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 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej jest jednostką 

organizacyjną powiatu powołaną Uchwałą Rady Powiatu Bialskiego Nr V/3/99 z dnia 12 

stycznia 1999 roku w celu wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania 

rodziny i systemu pieczy zastępczej, rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz 

zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.  

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej zostało wyznaczone z 

dniem 01 stycznia 2012 r. przez Starostę Bialskiego na Organizatora Rodzinnej Pieczy 

Zastępczej. 

 Pracą Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej kieruje Dyrektor 

przy pomocy kierowników działów: 

1. administracyjno – księgowego,  

2. opieki nad dzieckiem i rodziną,  

3. rehabilitacji społecznej. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej zatrudnia 20 pracowników, 

w tym 5 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. 

 W 2020 roku wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej 

wyniosły 12.497.098,19 zł., w tym: 

1. bieżące utrzymanie PCPR, w tym świadczenia dla rodzin zastępczych, dodatek 

wychowawczy w wysokości świadczenia wychowawczego, Program „Dobry Start”, 

świadczenia z tytułu Karty Polaka: łącznie - 6.802.582,10 zł. 

2. Program „Jestem- więc działam”- 601.822,13 zł., 

3. Program „Rozwój i upowszechnianie rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie 

bialskim”- 123.622,60 zł., 

4. Program „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii 

COVID-19”- 359.843,38 zł., 

5. PFRON- 3.622.307,32 zł., 

6. Program „Aktywny Samorząd”- 161.920,66 zł., 

7. Program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub 

sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” Moduł III- 825.00,00 zł. 

 

 W celu właściwej realizacji zadań PCPR współpracuje z jednostkami organizacyjnymi 

pomocy społecznej, organami administracji rządowej i samorządowej, sądami, organizacjami 

społecznymi, stowarzyszeniami, służbami (policja, straż graniczna, służba więzienna). 

 

Realizacja zadań w 2020 r. przebiegała następująco: 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej realizuje zadania z zakresu 

administracji rządowej. 

 

Program „Dobry Start”  

 W 2020 r. przyznano świadczenie „Dobry start” na dziecko rodzinom zastępczym, 

prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo- wychowawczych, 

oraz osobom uczącym się, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia przez 

dziecko lub osobę uczącą się 20 roku życia lub przez dziecko lub osobę uczącą się 24 roku 
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życia, w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o 

niepełnosprawności.  

 W 2020 r. świadczenie dobry start wypłacono dla 142 dzieci przebywających w 

rodzinach zastępczych w kwocie 42.600,00 zł., dla 54 dzieci przebywających w placówkach 

opiekuńczo- wychowawczych w kwocie 16.200,00 zł. oraz dla 6 osób uczących się, 

usamodzielnionych w kwocie 1.800,00 zł. Łącznie świadczenie „Dobry start” wypłacono dla 

202 osób w kwocie 60.600,00 zł., dodatkowo na obsługę programu przeznaczono 2.020,00 zł. 

 

Dodatek wychowawczy  

 W roku 2020 r. na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia umieszczone 

w rodzinie zastępczej i rodzinnym domu dziecka przysługuje dodatek wychowawczy w 

kwocie 500,00 zł. miesięcznie.  

 Analogicznie powyższa forma wsparcia przysługuje także dzieciom przebywającym w 

placówkach opiekuńczo- wychowawczych typu rodzinnego w formie dodatku do 

zryczałtowanej kwoty.  

 W roku sprawozdawczym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przyznało dodatek 

wychowawczy dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dla 165 dzieci na kwotę 

881.435,00 zł. Natomiast dodatek do zryczałtowanej kwoty dla 21 dzieci przebywających w 

placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego wypłacono na kwotę 126.108,30 

zł. oraz w placówkach opiekuńczo- wychowawczych typu socjalizacyjnego – dla 42 dzieci – 

260.798,90 zł.. 

Program korekcyjno- edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie 

  W związku z pandemią i związanymi w tym obostrzeniami zadanie w postaci 

realizacji programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie 

„Przestań być wrogiem, a zostań przyjacielem” w 2020 r. nie mogło być zrealizowane.  

Zakład Karny w Białej Podlaskiej, z którym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie od 

wielu lat współpracuje nie wyraził zgody na przeprowadzenie szkolenia na terenie swojej 

jednostki z uwagi na reżim sanitarny. Nie udało się również zorganizować szkolenia w 

warunkach wolnościowych, z uwagi na brak wystarczającej liczy osób chętnych do udziału w 

szkoleniu spełniających kryteria programu.   

Karta Polaka 

 Karta Polaka to dokument potwierdzający przynależność do Narodu Polskiego. 

 Wojewoda Lubelski wydaje decyzje administracyjne przyznające świadczenia 

pieniężne dla posiadaczy Kart Polaka osiedlających się w Rzeczypospolitej Polskiej na 

częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej 

Polskiej i wskazuje Starostę Bialskiego, jako organ właściwy do wypłaty świadczenia 

pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, na terenie Powiatu Bialskiego. 

W roku 2020 r. wypłacono świadczenia pieniężne na częściowe pokrycie kosztów 

zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla 4 cudzoziemców, 

posiadających Kartę Polaka i osiedlających się na terytorium Powiatu Bialskiego na łączną 
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kwotę 29.205,00 zł.. Łączna kwota 29.789,10 zł. przeznaczona na realizację tego zadania 

została pozyskana z budżetu Wojewody. Na wypłatę 36 świadczeń wydatkowano kwotę 

29.205,00 zł., natomiast na pokrycie kosztów obsługi zadania przeznaczono środki w kwocie 

584,10 zł.  

 

W ramach swojej działalności Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białej 

Podlaskiej realizuje liczne projekty unijne i ministerialne, pozyskując środki unijne. 

 

Pozyskiwanie środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

W okresie od 01.05.2018 r. do 31.08.2020 r.  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 

Białej Podlaskiej realizowało projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na 

lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i 

zdrowotne pn.: „Rozwój i upowszechnianie rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie 

bialskim”.  

Celem projektu był rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej poprzez objęcie 

kompleksowym wsparciem 82 rodzin zastępczych, 220 wychowanków pieczy zastępczej z 

terenu Powiatu Bialskiego a także poprzez podniesienie i rozszerzenie kwalifikacji 

zawodowych 6 koordynatorów pieczy zastępczej.  

W ramach projektu zrealizowane były 3 zadania: 

1. Specjalistyczne szkolenia, poradnictwo i integracja rodzin zastępczych. 

a) Specjalistyczne szkolenia dla rodzin zastępczych, 

b) Szkolenie PRIDE dla kandydatów na rodziny zastępcze, 

c) Miesięczne grupy wsparcia z dyżurami specjalistów dla rodzin zastępczych 

d) Wyjazd terapeutyczno - integracyjny dla trzech Domów Rodzinnych, 

2. Aktywizacja i integracja społeczna wychowanków pieczy zastępczej 

a) Bilety do kina dla wychowanków pieczy zastępczej, 

b) Bal Karnawałowy dla wychowanków pieczy zastępczej, 

3. Specjalistyczne szkolenia i doradztwo koordynatorów rodzinnej pieczy 

zastępczej. 

a) Specjalistyczne szkolenia dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. 

Całkowita wartość projektu to 415 724,30 zł z czego dofinansowanie EFS to 

353 365,65 zł. W roku sprawozdawczym wydano w ramach projektu kwotę 123.622,60 zł., 

czego dofinansowanie EFS 107.015,32 zł. a wkład własny 16.607,28 zł.  

W 2020 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej kontynuuje 

realizację projektu: „Jestem - więc działam”, którego celem jest przeciwdziałanie zjawisku 

uzależnienia od pomocy społecznej, dziedziczenia biedy oraz niekorzystnych postaw 

społecznych, a także poprawa dostępu do rynku pracy 140 klientów i klientek PCPR w Białej 

Podlaskiej w okresie od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2021 r. 

W ramach projektu realizowane są następujące zadania: 

1. Aktywizacja edukacyjno – zawodowa wychowanków pieczy 

zastępczej. 

a) Indywidualne doradztwo zawodowe- 20 wychowanków, 

b)  Finansowanie kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje i 

kompetencje zawodowe, 
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c) Finansowanie 6-cio miesięcznych staży zawodowych -  4 

wychowanków, 

d) Refundacja kosztów korepetycji i zajęć wyrównawczych - 7 

wychowanków, 

e) Refundacja kosztów nauki na poziomie wyższym- 7 wychowanków,  

2. Aktywizacja edukacyjno – zawodowa osób z niepełnosprawnościami. 

a) Indywidualne doradztwo zawodowe- 20 osób, 

b) Finansowanie kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje i 

kompetencje zawodowe, 

c) Finansowanie 6-cio miesięcznych staży zawodowych- 1 osoba, 

3. Aktywizacja społeczno – zdrowotna wychowanków pieczy zastępczej. 

a) Finansowanie kosztów zajęć rehabilitacyjnych- 1 wychowanek, 

b) Refundacja kosztów terapii specjalistycznej- 1 wychowanek, 

c) Piknik profilaktyczno – integracyjny dla pieczy zastępczej- 

organizacja  1 pikniku, 

d) Warsztaty dla wychowanków pieczy zastępczej z zakresu 

prawidłowych postaw rodzicielskich, 

e)  Karnety na basen i do kina- 20 karnetów, 

4. Aktywizacja społeczno – zdrowotna osób z niepełnosprawnościami.  

a) Finansowanie kosztów zajęć rehabilitacyjnych- 10 osób, 

b) Refundacja kosztów terapii specjalistycznej, 

c) Poradnictwo psychologiczne- 12 osób, 

d) Karnety na basen i do kina- 20 osób. 

