rodzin

znajdujących

się

Bezpieczne schronienie (hostel) - praca z mieszkańcami hostelu – 26 osób;

Program PEAD 2011 – dostarczanie nadwyżek żywności dla najuboższej ludności UE
– 143 osoby (i ich rodziny, łącznie 397 osób);
f)

g)

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 hostelu w okresie sprawozdawczym przebywało 26 osób, w tym: 9 kobiet i 17
dzieci. Odnotowano 8 przypadków pobytu w hostelu matek z małoletnimi dziećmi oraz jedna
kobieta samotna.
Powodem przyjęcia wszystkich osób była przemoc występująca w rodzinie. W 4
przypadkach jedna kobieta samotna i 3 matki z dziećmi, które chciały zamieszkać w hostelu
zgłosiły się indywidualnie, 1 matka z dzieckiem została przywieziona przez kuratora wraz
z funkcjonariuszem policji z Mińska Maz., 1 matka z 2 nieletnich dzieci zostali zgłoszeni
przez MOPS w Sulejówku, 1 matka z nieletnim dzieckiem i matka z 2 nieletnich dzieci
zostały zgłoszone przez GOPS w Jakubowie, 1 matka z 3 nieletnich dzieci została przyjęta w
roku poprzednim i pobyt przedłużył się od roku 2011. Okres pobytu wszystkich osób
korzystających z hostelu nie przekroczył 3 miesięcy.
W dniach: 29 czerwca oraz 30 listopada 2011 roku na terenie Ośrodka Interwencji
Kryzysowej była wydawana używana odzież, która jest oddawana do Ośrodka przez osoby
prywatne. Z wydawnictwa skorzystało: 29.06.2011r. – 9 osób, 30.11.2011r. – 11 klientów
Ośrodka Interwencji kryzysowej.
W okresie świąt Bożego Narodzenia Niepubliczne Przedszkole ,, Wesoła Ciuchcia”
przekazała do ośrodka żywność pochodzącą ze zbiórki we wszystkich oddziałach w/w
przedszkola. Z żywności tej zostały zrobione paczki świąteczne i przekazane najbardziej
potrzebującym rodzinom wielodzietnym. Z tej formy pomocy skorzystało 18 rodzin.
Ośrodek Interwencji Kryzysowej Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej został
wybrany, jako jedna z pięciu mazowieckich placówek do uczestnictwa we wdrożeniowym
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etapie projektu "Systemy Gromadzenia Danych o Osobach Bezdomnych na Mazowszu".
Projekt jest realizowany przez Pracownię Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA pozarządową organizację, której celem jest prowadzenie badań przyczyniających się do
poprawy polityki społecznej. W wyniku, czego zyskamy elektroniczną bazę danych, co
pozwoli na skuteczniejsze i bardziej jednolite gromadzenie danych o klientach ośrodka.
W okresie lipiec - grudzień 2011 roku dzięki dotacji do budżetu w ośrodku były
prowadzone dyżury wieczorne, nocne, weekendowe i świąteczne. W tym okresie ośrodek
działał całodobowo, co pozwoliło na bardziej kompleksową, profesjonalną i rzetelną pomoc
osobom doświadczającym przemocy domowej.
W związku z powstaniem Zespołu Interdyscyplinarnego w Mińsku Mazowieckim
p. Monika Wójcicka – kierownik została powołana, jako przedstawiciel Ośrodka Interwencji
Kryzysowej Caritas Diecezji warszawsko-Praskiej na członka zespołu.
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 Maz;
8. Dom Samotnej Matki, Zielonka;
9. Poszczególne parafie Kościoła Katolickiego ma terenie miasta.
10. Zespól interdyscyplinarny

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.
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Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób Psychicznie Chorych CARITAS
Ośrodek wsparcia przeznaczony dla 30 dorosłych osób przewlekle chorych, prowadzony
jest przez CARITAS Diecezji Warszawsko - Praskiej w Mińsku Mazowieckim przy
ul. Kościelnej 18. W 2011 roku na podstawie wydanych decyzji z usług Ośrodka korzystało
33 osoby. Stan na koniec 2011r - 25 uczestników.
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy
Ośrodek przeznaczony dla 30 dorosłych osób z upośledzeniem umysłowym prowadzony
przez Powiat Miński w Mińsku Mazowieckim, ul. Sosnkowskiego 43, rozpoczął działalność
w III kwartale 2008 roku. Z usług Ośrodka w 2011r korzystało 38 osób. Stan na dzień
31 grudnia 2011r to 30 uczestników.