 

Kursy i szkolenia realizowane w ramach projektu „ Jestem- więc działam” 

w 2020 r. wśród wychowanków pieczy zastępczej i osób z 

niepełnosprawnościami 

Liczba 

uczestników 

Sprzedawca – kasjer fakturzysta z obsługą  kas fiskalnych i programem do 

fakturowania 

12 

Kursu prawa jazdy kat. C+E 4 

Pracownik administracyjno- biurowy z obsługą sekretariatu 11 

Kursu prawa jazdy kat. B 19 

Kierowca – operator wózków jezdniowych z wymianą butli gazowych 8 

Florysta ślubny i okolicznościowy z dekoracją sal weselnych 9 

Kurs Stylista paznokci, Stylista wizażysta 19 

Spawanie metodą MAG 8 

Fotografiia ślubna z obsługą programu Adobe Photoshop  12 

Kursu prawa jazdy kat. B+E 2 

ADR dla kierowcy 3 

Kurs: Grafika komputerowa 4 

Cukiernik 6 

Kurs opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym 2 
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(zakończony w 2021) 

 

Całkowita wartość projektu to 2.704.567,25 zł., z czego dofinansowanie z EFS 

2.298.882,10 zł. W roku sprawozdawczym wydatkowano w ramach projektu kwotę 

601.822,13 zł., czego dofinansowanie EFS 529.147,16 zł. a wkład własny 72.674,97 zł.  

 

Pozyskiwanie środków z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

1. Program „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii 

COVID-19”. 

W dniu 19 sierpnia 2020 r.  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej 

przystąpiło do Projektu finansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 

2014-2020 Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym 

oraz ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w 

tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, pn. „Wsparcie 

dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”. 

Głównym celem projektu było wzmocnienie rodzin zastępczych, rodzinnych domów 

dziecka oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych w zakresie bezpiecznej realizacji ich 

zadań w okresie epidemii Covid-19, w tym wsparcie dzieci, rodziców zastępczych i 

pracowników rodzinnych oraz instytucjonalnych podmiotów pieczy zastępczej w sytuacji 

zagrożenia epidemią choroby Covid-19 poprzez: 

 zakup wyposażenia na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania; 

 zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki z 

epidemią; 

 zakup wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci z pieczy 

zastępczej. 

Wsparciem objęto 97 rodzin zastępczych, 4 placówki opiekuńczo- wychowawcze typu 

socjalizacyjnego oraz 3 placówki opiekuńczo- wychowawcze typu rodzinnego. 

Łącznie wsparciem w ramach projektu objęto 422 osoby. 

W ramach realizacji projektu dokonano zakupu: 

I. Wyposażenia na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania w łącznej 

kwocie 323 785,88 zł., w tym: 

1. Sprzęt komputerowy z oprogramowaniem (132 szt.) – w kwocie 323 035,88 zł., 

w tym: 

a. Laptopy (131 szt.) – w kwocie 322 085,88 zł. 

b. Tablety (1 szt.) – w kwocie 950 zł. 

2. Oprogramowania dla dzieci z niepełnosprawnością (1 szt.) – w kwocie 750 zł. 

II. Środków ochrony indywidualnej i wyposażenia dla bezpośredniej walki z epidemią, 

w łącznej kwocie 28 807,50 zł., w tym maseczki, rękawiczki ochronne oraz środki 

dezynfekcyjne. 

III. Wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci z pieczy 

zastępczej w łącznej kwocie 7 250 zł., w tym podstawowe wyposażenie i akcesoria 

meblowe oraz sprzęt gospodarstwa domowego. 
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Całkowita wartość projektu to 359.843,38 zł. 

W roku sprawozdawczym w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w 

pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” wydatkowano kwotę 359.843,38 zł., czego 

dofinansowanie EFS to 303.276,00 zł., a środki z budżetu państwa to 56.567,38 zł.  

2. Program „Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom 

rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej”. 

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w 

ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020, Działanie 2.8 

Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. 

Całkowita wartość grantu wynosi 1.892.783,00 zł., środki europejskie w kwocie 

1.595.237,51 zł., środki z budżetu państwa 297.545,49 zł. 

Głównym celem udzielenia grantu jest łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz 

przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, w szczególności dla osób znajdujących się 

w grupie ryzyka. Zaplanowane wsparcie ma na celu ochronę zdrowia i życia pensjonariuszy 

DPS, poprzez ograniczenie skutków COVID-19, w tym: 

 zakup sprzętu i wyposażenia na doposażenie stanowisk pracy oraz tworzenie izolatek i 

miejsc do kwarantanny w DPS, 

 dodatki do wynagrodzeń dla pracowników mających bezpośredni kontakt z 

mieszkańcami w związku ze sprawowaniem opieki, 

 zatrudnienie dodatkowych pracowników w DPS, 

 przygotowanie tymczasowych miejsc odbywania kwarantanny, 

 przygotowanie miejsc noclegowych i wyżywienia dla osób realizujących usługi, które 

nie mogą lub nie chcą wrócić do własnych domów i rodzin. 

Realizator Projektu – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie. 

Realizatorem grantu w Powiecie Bialskim jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 

Białej Podlaskiej, a Grantobiorcami - 3 domy pomocy społecznej z terenu Powiatu 

Bialskiego: 

1. Dom Pomocy Społecznej w Kozuli- w wysokości 922.933,00 zł. 

2. Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie- w wysokości 529.650,00 zł. 

3. Dom Pomocy Społecznej w Kostomłotach- w wysokości 440.200,00 zł. 

 

Pozyskiwanie środków z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach 

Funduszu Solidarnościowego 

Program „Opieka wytchnieniowa” -edycja 2021 

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 stanowi kontynuację Programów 

„Opieka wytchnieniowa”- edycja 2019  oraz „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2020  oraz 

„Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością”- 

edycja 2020-2021.  

Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają 

wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad 

dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym stopniem 

niepełnosprawności oraz podniesieniem swoich umiejętności i wiedzy w tym zakresie. 

 Zapewnienie wsparcia w zakresie usług opieki wytchnieniowej wpisuje się w główny 
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cel powstałego w dniu 1 stycznia 2019 r. państwowego funduszu celowego pn. „Fundusz 

Solidarnościowy”. Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu 

Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1787) celem Funduszu Solidarnościowego jest 

m.in. wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych.  

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów 

sprawujących bezpośrednią opiekę nad: 

 dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, 

 osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami 

równoważnymi  

Wniosek o przyznanie środków finansowych w ramach programu „Opieka 

wytchnieniowa” został złożony w grudniu 2020 r., jego rozstrzygnięcie nastąpiło w lutym 

2021 r. Powiat Bialski otrzymał dofinansowanie w wysokości 306.000,00 zł. 

 

Zadania realizowane przez Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białej 

Podlaskiej z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej: 

1. Zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych, rodzinnych 

domach dziecka oraz palcówkach opiekuńczo- wychowawczych 

 Rodzinna piecza zastępcza: 

 Rodzina zastępcza: 

a) Spokrewniona, 

b) Niezawodowa, 

c) Zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i 

zawodowa specjalistyczna 

 Rodzinny dom dziecka.  

 Na terenie Powiatu Bialskiego (stan na dzień 31.12.2020 r.) funkcjonowało 99 rodzin 

zastępczych, w których przebywało 194 dzieci. 

W roku sprawozdawczym utworzono 15 rodzin zastępczych, w tym 6 rodzin 

spokrewnionych i 9 rodzin niezawodowych.  

W istniejących rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz nowo 

utworzonych rodzinach zastępczych łącznie umieszczono 41 dzieci, w tym: 

1) 8 w rodzinach spokrewnionych,  

2) 15 w rodzinach niezawodowych,  

3) 6 w rodzinach zawodowych, 

4) 9 w rodzinnych domach dziecka,  

5) 3 w pogotowiu rodzinnym (w okresie sprawozdawczym łącznie przebywało 9 

dzieci). 

Stan liczbowy rodzin i umieszczonych w nich dzieci na 31.12.2020 r.  

Lp. Rodzaje rodzin zastępczych Ilość rodzin Liczba dzieci 

1. Rodziny zastępcze spokrewnione  55 71 

2. Rodziny zastępcze niezawodowe  31 47 

3. Rodziny zastępcze zawodowe pełniące funkcję 

pogotowia rodzinnego 

1 3 

4. Rodziny zastępcze zawodowe 6 28 

5. Rodzinne Domy Dziecka 6 45 
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 Razem 99 194 

   Tab. Nr 1 

 Instytucjonalna piecza zastępcza jest sprawowana w formie: 

1) Placówek opiekuńczo- wychowawczych typu socjalizacyjnego: 

a) w Komarnie, 

b) w Maniach, 

c) w Janowie Podlaskim, 

d) w Szachach. 

2) Placówek opiekuńczo- wychowawczych typu rodzinnego: 

a) Dom Rodzinny w Żabcach prowadzony przez Powiat Bialski,  

b) Dom Rodzinny Nr 1 „Jedno Serce” w Bohukałach prowadzony przez 

Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego „Jedno Serce”, 

c) Dom Rodzinny Nr 2 „Jedno Serce” w Bohukałach prowadzony przez 

Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego „Jedno Serce”. 

Wspólną obsługę ekonomiczno - administracyjną placówek opiekuńczo- 

wychowawczych typu socjalizacyjnego w Komarnie, Maniach, Janowie Podlaskim i 

Szachach zapewnia Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w 

Maniach działające na podstawie uchwały Nr XXIII/149/2012 Rady Powiatu w Białej 

Podlaskiej z dnia 28 grudnia 2012 r. ze zmianami. W Centrum zatrudnia się pedagoga i 

psychologa, którzy obejmują swoją pomocą wszystkich wychowanków.  

Na utrzymanie w/w Placówek oraz Centrum Administracyjnego Placówek 

Opiekuńczo - Wychowawczych oraz Domów Rodzinnych w Żabcach i Bohukałach nr 1 i 2 

wydatkowano łączna kwotę 3.821.344,34 zł. 

Placówki opiekuńczo-wychowawcze:  

1) zapewniają dzieciom całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspakajają jego niezbędne 

potrzeby,  

2) prowadzą zajęcia socjalizujące, korekcyjne, kompensacyjne, logopedyczne, terapeutyczne, 

rekompensujące brak wychowania w środowisku rodzinnym i przygotowujące do życia 

społecznego,  

3) zapewnią dzieciom kształcenie, wyrównywanie opóźnień rozwojowych i szkolnych,  

4) podejmują działania w celu powrotu dziecka do rodziny tj. znalezienie rodziny 

przysposabiającej lub umieszczenie w rodzinnej opiece zastępczej,  

5) prowadzą mieszkania chronione. 

Zgodnie z postanowieniami Sądu w Placówkach umieszczono 18 dzieci, w tym 5 w 

placówce typu rodzinnego. 

W roku sprawozdawczym 6 pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo- 

wychowawczych usamodzielniło się, 10 małoletnich dzieci powróciło pod opiekę rodziców 

biologicznych, 2 dzieci przeniesiono do rodzinnej pieczy zastępczej. 

 Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza w Komarnie. 

Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza typu socjalizacyjnego w Komarnie usytuowana 

jest w gminie Konstantynów, funkcjonuje od 1997 roku. W  Placówce w okresie od 

01.01.2020 r. - 31.12.2020 r. przebywało łącznie 14 wychowanków w wieku od 5-19 lat, w 

tym jedna małoletnia w ciąży, wszyscy wychowankowie byli umieszczeni na podstawie 
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postanowienia Sądu. W 2020 r. do placówki przybyło 2 nowych wychowanków. Jeden 

przebywał w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Łosicach. Dwóch 

wychowanków przebywało w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Zalutyniu.  

W czerwcu 2020 r. dwoje wychowanków powróciło do domu rodzinnego, w lipcu do 

placówki przybyło dwoje wychowanków z rodziny zastępczej.  

Większość wychowanków posiada samodzielne pokoje, jedynie w jednym pokoju 

mieszka dwóch wychowanków. Takie rozmieszczenie ułatwia rozwiązywanie konfliktów, jak 

również daje możliwość szybszego wyciszenia się wychowanka oraz ułatwia utrzymanie 

porządku. 

W związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2 do odwołania wstrzymane były 

odwiedziny dzieci przez bliskich. Zarówno wychowankowie jak i wychowawcy nie 

chorowali, stosowali się do obowiązujących procedur oraz zasad bezpieczeństwa i dystansu 

społecznego. 

W związku z pandemią od 12.03.2020 r  do 30.06.2020 r. wychowankowie przebywali 

na terenie placówki i objęci byli nauczaniem zdalnym. Do szkół i ośrodków powrócili na 2 

miesiące i ponownie od połowy października 2020 r. przeszli  na nauczanie zdalne. 

Otrzymany sprzęt komputerowy z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie umożliwił 

realizację zadań dydaktycznych.  

Realizacja obowiązku szkolnego wychowanków z Placówki w 2020 r. odbywała się w 

następujących placówkach edukacyjnych: 

1. Szkoła Podstawowa w Komarnie- 4 wychowanków, 

2. Zespół Szkół Specjalnych w Białej Podlaskiej- 5 wychowanków,  

3. Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Zalutyniu- 2 wychowanków, 

4. Przedszkole przy Szkole Podstawowej w Komarnie- 3 wychowanków, 

5. Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Łosicach- 1 wychowanek, 

6. Przedszkole przy Zespole Szkół Specjalnych w Białej Podlaskiej- 2 

wychowanków, 

7. ZDZ Biała Podlaska – 1 wychowanka. 

Wszyscy wychowankowie w roku szkolnym 2019/20 otrzymali promocję do 

kolejnych klas. Jedna wychowanka ukończyła Szkołę Podstawową. 

W 2020 r. pięciu wychowanków zostało przebadanych w Poradniach Psychologiczno- 

Pedagogicznych, w celu uzyskania orzeczeń i opinii, trzech wychowanków stanęło na zespole 

orzekania niepełnosprawności i uzyskało orzeczenia, a jeden wychowanek pełnoletni 

otrzymał rentę z ZUS. Otrzymane orzeczenia i opinie pozwoliły na wdrażanie odpowiednich 

form edukacyjno- terapeutycznych.  

Procedury funkcjonowania Placówki w czasie pandemii wymagały wprowadzenia 

licznych zmian. Czas wolny organizowano na terenie placówki pod opieką wychowawców. 

Były to zajęcia w pracowni komputerowej, w pracowni plastycznej, zajęcia terapeutyczne, 

takie jak: relaksacja i muzykoterapia, zajęcia kulinarne, zajęcia sportowo- rekreacyjne na 

terenie placu zabaw oraz boiska, a także wycieczki rowerowe i piesze. Organizowano również 

zajęcia artystyczne, teatralne, muzyczne oraz różnego rodzaju uroczystości okolicznościowe i 

turnieje sportowe. W styczniu wychowankowie wzięli udział w Balu Karnawałowym 

organizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Podczas ferii zimowych dzieci 

wyjeżdżały do Mursazichle.  W czerwcu 2020 r. zorganizowano na terenie Placówki Dzień 

Dziecka z atrakcjami na świeżym powietrzu. W miesiącu sierpniu br. wychowankowie wzięli 
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udział w Festynie z okazji dnia rodzicielstwa zastępczego połączonym z dniem powitana lata 

na terenie OHP Roskosz. W okresie  wakacyjnym organizowane były kolonie letnie do 

Firleja, wypoczynek w Serpelicach oraz wyjazd na kolonie do Łeby. 

 Średnie miesięczne koszty na utrzymanie dziecka w Placówce Opiekuńczo- 

Wychowawczej w Komarnie w 2020 r. wynosiły 4.741,00 zł. 

 

 

 Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Janowie Podlaskim. 

  Placówka Opiekuńczo Wychowawczej typu socjalizacyjnego w Janowie Podlaskim 

jest przeznaczona dla 12 wychowanków. W okresie od  01.01.2020 r. - 31.12. 2020 r. w 

Placówce przebywało łącznie 19 wychowanków w wieku od 9 do 19 lat. Wszyscy zostali 

umieszczeni na podstawie postanowienia Sądu. 

Siedmioro wychowanków opuściło placówkę w trakcie roku. Czterech usamodzielniło 

się, dwie osoby postanowieniem Sądu powróciły do domu rodzinnego. Jedna osoba 

postanowieniem Sądu została przeniesiona do spokrewnionej rodziny zastępczej. Do 

placówki przybyło 9 nowych wychowanków, w tym cudzoziemiec z Afganistanu oraz dwie 

wychowanki, które ponownie powróciły do placówki po krótkim pobycie w domu rodzinnym.  

 Wychowankowie Placówki w Janowie Podlaskim są objęci obowiązkiem nauczania i 

w 2020 r. uczęszczali do następujących szkół i uczelni: 

- Szkoła Podstawowa w Janowie Podlaskim- jedna osoba, 

- Rzemieślnicza Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Białej Podlaskiej- jedna osoba, 

- Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Białej Podlaskiej- jedna osoba, 

- Technikum przy ZSZ Nr 1 w Białej Podlaskiej- jedna osoba, 

- Liceum Ogólnokształcące przy ZSZ w Janowie Podlaskim- dwie osoby, 

- Branżowa Szkoła Zawodowa I Stopnia przy ZDZ i. K.K. Baczyńskiego w Białej 

Podlaskiej- pięć osób, 

- Zespół Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Małaszewiczach- jedna 

osoba, 

- Zespół Szkół Specjalnych w Łukowie- dwie osoby, 

- Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II w Lublinie- jedna osoba. 

Wychowankowie poszerzali także swoje umiejętności zawodowe poprzez udział w 

projektach unijnych, obejmowani byli oddziaływaniami terapeutycznymi, indywidualną 

opieką coacha lub doradcy rozwoju oraz wsparciem doradcy zawodowego. Uczestniczyli w 

warsztatach interpersonalnych oraz w projektach z Fundacji Inicjatyw Menadżerskich w 

Lublinie, Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej. 