12. 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).

13. Projekt Systemowy „Wsparcie na starcie”
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim w terminie od
01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzkim 20072013, 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”.
Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.
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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 czwartej edycji programu wzięło udział 91 osób. Beneficjenci podzieleni zostali na
kilka grup realizujących odrębne zadania: Indywidualny program usamodzielniania
realizowało 27 osób (7 osób kontynuowało działania podjęte w roku 2010), Program
integracji społecznej i zawodowej 46 osób, Program Aktywności Lokalnej 16 osób (4 osoby
kontynuowały działania podjęte w roku 2010) oraz Kontrakt socjalny który realizowało
2 uczestników.
W projekcie „Wsparcie na starcie” w roku 2011 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 2011 przeprowadzono następujące
działania:
1. 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 2011 roku w zależności od grupy odbiorców
realizowano następujące działania.
W ramach Indywidualnego programu usamodzielnienia, Kontraktu socjalnego
i Programu integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych Beneficjenci
Ostateczni realizowali kursy językowe (indywidualne lekcje j. angielskiego i rosyjskiego),
kursy prawa jazdy (kat. B i C) oraz kursy zawodowe (kurs stylizacji paznokci, kurs kosmetyki
z elementami wizażu, kurs komputerowy, kurs operatora wózka jezdniowego, kurs obsługi
programu AutoCAD, kurs obsługi kasy fiskalnej, kurs kosztorysowania w programie
NormaPro, kurs nowoczesnych technik sprzedaży, kurs księgowości, kurs ABC
przedsiębiorczości, kurs Kady i płace, kurs instruktora nauki jazdy, kurs fryzjerstwa, kurs
fotografii, kurs barmański). W ramach tego działania udzielono pomocy na zagospodarowanie
w formie rzeczowej, współfinansowane zostały koszty wykształcenia na poziomie wyższym,
odbyły się konsultacje z doradcą zawodowym, konsultacje z prawnikiem i psychologiem,
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zakupywane zostały vouchery na zakup usług społeczno-zdrowotnych (karnety do kina, na
basen, na siłownię). Uczestnicy wyjechali również na warsztat kompetencji społecznych.
W ramach Programu Aktywności Lokalnej funkcjonowało Powiatowe Centrum
Wolontariatu którego głównym zadaniem była koordynacja działań filantropijnych między
organizacjami, szkołami a także wolontariuszami. W roku 2011 odbyły się szkolenia
wolontariuszy. Szkolenia odbywały się zarówno w siedzibie PCW jak i w formie wyjazdowej.
Powiatowe Centrum Wolontariatu zorganizowano obchody Międzynarodowego Dnia
Wolontariatu podczas którego wręczono dla najbardziej zaangażowanych wolontariuszy
statuetki, Galę Wolontariatu uświetnił występ kabaretu Formacja Chatlet.
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. W ramach Programu Aktywności Lokalnej w roku 2011
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.
2. Działania o charakterze środowiskowym
W ramach zadania zorganizowany był wyjazd integracyjno-szkoleniowy, na którym
uczestnicy przyswajali wiedzę z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. W miesiącu
listopadzie zorganizowany był wyjazd uczestników do teatru. Na koniec realizacji projektu
zorganizowano

imprezę

integracyjno-podsumowującą.