 Opiekę nad młodzieżą sprawowało pięciu wychowawców, czterech prowadzących i 

wychowawca koordynator. Pracę psychologiczną z wychowankami w razie potrzeby 

prowadził na terenie placówki psycholog zatrudniony w CAPOW.  

W 2020 r. wychowankowie Placówki podczas ferii zimowych wyjeżdżali do 

Mursazichle. W okresie  wakacyjnym organizowane były kolonie letnie w Dąbkach oraz 

wyjazd do Polańczyka. 

W czerwcu 2020 r. wychowankowie wzięli udział w zorganizowanym  na terenie 

Placówki w Komarnie Dniu Dziecka, a w miesiącu sierpniu wzięli udział w Festynie z okazji 

dnia rodzicielstwa zastępczego na terenie OHP Roskosz organizowanym przez Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej. 
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Ponadto wychowankowie uczestniczyli w Mistrzostwach Polski Domów Dziecka 

„Nadzieja na Mundial” w Warszawie oraz w turnieju koszykówki Domów Dziecka  w 

Warszawie. 

W 2020 r. w POW w Janowie Podlaskim przeprowadzono szereg prac remontowych, 

wydatkując środki własne, pracując wspólnie z wychowankami. 

Średnie miesięczne koszty na utrzymanie dziecka w Placówce w Janowie Podlaskim 

w 2020 r. wynosiły 4.026,00 zł. 

  

 Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Szachach. 

 Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Szachach jest Placówką typu 

socjalizacyjnego, przeznaczoną dla 14 wychowanków.  

  W roku 2020 r. w Placówce w Szachach opieką i wychowaniem objętych było w 

sumie 15 nastolatków w wieku od 13 do 20 lat. Podopieczni POW pochodzili głównie z 

terenu powiatu bialskiego, parczewskiego, radzyńskiego i miasta Biała Podlaska oraz z woj. 

mazowieckiego i pomorskiego. Na przestrzeni roku z placówki usamodzielniło się 3 

wychowanków, 1 wychowanek został umieszczony w rodzinie zastępczej spokrewnionej. 

Wszyscy wychowankowie przebywali w Placówce w Szachach na mocy postanowień Sądów 

o umieszczeniu w pieczy zastępczej, 4 wychowanków pełnoletnich przebywało na zasadzie 

kontraktu. 

Wychowankowie Placówki w Szachach są objęci obowiązkiem nauczania i w roku 

szkolnym 2019/2020 uczęszczali do następujących szkół:  

- Rzemieślnicza Szkoła Branżowa w Białej Podlaskiej- 2 osoby,   

- Szkoła Podstawowa w Dołdze -2 wychowanków,  

- Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej- 1 wychowanek,   

- OSiW OHP w Radzyniu Podlaskim- 1 wychowanek,  

- SOSW w Łosicach- 2 wychowanków,  

- Technikum w ZSZ nr 2 w Białej Podlaskiej -2 wychowanków,   

- Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2- 1 osoba,   

- Technikum w ZDZ w Białej Podlaskiej-1 osoba,  

- Liceum Ogólnokształcące w Parczewie- 1 osoba,  

- Liceum  przy MOS na ul. Rzymowskiego- w Warszawie-1 osoba,  

- Policealne Studium Kosmetyczne w  ŻAK w Białej Podlaskiej-1 wychowanka.   

Dwóch wychowanków przebywało w MOS- odpowiednio-w Kiernozi, Ostrowcu 

Świętokrzyskim i Radomiu, pięcioro w MOW-ach - odpowiednio w Pogroszynie (2 osoby), 

Wierzbicy i Jaworku (2 osoby).  

Wszyscy wychowankowie byli objęci nauką zdalną od marca do czerwca 2020, a 

następnie od końca października do końca grudnia 2020 r.. W pierwszym okresie nauki 

zdalnej jedynie wychowankowie MOW kontynuowali naukę w szkołach w Ośrodkach, od 

października także wychowankowie MOS pozostawali w Ośrodkach. 

Czas wolny dla wychowanków w czasie pandemii organizowano na terenie placówki, 

w szkołach wychowanków oraz w klubach sportowych, gdzie odbywały się różnorodne 

zajęcia sportowo- rekreacyjne. Ponadto prowadzono zajęcia w pracowni komputerowej, w 

pracowni plastycznej, zajęcia kulinarne, a także wycieczki rowerowe i piesze. 

Wychowankowie spędzali czas na zajęciach ruchowych na świeżym powietrzu, korzystali z 

boiska, placu zabaw, grali w piłkę siatkową, w „klasy”, jeździli na rolkach, konno, na 
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rowerach, korzystali z  hali i boiska w Dołdze i w Maniach. Wychowankowie brali udział w 

zajęciach pozalekcyjnych i rozwijali swoje pasje poprzez uczęszczanie do Szkolnych Klubów 

Sportowych, lekcje muzealne, basen, lodowisko, korzystali z nauki konnej i nauki jazdy na 

nartach i snowboardzie, a także uczestniczyli  w warsztatach tworzenia prac metodą 

decoupage, filcowania, robienia kartek okolicznościowych i dekoracji okolicznościowych z 

użyciem różnorodnych technik.  

Wychowankowie wzięli udział w wyjeździe na narty, zorganizowanym w okresie ferii 

zimowych w Górach Świętokrzyskich, w wyjeździe wakacyjnym nad morze do Kątów 

Rybackich oraz biwaku w Serpelicach. Na czas pandemii wdrożono procedury zgodne z 

zaleceniami ministerialnymi, jak i służb sanitarnych. 

W POW w Szachach opiekę i wychowanie sprawowało pięcioro wychowawców, w 

tym wychowawca-koordynator. Wychowawcy systematycznie  wspierani byli pracą 

psychologa. Wszyscy wychowawcy mają wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu 

pedagogiki bądź resocjalizacji, część także posiada specjalizacje z zakresu psychoprofilaktyki 

i psychokorekcji oraz asysty rodzinnej. 

 Średnie miesięczne koszty na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo- 

wychowawczej w Szachach w 2020 r. wynosiły 4.148,00 zł. 

 

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Maniach. 

 

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Maniach jest przeznaczona dla 14 

wychowanków. W okresie sprawozdawczym w Placówce opieką i wychowaniem objętych 

było w sumie 17 wychowanków w wieku od 1 do 20 roku życia, w tym małoletnia matka z 

dzieckiem. W czerwcu 2020 r. pełnoletnia wychowanka  się usamodzielniła, jedna 

wychowanka została przeniesiona do rodziny zastępczej, jeden pełnoletni wychowanek 

przebywał na zasadzie kontraktu, w sierpniu 2020 r. dwóch nowych wychowanków przybyło 

do Placówki. 

 Wszyscy wychowankowie przebywali w Placówce w Maniach na mocy postanowień 

Sądów o umieszczeniu w pieczy zastępczej. 

 Wychowankowie POW w Maniach w roku szkolnym 2019/2020 uczęszczali do 

następujących szkół:  

- Szkoła Podstawowa w Rogoźnicy-  10 osób,  

- Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Rogoźnicy- 1 osoba,  

- Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Łosicach- 1 osoba,  

- Zespół Szkół Specjalnych w Łukowie– 1 osoba, 

- Zespół Szkół Zawodowych w Międzyrzecu Podlaskim- 1 osoba.  

Od marca 2020 r. wszyscy wychowankowie w związku z pandemią uczyli się w 

systemie zdalnym. Od kwietnia trzech wychowanków kontynuowało realizację obowiązku 

szkolnego w MOS w Radomiu ze względu na orzeczenie o zagrożeniu niedostosowaniem 

społecznym. Jeden wychowanek nie otrzymał promocji do następnej klasy ze względu na stan 

zdrowia i problemy wychowawcze. Od września 2020 roku jedna wychowanka po 

ukończeniu szkoły podstawowej w Rogoźnicy rozpoczęła naukę w Technikum 

Ekonomicznym w Białej Podlaskiej w zawodzie fryzjer, a wychowanek który nie otrzymał 

promocji do następnej klasy rozpoczął naukę w Specjalnym Ośrodku dla dzieci niesłyszących 

i słabosłyszących w Lublinie. 
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 Opiekę nad wychowankami sprawowało siedmiu wychowawców, sześciu 

prowadzących i wychowawca koordynator. Wychowawcy wspierani byli pracą psychologa 

zatrudnionego w placówce.  

Wychowankowie brali udział w Mistrzostwach Polski w piłce nożnej Domów 

Dziecka, w lokalnych zawodach sportowych oraz imprezach międzyszkolnych reprezentując 

placówkę na zewnątrz. 

 Jedna wychowanka ukończyła projekt aktywizacyjny i zapobiegający wykluczeniu 

społecznemu realizowany przez Fundację Inicjatyw Menadżerskich w Lublinie, uczestniczyła 

w spotkaniach z doradcą zawodowym oraz coachem. Troje wychowanków wzięło udział i 

ukończyło projekt „Pomóż Oszczędzać Młodzieży” realizowany przez Stowarzyszenie 

Krzywienia Edukacji Finansowej. 