W

imprezie

uczestniczyli

uczestnicy/uczestniczki projektu oraz ich najbliższe otoczenie(PAL).
3. Zasiłki i wsparcie w naturze
W ramach wkładu własnego jaki stanowi to zadanie udzielana została pomocy
na kontynuowanie nauki, udzielono pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie utrzymania
dziecka w rodzinie zastępczej a także udzielono pomocy na usamodzielnienie.

14. Programu Aktywności Lokalnej.
Kierunki działań i harmonogram Programu Aktywności Lokalnej w roku 2011
W roku 2011 Programem Aktywności Lokalnej w ramach projektu „Wsparcie na
starcie”

objęto rodziny zastępcze oraz wolontariuszy działających przy Powiatowym
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Centrum Wolontariatu. Działania jakie podjęte były w ramach ww. wymienionych zostały
przedstawione poniżej.
Działania na rzecz uczestników/uczestniczek projektu „Wsparcie na starcie” sprawujących
funkcję rodziców zastępczych:
1. Funkcjonowanie

dwóch

grup

samopomocowych

dla

rodziców

zastępczych

spokrewnionych i niespokrewnionych z dzieckiem - Zadanie w ramach projektu „Wsparcie
na starcie” wykonano w terminie 15.07.2011-15.12.2011 r. Zajęcia skierowane były do
uczestników projektu a także ich najbliższego otoczenia. W zajęciach uczestniczyło 10
rodzin.

Celem zadania była integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

poradnictwo specjalistyczne z dziedzin opieki nad dzieckiem, podniesienie samooceny i
pewności siebie uczestników spotkania.
Zajęcia odbywały się

Zadanie prowadzone było przez psychologa.

raz w miesiącu, w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy

Rodzinie w Mińsku Mazowieckim. Na zakończenie zajęć – dnia 15.12.2011 r. odbyło się
spotkanie podsumowujące połączone z poczęstunkiem i upominkami dla uczestników.
2. Wyjazdowy warsztat kompetencji wychowawczych – Zadanie zrealizowano w dniach
26.08.2011 r. – 28.08.2011 r. w miejscowości Kukle w województwie podlaskim.
W warsztacie uczestniczyło 7 uczestników/uczestniczek projektu „Wsparcie na starcie”
oraz ich najbliższe otoczenie – rodziny z dziećmi. Łączna ilość osób wynosiła 26 osób.
Celem zajęć była poprawa relacji dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej – rodzic
zastępczy, poprawa stosunków panujących w rodzinach, rozwiązywanie konfliktów
przyczyniających się do złego funkcjonowania dziecka w rodzinie. Zajęcia prowadzone
były przez specjalistów w dziedzinie pracy z rodziną.
3. Kolonie letnie – Zadanie zrealizowano w terminie 08.08.2011 r. – 21.08.2011 r.. wyjazd
przeznaczony był dla 11 dzieci z rodzin zastępczych objętych projektem „Wsparcie na
starcie”. Dzieci wyjechały nad morze (Jarosławiec). Wyjazd służył odpoczynkowi oraz
edukacji.
Działania na rzecz uczestników/uczestniczek projektu „Wsparcie na starcie”
będących wolontariuszami:
1. Działania promocyjne:
a. Zamówienie nowej ulotki informacyjnej dotyczącej działania PCW.
b. Roll–up jako forma promocji PCW.
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c. Uakutalnianie informacji na stronie internetowej PCPR w części przeznaczonej dla
PCW.
d. Rozpowszechnianie ulotek w miejscach informacyjnych w obrębie miasta i poza nim.
e. Informacje o wydarzeniach PCW umieszczane na tablicy multimedialnej przy
Starostwie Powiatowym.
f. Gazetki informacyjne o działaniach PCW na tablicy w PCPR.
g. Artykuły dotyczące działalności PCW w piśmie „Stefa Mińsk” i na portalu
minskmaz.com
h. Organizacja Gali Wolontariatu z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia
(Wolontariusza 29.12.2011 r.)
 Wręczenie statuetki w kategorii „Pomagam Pomagać” dla osoby wspierającej
wolontariat