W październiku 2020 r. Placówka w Maniach objęta była 10-dniową kwarantanną z 

uwagi na styczność wychowawcy z osobą zarażoną.  Wychowankowie oraz kadra pełniąca 

obowiązki opiekuńcze nie wykazywali objawów zachorowania na covid-19. 

 Średnie miesięczne koszty na utrzymanie dziecka w Placówce Opiekuńczo- 

Wychowawczej w Maniach w 2020 r. wynosiły 4.641,00 zł. 

Wszystkie Placówki Opiekuńczo- Wychowawcze podlegające pod Centrum 

Administracyjne prowadzą stałą współpracę z następującymi instytucjami: 

 Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie,  

 Miejskimi Ośrodkami Pomocy Społecznej, 

 Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej, 

 Urzędami Gmin i Miast, 

 Ośrodkami Zdrowia, 

 Szkołami, do których uczęszczają wychowankowie, 

 Młodzieżowymi Ośrodkami Wychowawczymi i Młodzieżowymi Ośrodkami 

Socjoterapii, 

 Sądami Rejonowymi Wydziałami Rodzinnymi i Nieletnich z terenów, z 

których pochodzą małoletni wychowankowie, 

 Ośrodkami Adopcyjno- Opiekuńczymi, 

 Komisariatami Policji, 

 Kuratorami, 

 Fundacjami: Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej, Akademia 

Aquafresh, Fundacja Inicjatyw Menażerskich, Fundacja Przyjaciółka. 

 

Wszystkie uroczystości w czasie pandemii organizowane były przez Placówki 

opiekuńczo- wychowawcze w reżimie sanitarnym. 

 

 Dom Rodzinny w Żabcach 

 

 Dom Rodzinny w Żabcach jest placówką opiekuńczo- wychowawczą typu rodzinnego, 

przeznaczoną dla 8 wychowanków. W 2020 r. w Placówce przebywało dziewięcioro 

wychowanków, w tym dwoje jedenastolatków uczących się w IV klasie Szkoły Podstawowej 

w Tłuśćcu, trzynastolatka i czternastolatka uczące się w klasie VIII w systemie edukacji 

domowej w Szkole Podstawowej Montessori w Lublinie, szesnastolatka ucząca się w klasie II 

Technikum Fryzjerskiego w Zespole Szkół Technicznych w Międzyrzecu Podlaskim, 

osiemnastolatek uczący się w III klasie Technikum Ekonomicznego w Zespole Szkół 
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Ekonomicznych w Międzyrzecu Podlaskim, dziewiętnastolatka ucząca się w IV klasie 

Technikum Fryzjerskiego w Zespole Szkół Technicznych w Międzyrzecu Podlaskim wraz z 

dwuletnią córką oraz dwudziestolatka studiująca Psychologię na Uniwersytecie Marii Curie- 

Skłodowskiej w Lublinie. Żadne dziecko nie usamodzielniło się w roku sprawozdawczym. 

 Ze względu na pandemię i związanymi z nią obostrzeniami, organizacja czasu 

wolnego i ważnych wydarzeń w życiu podopiecznych Placówki stanowiła duże wyzwanie. 

Podczas ferii zimowych, w styczniu 2020 r. wszyscy wychowankowie Placówki wyjechali do 

Wiednia, gdzie korzystali z licznych atrakcji i zwiedzania zabytków. W ramach wypoczynku 

letniego wychowankowie Placówki mieli zorganizowany wyjazd do Błonia, skąd wyjeżdżali 

zwiedzać Puszczę Kampinoską, Muzeum Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli, a także 

odpoczywali w Parku Rozrywki w Julinku. Ponadto w 2020 r. dzieci korzystały z wyjazdów 

jednodniowych do Białegostoku, Warszawy, Lublina, Kodnia, Ziołowego Zakątka w 

Korycinach.  W okresie wakacyjnym wychowankowie uczestniczyli w wypoczynku 

zorganizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na Roztoczu, gdzie 

wypoczywali nad jeziorem oraz brali udział w zajęciach terapeutycznych. 

 W związku z pandemią, Placówka otrzymała 6 tabletów do wykorzystania podczas 

nauki zdalnej od Fundacji Polsat oraz 5 laptopów z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Białej Podlaskiej. Ponadto ze środków pozyskanych z Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie zakupiono płyny do dezynfekcji, maseczki, rękawice ochronne oraz przyłbice. 

Placówka współpracowała również z Kancelarią Prezydenta RP w zakresie walki z epidemią 

Covid-19 i pozyskała środki dezynfekujące na potrzeby Placówki. 

W Placówce zatrudnione są dwie osoby. 

 Średnie miesięczne koszty na utrzymanie dziecka w Domu Rodzinnym w Żabcach 

wynosiły 3.136,00 zł. 

 

 Domy Rodzinne „Jedno Serce” Nr 1 i Nr 2 w Bohukałach prowadzone przez 

Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego „Jedno Serce”. 

 

 W okresie sprawozdawczym w Domu Rodzinnym Nr 1 przebywało 7 dzieci, w wieku 

6 lat- 1 dziecko, 8 lat- 2 dzieci, 9 lat- 1 dziecko, 11 lat- 2 dzieci i 15 lat-  1 dziecko. 

 Wszystkie dzieci przebywające w Domu Rodzinnym Nr 1 uczęszczają do Szkoły 

Podstawowej im. J. U. Niemcewicza w Neplach. 

 Z powodu pandemii możliwość wyjazdów dzieci oraz korzystanie z różnego rodzaju 

atrakcji były mocno ograniczone. Podczas ferii zimowych czworo dzieci przebywało w 

Zakopanym na zimowisku. W okresie wakacyjnych wychowankowie uczestniczyli w 

wypoczynku zorganizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na Roztoczu, 

gdzie wypoczywali nad jeziorem oraz brali udział w zajęciach terapeutycznych.  

 W okresie sprawozdawczym w Domu Rodzinnym Nr 2  przebywało 13 dzieci, w tym 

od stycznia do sierpnia 2020 r. ośmioro podopiecznych. W miesiącu sierpniu 2020 r. 

pięcioosobowe rodzeństwo powróciło pod opiekę rodziców biologicznych, natomiast we 

wrześniu 2020 r. do Placówki zostali przyjęci trzej chłopcy oraz w październiku 2020 r. dwie 

dziewczynki. 

 W okresie od stycznia 2020 r. do czerwca 2020 r. w Domu Rodzinnym Nr 2 

przebywało siedmioro uczniów i jedna dwuletnia dziewczynka. Najstarszy wychowanek jest 

uczniem II klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej ZDZ w Białej Podlaskiej, jeden 
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wychowanek jest uczniem VIII klasy Niepublicznej Szkoły Podstawowej przy MOS w 

Zielonce, jedna wychowanka jest uczennicą VIII klasy Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II 

w Rokitnie. Dwóch chłopców uczęszcza do klasy „0” w Szkole Podstawowej im. J. U. 

Niemcewicza w Neplach. Od października 2020 r. nowo przyjęta wychowanka rozpoczęła 

naukę w V klasie Szkoły Podstawowej w Neplach. Dwójka najmłodszym dzieci uczęszcza do 

przedszkola w Terespolu.  

W związku z pandemią, Placówka otrzymała od Fundacji Polsat tablety do 

wykorzystania podczas nauki zdalnej oraz 3 laptopy z Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Białej Podlaskiej. Ponadto w ramach wsparcia w walce z koronawirusem, 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przekazało Placówce środki ochrony osobistej, tj. 

maseczki, rękawiczki jednorazowe oraz płyny dezynfekujące. 

 Średnie miesięczne koszty na utrzymanie dziecka w Domu Rodzinnym Nr 1 „Jedno 

Serce” w Bohukałach wynosiły 3.224,00 zł.,  natomiast w Domu Rodzinnym Nr 2 „Jedno 

Serce” stanowiły kwotę 3.024,00zł.. 

 

I. Finansowanie świadczeń pieniężnych dotyczących dzieci z terenu powiatu, 

umieszczonych w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka, na jego 

terenie lub na terenie innego powiatu. 

 

Na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych wydatkowano 

kwotę  3.343.845,54 zł. z czego wypłacono: 

1) 2 224 świadczeń dla rodzin zastępczych spokrewnionych, niezawodowych, 

zawodowych, pogotowia rodzinnego, rodzinnych domów dziecka na pokrycie 

kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci w kwocie 2.021.046,18 zł., 

2) 297 świadczeń z tytułu niepełnosprawności dzieci umieszczonych w rodzinach 

zastępczych, pogotowiu rodzinnym i rodzinnych domach dziecka w kwocie 

62.091,38 zł., 

3) 23 świadczeń pomocy jednorazowej w związku z przyjęciem dziecka do rodziny 

zastępczej, pomocy losowej oraz zdarzeń losowych w kwocie 21.000,00 zł., 

4) 144 świadczeń na utrzymanie lokalu mieszkalnego w kwocie 91.594,76 zł., 

5) 3 świadczenia na remont mieszkania w kwocie 3.000,00 zł., 

6) 255 wynagrodzeń oraz dodatkowych wynagrodzeń rocznych wraz z pochodnymi 

koordynatorom rodzinnej pieczy zastępczej oraz osobom prowadzącym 

pogotowie rodzinne, rodziny zawodowe, rodzinne domy dziecka i osobom 

zatrudnionym do pomocy przy sprawowaniu opieki i pracach gospodarskich, 

wynagrodzenie osób prowadzących szkolenie dla kandydatów na opiekunów 

zastępczych i dodatkowy moduł dla kandydatów na rodziny zawodowe w łącznej 

kwocie 1.115.836,97 zł., 

7) zakup niezbędnych materiałów do szkolenia kandydatów na opiekunów 

zastępczych, podręczników PRIDE, organizację festynu promującego 

rodzicielstwo zastępcze, koszty podróży koordynatorów rodzinnej pieczy 

zastępczej i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych koordynatorów 

rodzinnej pieczy zastępczej w kwocie 29.276,25 zł. 
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Porozumienia między powiatami w sprawie pobytu dzieci w rodzinnej pieczy 

zastępczej i ponoszenia kosztów utrzymania tych dzieci. 

 

 Na terenie Powiatu Bialskiego w 2020 r. w 26 rodzinach zastępczych przebywało 38 

dzieci pochodzących z innych powiatów. Na ich utrzymanie Powiat Bialski otrzymał dotacje 

w kwocie 495.814,19 zł. 

 Natomiast na terenie innych powiatów w 24 rodzinach zastępczych w okresie 

sprawozdawczym przebywało 34 dzieci z naszego powiatu. Dotacja przekazana przez powiat 

na ich utrzymanie wyniosła 326.129,98 zł.. 

 W związku z wejściem w życie od dnia 1 stycznia 2012 r. ustawy o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej, gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania 

dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi koszty w 

wysokości 10% wydatków poniesionych na opiekę i wychowanie dziecka, w pierwszym roku 

pobytu dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej, 30% w drugim roku, 50% w trzecim i powyżej. 

 Dochody z tytułu wpłat przez gminy 10%, 30% i 50% z tytułu zwrotu kosztów 

utrzymania 131 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w 2020 r. wyniosły 759.266,41 zł. 

 

II.  Finansowanie świadczeń pieniężnych dotyczących dzieci z terenu powiatu, 

umieszczonych w placówkach opiekuńczo- wychowawczych, na jego terenie lub 

na terenie innego powiatu. 

Koszt funkcjonowania placówek na terenie powiatu bialskiego kształtował się 

następująco: 

1) Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Maniach – 

koszt- 2.859.749,47 zł. (łącznie koszt Placówek w Maniach, Szachach, Janowie 

Podlaskim i Komarnie), 

2) Dom Rodzinny w Żabcach wraz z mieszkaniem chronionym- koszt 359.496,88 zł., 

3) Domy Rodzinne Nr 1 i Nr 2 w Bohukałach wraz z mieszkaniem chronionym- koszt  

602.097,99 zł..  

 

 Porozumienia między powiatami w sprawie pobytu dzieci w instytucjonalnej 

 pieczy zastępczej i ponoszenia kosztów utrzymania tych dzieci.  

 

W 2020 r. w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie Powiatu Bialskiego 

przebywało 54 dzieci z innych powiatów. Powiat otrzymał zwrot kosztów ich pobytu w 

kwocie 2.090.986,98 zł. Natomiast w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie 

innych powiatów przebywało 4 dzieci z Powiatu Bialskiego, na których utrzymanie 

wydatkowano kwotę 166.000,00 zł.              

 Analogicznie do rodzin zastępczych również w przypadku dzieci umieszczonych w 

instytucjonalnej pieczy zastępczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania 

dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosiła wydatki w 

wysokości 10%, 30% i 50% kosztów opieki i wychowania dziecka w placówce opiekuńczo-

wychowawczej. Dochody z tytułu wpłat przez gminy 10%, 30% i 50% z tytułu kosztu 

utrzymania 22 dzieci w pieczy instytucjonalnej w 2020 r. wyniosły  390.465,02 zł. 
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III. Wsparcie osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne 

domy dziecka, placówki opiekuńczo- wychowawcze oraz pomoc finansowa na 

kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie. 

 

 Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, pracownicy socjalni, pedagog oraz 

psycholog udzielali wsparcia 46 wychowankom rodzinnych i instytucjonalnych form pieczy 

zastępczej poprzez informowanie o procedurach przyznawania przysługującej pomocy 

pieniężnej na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie oraz współdziałali 

z osobami usamodzielnianymi w zakresie opracowywania i modyfikacji Indywidualnego 

Programu Usamodzielnienia. Ponadto pracownicy Centrum prowadzą pracę z pełnoletnimi 

wychowankami opuszczającymi pieczę zastępczą poprzez monitorowanie realizacji ustaleń 

zawartych w Indywidualnym Programie Usamodzielnienia, współpracują z opiekunami 

usamodzielnienia oraz motywują do kontynuowania nauki, utrzymywania prawidłowej 

frekwencji na zajęciach, a także do poprawy swoich kwalifikacji zawodowych, co pozwoli im 

na uzyskanie zatrudnienia.  

 

 Usamodzielnianie wychowanków opuszczających rodzinną pieczę zastępczą.  

 W 2020 r. pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie oraz 

zagospodarowanie wypłacono 46 wychowankom rodzin zastępczych, z czego 14 

wychowanków w trakcie trwania roku sprawozdawczego zakończyło proces 

usamodzielnienia. 

 Środki finansowe wydatkowane dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i 

rodzinnych domów dziecka w 2020 roku przedstawia tabela nr 2. 

 

 

Lp. 

 

Rodzaje przyznanych świadczeń ilość 

świadczeń 
kwota w zł 

1. Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki wychowankom 

rodzin zastępczych 390 205.640,74 zł. 

2. Pomoc pieniężna na usamodzielnienie wychowankom 

opuszczającym rodziny zastępcze 14 72.863,00 zł. 

3. 

 

Pomoc pieniężna na zagospodarowanie w formie rzeczowej 

wychowankom opuszczającym rodziny zastępcze 4 7.885,00 zł. 

                     RAZEM: 408 286.388,74 zł. 

Tab. Nr 2. 

 Usamodzielnianie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-

 wychowawcze. 

W 2020 roku objęto pomocą mającą na celu usamodzielnienie, kontynuację nauki i 

integrację ze środowiskiem 14 wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-

wychowawcze, z czego: 

1) 13 osób z placówek opiekuńczo- wychowawczych, 
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2) 1 osoba z młodzieżowego ośrodka wychowawczego na podstawie przepisów 

wynikających z ustawy o pomocy społecznej. 

 Środki finansowe wydatkowane na rzecz pełnoletnich wychowanków placówek 

opiekuńczo-wychowawczych przedstawia tabela nr 3. 

 

Lp.      Rodzaje przyznanych świadczeń Ilość świadczeń Kwota w zł. 

1. Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki wychowankom z 

placówek i MOW 
103 53.967,22 zł. 

2. Pomoc pieniężna na usamodzielnienie wychowankom 

opuszczającym placówki. 
6 38.164,50 zł. 

3. 

 

Pomoc pieniężna na zagospodarowanie w formie rzeczowej 

wychowankom opuszczającym placówki. 2 4.077,00 zł. 

 RAZEM: 111 96.208,72 zł. 

Tab. Nr 3. 

IV. Organizowanie szkoleń dla rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy 

dziecka oraz kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia 

rodzinnego domu dziecka. 

 

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej, jako Organizator 

Rodzinnej Pieczy Zastępczej prowadzi działalność, której celem jest pozyskiwanie, szkolenie 

i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz 

prowadzenia rodzinnego domu dziecka. Pozyskiwanie osób zgłaszających gotowość do 

pełnienia funkcji rodziny zastępczej odbywało się za pośrednictwem ogłoszeń na stronie 

internetowej PCPR. 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej w dniu 26 sierpnia 2020 r. 

po raz XIV zorganizowało Festyn Rodzinny poświęcony idei i promocji rodzicielstwa 

zastępczego, który odbył się w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania w 

Roskoszy. W festynie udział wzięli wychowankowie rodzin zastępczych i placówek 

opiekuńczo- wychowawczych, opiekunowie zastępczy z dziećmi oraz wychowawcy 

placówek. 

 W 2020 roku przeprowadzono szkolenie dla kandydatów oraz funkcjonujących rodzin 

zastępczych. Przeszkolono 3 kandydatów na opiekunów zastępczych oraz 7 osób, które 

tworzyły już niezawodowe rodziny zastępcze, jednak były wskazania do ich udziału w 

szkoleniu.  

 

V. Organizowanie wsparcia dla rodzin zastępczych, w tym poradnictwa 

specjalistycznego. 

 

 Rodziny zastępcze funkcjonujące na terenie Powiatu Bialskiego oraz prowadzący 

rodzinne domy dziecka, a także ich wychowankowie korzystali ze specjalistycznej pomocy, w 

tym wsparcia prawnego, psychologicznego i pedagogicznego udzielanego przez radcę 
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prawnego, psychologa i pedagoga zatrudnionego w tut. Centrum. Podczas indywidualnych 

spotkań omawiano problemy opiekuńczo- wychowawcze, z jakimi borykają się rodziny 

zastępcze, jednocześnie prowadzono pracę nad podniesieniem kompetencji rodzicielskich i 

wychowawczych oraz wypracowywaniem prawidłowych relacji w rodzinie. 