oraz

3

statuetek

„Wolontariusz

Roku

2011”

dla

najbardziej

zaangażowanych wolontariuszy.
i. Promocja działań wolontariatu na portalach społecznościowych.
2. Współpraca z instytucjami:
a. Spotkania, rozmowy telefoniczne z przedstawicielami instytucji.
b. Uaktualnianie bazy danych instytucji współpracujących z PCW.
c. Stała współpraca z Mazowieckim Stowarzyszeniem na Rzecz Dzieci i Młodzieży
z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „Krok Dalej” w Mińsku Mazowieckim
d. Współpraca z Środowiskowym Domem Samopomocy w Mińsku Mazowieckim –
pomoc przy organizacji „Dni Otwartych”
e. Współpraca z MDK; wydziałem promocji, wydziałem oświaty, kultury i sportu
w Starostwie Powiatowym.
f. Pomoc przy organizacji akcji „szlachetna paczka”
g. Współpraca z Żoliborskim Stowarzyszeniem „Dom Rodzina Człowiek” w sprawie akcji
zbierania nakrętek.
h. Współpraca z GOK w Stanisławowie – pomoc przy organizacji ferii zimowych.
i. Współpraca z Pogotowiem Rodzinnym w Chrośli.
3. Współpraca z wolontariuszami:
a. Aktualizowanie bazy danych wolontariuszy.
b. Organizacja i przeprowadzenie szkolenia pt. „Współpraca w wolontariacie”
c. Wyjazd szkoleniowo – integracyjny do ośrodka w Badowie Górnym
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d. Kierowanie wolontariuszy do instytucji/organizacji zgodnie z ich potrzebami
i możliwościami.
e. Zorganizowanie pomocy w nauce dzieciom z różnych środowisk przez wolontariuszy
f. Prowadzenie „Klubu Wolontariusza”
g. Zorganizowanie akcji „Świąteczna choinka” – Happeningu ozdabiającego drzewko
świąteczne przed Starostwem Powiatowym
h. Pomoc

przy

organizacji

i

obsłudze

różnych

imprez

charytatywnych

i

okolicznościowych.
4. Wolontariat w szkołach:
a. Spotkania informacyjne nt. wolontariatu z uczniami szkół: Zespołu Szkół w Jakubowie
i Latowiczu – propagowanie idei wolontariatu wśród dzieci i młodzieży.
b. Zorganizowanie i przeprowadzenie powiatowego „Dnia Dobrych Uczynków” – ogólno
polskiej akcji dla dzieci i młodzieży szkół powiatu mińskiego propagującej pomoc
ludziom lub środowisku.
c. Organizacja działań na terenie szkół powiatu mińskiego związanych z „Tygodniem
Edukacji Globalnej” – akcji inicjowanej przez PAH.
d. Stała współpraca ze szkołami powiatu mińskiego w celu pozyskiwania wolontariuszy
i zachęcania do podejmowania działania rzecz potrzebujących.

Działania na rzecz wszystkich uczestników/uczestniczek projektu „Wsparcie na starcie”
1. Wyjazd integracyjno-szkoleniowy. Zadanie wykonano w dniach 29.09.2011 r. –
02.10.2011 r. W wyjeździe uczestniczyło 36 osób. W wydarzeniu uczestniczyli
beneficjenci projektu oraz ich najbliższe otoczenie. Wyjazd w Góry Świętokrzyskie
połączony

był

ze szkoleniem z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej – szkolenie odbywało się
w miejscowości Jacentów. Wyjazd miał na celu integrację uczestników/uczestniczek
projektu oraz