 W 2020 r. zdiagnozowano 29 dzieci, które po raz pierwszy trafiły do pieczy 

zastępczej. Sporządzone diagnozy psychofizyczne dzieci miały na celu ustalenie poziomu 

rozwojowego oraz potrzeb diagnozowanego dziecka z uwzględnieniem dalszej pracy rodziny 

zastępczej z dzieckiem. Udzielono 146 porad specjalistycznych. 

 Ponadto w strukturze organizacyjnej tut. Centrum funkcjonuje Punkt Interwencji 

Kryzysowej, który objął wsparciem 4 osoby dotknięte przemocą w rodzinie. Porad udzielali 

psycholog, pedagog, doradca rodzinny i radca prawny. 

 

 

VI. Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie, jako organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie bialskim. 

 

 Wg stanu na koniec grudnia 2020 r. 5 koordynatorów Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Białej Podlaskiej objęło opieką następujące rodziny: 

1) 6 rodzinnych domów dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej (48 dzieci), 

2) 7 zawodowych rodzin zastępczych w tym jedną o charakterze pogotowia rodzinnego 

(39 dzieci), 

3) 25 niezawodowych rodzin zastępczych (41 dzieci), 

4) 45 spokrewnionych rodzin zastępczych (60 dzieci).   

W 15 rodzinach zastępczych przebywają wyłącznie pełnoletni wychowankowie, 

kontynuujący naukę, zgodnie z obowiązującymi przepisami.   

W 2020 r. koordynatorzy łącznie przeprowadzili 520 wizytacji rodzin w miejscu 

zamieszkania oraz związanych z nimi instytucji (szkoły, GOPS, MOPS).  

 Do zadań koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej należy:  

2) udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w 

realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej, 

3) przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą 

lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku, 

4) pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w 

nawiązaniu wzajemnego kontaktu, w szczególności przez organizowanie grup 

wsparcia, 

5) zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu 

do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i 

rehabilitacyjnej, 

6) organizowanie opieki nad dzieckiem, w przypadku gdy rodzina zastępcza 

niezawodowa, rodzina zastępcza zawodowa albo prowadzący rodzinny dom dziecka 

okresowo nie może sprawować opieki, w szczególności z powodów zdrowotnych lub 

losowych albo zaplanowanego wypoczynku, 

7) zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją 

prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających, 

8) udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej, 
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9) przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej 

pieczy zastępczej. 

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej sporządzają oceny rodzin 

zastępczych/prowadzących rodzinne domy dziecka oraz oceny sytuacji dziecka i plany 

pomocy dziecku. 

W 2020 r. sporządzono 42 oceny rodzin zastępczych. Wszystkie rodziny oceniono 

pozytywnie. Odbyło się 165 posiedzeń Zespołu do Spraw Rodzinnej Pieczy Zastępczej, w 

efekcie których przekazano do Sądu 183 opinie o zasadności pobytu dziecka w pieczy 

zastępczej. Do Ośrodka Adopcyjnego zgłoszono 11 dzieci z uregulowaną sytuacją prawną. 

Na prośbę Sądu koordynatorzy z ramienia Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej 

wydali 5 opinii o kandydatach na przyszłych opiekunów zastępczych.  

Koordynatorzy brali aktywny udział w programie realizowanym ze środków 

europejskiego funduszu społecznego pn: „Rozwój i upowszechnianie rodzinnej pieczy 

zastępczej w Powiecie Bialskim”. W ramach tego programu rodziny korzystały z wyjazdu  

terapeutyczno– integracyjnego na Roztocze, karnetów na basen oraz voucherów do kina. 

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej w trakcie podejmowanych przez siebie 

działań na rzecz dziecka i rodziny biorą pod uwagę oczekiwania rodzin zastępczych i osób 

prowadzących rodzinne domy dziecka, wspierają ich w trakcie rozwiązywania różnorodnych 

problemów oraz trudności w realizacji założeń planu pracy z dzieckiem.  

Koordynator to osoba, która zna opiekunów oraz ich dzieci, jest obdarzona przez nich 

zaufaniem, co sprawia, że rodziny nie ukrywają niepowodzeń oraz różnorodnych wątpliwości 

związanych z opieką zastępczą, a także dzielą się radością z sukcesów dzieci. 

 Sprawozdanie z pracy koordynatorów stanowi załącznik do powyższej informacji. 

 

VII. Pomoc społeczna 

 

 Na terenie Powiatu Bialskiego funkcjonują cztery Domy Pomocy Społecznej: 

1) Dom Pomocy Społecznej w Kozuli przeznaczony dla osób w podeszłym 

wieku, przewlekle somatycznie chorych, dorosłych niepełnosprawnych 

intelektualnie, dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie oraz osób 

przewlekle psychicznie chorych, 

2) Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie przeznaczony dla osób 

przewlekle psychicznie chorych,  

3) Dom Pomocy Społecznej w Kostomłotach przeznaczony dla osób przewlekle 

psychicznie chorych,  

4) Dom Pomocy Społecznej w Kodniu prowadzony przez Towarzystwo św. Brata 

Alberta przeznaczony dla kobiet w podeszłym wieku. 

 W domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Bialskiego na dzień 31.12.2020 

roku zamieszkiwało 379 osób w tym finansowanych z dotacji budżetu Wojewody (wg starych 

zasad, tj. umieszczonych przed 01.01.2004 r.) – 97 osób. 

 W 2020 roku koszt utrzymania Domów Pomocy Społecznej wyniósł ogółem: 

20.291.622,62 zł. z czego: 

1) dotacja z budżetu Wojewody na mieszkańców umieszczonych na starych zasadach- 

3.510.199,92 zł., 

2) dotacja celowa z budżetu Wojewody- 684.457,60 zł., 

3) odpłatność mieszkańców- 13.560.488,43 zł., 
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4) środki własne Powiatu- 426.879,41 zł., 

5) wspieranie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się 

Covid-19- 2.109.597,26 zł., 

z tego: środki europejskie- 1.777.621,04 zł., 

środki z budżetu państwa- 331.976,22 zł. 

 W Domu Pomocy Społecznej w Kostomłotach dokonano zakupów inwestycyjnych na 

kwotę 49.994,10 zł., w tym: zakup samochodu 9-osobowego w kwocie 36.494,10 zł. (+ 

dofinansowanie PFRON 85.152,90 zł.) oraz zakup pieca do kuchni w kwocie 13.500 zł. 

 

Dom Pomocy Społecznej w Kozuli. 

 

 Dom Pomocy Społecznej w Kozuli zapewnia 220 miejsc przeznaczonych dla: 

1. 70 osób w podeszłym wieku, 

2. 80 osób przewlekle somatycznie chorych, 

3. 20 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, 

4. 20 dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, 

5. 30 osób przewlekle psychicznie chorych. 

Na koniec 2020 roku w Domu przebywało 202 osoby, w tym 57 mieszkańców 

przyjętych przed 01.01.2004 r. 

W Domu zatrudnionych jest 149 pracowników,  w tym 1 osoba znajduje się na urlopie 

bezpłatnym oraz 2 osoby na urlopie wychowawczym. Zespół terapeutyczno-opiekuńczy liczy 

106 osób, co zabezpiecza wymagany wskaźnik zatrudnienia. 

 Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w 2020 r. wynosił 3.655,00 zł. 

 Na utrzymanie Domu w 2020 r. wydatkowano kwotę 11.595.904,99 zł. 

W 2020 r. Dom otrzymał środki w ramach  projektu unijnego pn. „Wsparcie działań 

związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w 

domach pomocy społecznej” w kwocie 901 078,15 zł. na doposażenie stanowisk pracy w 

sprzęt niezbędny do walki z epidemią oraz trzymiesięczne dodatki do wynagrodzeń dla 

personelu bezpośrednio pracującego przy mieszkańcu. Jako doposażenie stanowisk pracy 

zakupiono sprzęt do sprzątania i dezynfekcji, bramę higieniczną, sprzęt gastronomiczny i 

AGD, pościel, materace, łóżka, lampy bakteriobójcze oraz sprzęt do sterylizacji. 

Dom Pomocy Społecznej w Kozuli otrzymał także środki finansowe w ramach 

projektu grantowego pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi 

zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-

opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” współfinansowanego w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w wysokości 166 577,41 zł.  Pieniądze zostały 

przeznaczone na wypłatę czteromiesięcznych dodatków dla personelu medycznego 

(pielęgniarki i pielęgniarze) pracującego w Domu. 

DPS w Kozuli otrzymał również dotacje z budżetu Wojewody: 

 w kwocie 112 353 zł,  która została przeznaczona na:  zakup leków oraz pampersów 

mieszkańcom, zakup materiałów i wyposażenia tj.: urządzeń sanitarnych oraz potrzebnego 

wyposażenia w celu przystosowania pomieszczeń do odbywania kwarantanny, wywóz 

odpadów medycznych i komunalnych, usługi opieki psychiatrycznej oraz dopłata do wody 

i ścieków; 
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 w kwocie 80 096,00 zł., która została przeznaczona na nagrody 86 pracownikom, którzy 

wyrazili swoją gotowość do pracy, w momencie pojawienia się pierwszych przypadków 

wirusa COVID-19 w Domu; 

 w kwocie 99 433,00 zł. - na wypłatę nagród dla 60 osób personelu opiekuńczego, który 

pracował w czasie zachorowań mieszkańców i pracowników na COVID-19. Był to rodzaj 

rekompensaty za zwiększone obowiązki i pracę w trudnych, epidemicznych warunkach.  