nabycie

nowych kwalifikacji

w dziedzinie pierwszej

pomocy

przedmedycznej.
2. Wyjazd uczestników do teatru – Zadanie wykonano w dniu 04.11.2011 r.
Uczestnicy/uczestniczki projektu „Wsparcie na starcie” oglądali spektakl pt. „Klub
Hipochondryków” w teatrze Syrena. W wyjeździe uczestniczyło 50 osób. Wyjazd służył
integracji, był kontaktem z kulturą.
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3. Impreza integracyjna dla wszystkich uczestników/uczestniczek projektu na zakończenie
projektu – Wydarzenie miało miejsce 28.12.2011 r. Impreza o charakterze tanecznym
połączona została z podsumowaniem działań podjętych w roku 2011. Gościem
specjalnym imprezy był Wicestarosta Miński – Pan Krzysztof Płochocki. Podczas
imprezy uczestnicy otrzymali symboliczne prezenty na zakończenie projektu w postaci
kalendarza, zestawu piśmienniczego oraz bombonierki. W imprezie wzięło udział 80
osób. Służyła integracji uczestników/uczestniczek projektu. Myślą przewodnią spotkania
było to aby mimo tego, że zakończyli oni udział w projekcie pozostawali w kontakcie z
sobą; z osobami o podobnych potrzebach, kwalifikacjach; aby byli dla siebie wsparciem.
Łączna wartość Programu Aktywności Lokalnej w programie „Wsparcie na starcie”
(uwzględniającego Działania o charakterze środowiskowym i wynagrodzenia)
Działania na rzecz uczestników/uczestniczek projektu „Wsparcie na starcie” sprawujących
funkcję rodziców zastępczych

35 882,25 zł

Działania na rzecz uczestników/uczestniczek projektu „Wsparcie na starcie” będących
wolontariuszami

55 592,57 zł

Działania na rzecz wszystkich uczestników/uczestniczek projektu „Wsparcie na starcie”

45 545,26 zł

Łącznie

182 565,34 zł
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REALIZACJA POTRZEB Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ W ROKU 2011:

1.

W ramach wdrażania działań dochodzenia do standardów w Powiatowym
Środowiskowym

Domu

Samopomocy

w

Mińsku

Mazowieckim

przy

ul. Sosnkowskiego 43 wykonano:
1.dokumentacje programu naprawczego;
2. remont dodatkowych pomieszczeń niezbędnych do uzyskania standardów;
Obecnie w ramach przeprowadzonych działań Powiatowy Środowiskowy Dom
uzyskał standard z docelowym rozszerzeniem swojej działalności do 40 uczestników.
2.

W ramach wdrażania działań dochodzenia do standardów w Środowiskowego Domu
Samopomocy w Mińsku Mazowieckim przy ul. Kościelnej 18 wykonano:

1. dokumentacje programu naprawczego;
2. dokumentacje techniczną rozbudowy domu;
3.

Od kwietnia 2011 roku funkcjonuje na terenie powiatu rodzina zawodowa
o charakterze pogotowia opiekuńczego w miejscowości Chrośla. Szczegóły
funkcjonowania znajdują się w części sprawozdawczej.

4.

Realizacja punktu 4 i 5 wykazu potrzeb na rok 2011 została umieszczona w treści
sprawozdania.
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WYKAZ POTRZEB Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ NA ROK 2012:

1.

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

2.

Realizacja „Programu aktywności Lokalnej”

3.

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.

WYKAZ POTRZEB Z ZAKRESY PIECZY ZASTĘPCZEJ NA ROK 2012:
Od 01 stycznia 2012 roku weszła w życie Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W myśl ustawy Starosta wyznaczył
Organizatora pieczy zastępczej na terenie powiatu. Zarządzeniem Nr 73/11 z dnia 10
października 2011 roku Starosty Mińskiego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku
Mazowieckim zostało powołane Organizatorem pieczy zastępczej.
W związku

z powyższym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku

Mazowieckim przedkłada wykaz potrzeb na 2012 rok z zakresu pieczy zastępczej:
1. Opracowanie zmian Regulaminu Organizacyjnego i statutu Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim
2. Opracowanie 3-letniego Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej.
3. Zorganizowanie pracy Zespołu do Spraw Pieczy Zastępczej.
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