Ponadto z powyższej dotacji zostało zakupione wyposażenie do czterech 

nowoutworzonych terapeutycznych kuchenek oddziałowych znajdujących się na każdej 

kondygnacji Domu, gdzie rozdysponowywane są posiłki przywiezione z kuchni;  

 w kwocie 71 200,00 zł. -  na zakup pościeli, środków dezynfekcyjnych i ochrony osobistej 

oraz wyposażenia - w tym blender do rozdrabniania dużej ilości pokarmów dla 

mieszkańców oraz lodówek do kuchenek oddziałowych. 

W okresie sprawozdawczym na terenie Domu przeprowadzono remonty 3 kuchenek 

oddziałowych oraz zostało wymienione oświetlenie w świetlicy oraz w sali widowiskowej. 

W styczniu 2020 r. odbyły się integracyjne noworoczne spotkanie pn. „Hej kolęda, 

kolęda” i integracyjny Przegląd Kolęd i Pastorałek. W spotkaniu „Hej kolęda, kolęda” 

uczestniczyli mieszkańcy i zaproszone rodziny, a celem  była integracja oraz zaprezentowanie 

twórczości mieszkańców i stworzenia okazji do wspólnego śpiewania i bycia razem. W 

integracyjnym przeglądzie udział wzięło 150 osób z innych DPS-ów, środowiskowych 

domów pomocy oraz warsztatów terapii zajęciowej.  

Od połowy marca 2020 r. zaczął się w Domu czas pandemii, izolacja i wdrażanie 

nowych rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo mieszkańcom i pracownikom. Pomimo 

tak trudnego czasu, pracownicy Domu dokładali wszelkich starań, aby  podopieczni nie 

poczuli się opuszczeni. Prowadzone były rozmowy z psychologiem, zajęcia terapeutyczne w 

małych grupach. 

W czerwcu 2020 r. odbył się Festyn Integracyjny „Kocham Cię Życie” zorganizowany 

przez Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego w Kozuli. Była to impreza zamknięta i cały 

Festyn odbył się na terenie Domu. 

Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie 

 

 Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie przeznaczony jest dla osób przewlekle 

psychicznie chorych. Dom posiada 115 miejsc statutowych. W 2020 roku Dom 

zamieszkiwało okresowo 115 osób, z tego 36 umieszczonych zostało na podstawie decyzji 

wydanych przed 01.01.2004 r.   

 Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w 2020 roku wynosił 3.505,00 zł.  

 Na utrzymanie Domu wydatkowano kwotę 5.953.955,85 zł. 

 Dom Pomocy Społecznej zatrudnia 63 pracowników, którzy sukcesywnie podnoszą 

swoje kwalifikacje zawodowe.  

 W roku 2020 zrealizowano szereg działań podnoszących poziom standardu usług 

bytowych, opiekuńczych i wspomagających przez Dom.  

 Na materiały i usługi remontowe wydatkowano kwotę 181.882,64 zł., z czego 

dokonano m.in. wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w budynku administracyjnym oraz 

dokonano ocieplenia stropodachu. Wymieniono schody zewnętrzne przy 2 budynkach 

mieszkalnych oraz do sali spotkań rodzinnych i budynku pralni. Wymieniono podłogi w kilku 

pokojach mieszkalnych oraz wyremontowano 2 łazienki. Przygotowano dokumentację 
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projektową i kosztorysową na remont budynku administracyjnego i garażu. Przygotowano 

projekt budowlany instalacji gazowej do budynku kuchni i pralni. 

Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie w 2020 r. otrzymał środki finansowe w 

ramach projektu grantowego pn. „Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem  

skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej”, na 

kwotę 529.365,06 zł. 

Wsparciem podczas trwającej pandemii było przystąpienie do projektu pn.: 

„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów 

opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – 

opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” realizowanego przez NFZ na kwotę 93.367,18 

zł.  

W 2020 r. Dom funkcjonował w pełnym reżimie sanitarnym stosując środki ochrony 

osobistej oraz środki do dezynfekcji. 

 Funkcjonujące Zespoły Opiekuńczo-Terapeutyczne stanowią ważne ogniwo w pracy z 

drugim człowiekiem, pełnią szereg funkcji od informacyjnych do terapeutycznych, 

dostarczają wielu cennych wskazówek usprawniających pracę z mieszkańcem. Mają na celu 

polepszenie bytu w placówce i dołożenie wszelkich starań, by pobyt dla osób w niej 

mieszkających był przyjemny, bezpieczny i służył ich osobistemu rozwojowi.  

W Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie obowiązywały procedury 

opracowane przez Dyrektora Domu na podstawie rekomendacji i instrukcji dla domów 

pomocy społecznej dotyczących postępowania związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa 

SARS-CoV-2 sporządzone przez Ministerstwo Rodziny i Polityku Społecznej oraz Główny 

Inspektorat Sanitarny.  

W zależności od sytuacji epidemicznej na terenie Domu organizowano spotkania o 

charakterze integracyjnym w małych grupach. Na stałe prowadzono terapię i edukację 

funkcjonowania w trudnym czasie pandemii. Dom świadczył usługi mające na celu 

podnoszenie sprawności i aktywizowanie mieszkańców. Dom umożliwiał w miarę potrzeb 

spotkania mieszkańców z rodzinami w pełnym reżimie sanitarnym oraz na stałe zapewniał 

kontakt telefoniczny oraz poprzez wideospotkania.  

 

Dom Pomocy Społecznej w Kostomłotach 

     

 Dom Pomocy Społecznej w Kostomłotach jest placówką przeznaczoną dla 48 osób 

przewlekle psychicznie chorych.  

W 2020 r. w Domu mieszkało łącznie 48 osób, w tym 6 skierowanych przed dniem 1 

stycznia 2004 roku, współfinansowanych dotacją z budżetu wojewody.  

Na koniec roku 2020 r. Dom zatrudniał 31 pracowników, w tym 27 osoby pracujące 

bezpośrednio przy mieszkańcu. Pracownicy Zespołu Opiekuńczo -Terapeutycznego to 27 osób. 

Koszt utrzymania mieszkańca w roku 2020 wynosił 3.470,00 zł 

W ramach środków inwestycyjnych dokonano zakupu samochodu osobowego do 

przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Domu w kwocie 36 494,10 zł. Samochód został 

dofinansowany ze środków PEFRON w kwocie 85.152,90 zł. w ramach programu 

wyrównywania różnic między regionami. Dokonano także remontu oczyszczali ścieków w 

kwocie 18.450,00 zł w ramach usług remontowych. 

Rok 2020 to czas pandemii COVID-19. Czas, w którym trzeba było zapobiegać i 

minimalizować rozprzestrzenianie się wirusa COVID-19. 

W ramach projektu „Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom 
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rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej" Dom otrzymał kwotę 

363.318,74 zł. 

W ramach otrzymanych środków pieniężnych zostały doposażone stanowiska pracy. 

Zakupiono   min.   sprzęt   medyczny   pomocny   w   walce   z   COVID-19 pulsoksymetry, 

inhalatory, ciśnieniomierze, koncentratory tlenu. Sprzęt pomagający w opiece nad chorym 

mieszkańcem , łóżka rehabilitacyjne, materace do łóżek, podnośnik dla niepełnosprawnych, 

wózki prysznicowe. Sprzęt minimalizujący   pojawienie   się   wirusa   w   placówce,   dozowniki 

na płyn dezynfekcyjny, parownice, zmywarko- wyparzarka, lampy bakteriobójcze, ozonator 

powietrza. Zatrudniono psychologa, który wspiera mieszkańców w trudnych chwilach podczas 

pandemii. Wypłacono    dodatkowe   wynagrodzenia dla pracowników (nie obejmowały 

medyków) domu przez okres trzech miesięcy. 

Kolejnym wsparciem podczas trwającej pandemii COVID-19 było przystąpienie do 

projektu „Zapewnienie bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo -leczniczych, domów 

pomocy społecznych, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19", 

realizowanego przez NFZ w kwocie 44.090,43 zł.   

Dom   Pomocy   Społecznej   w   Kostomłotach   otrzymał  środki   pieniężne   z 

przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenia dla pielęgniarek i ratowników medycznych na 

okres czterech miesięcy, jak również na środki ochrony indywidualnej dla medyków. 

Dotacja z budżetu państwa decyzją Wojewody Lubelskiego Nr 255 w kwocie 17.505,00 

zł. przeznaczona na wypłatę gratyfikacji osobom zatrudnionym w stanie ogłoszenia epidemii 

COVID-19. 

Dotacja z budżetu państwa decyzja Wojewody Lubelskiego Nr 517 w kwocie 23.374, 00 

zł. Środki pieniężne przeznaczono na wypłaty nagród pracownikom jako wsparcie dla osób 

świadczących pracę w trudnym okresie, jakim było wystąpienie zachorowalności w Domu, 

zarówno wśród mieszkańców, jak i personelu. Zakupiono szafy/regały do pralni z możliwością 

bezpiecznego odbioru czystych rzeczy w celu minimalizacji ryzyka zakażeń. Zakupiono szafę 

do utworzonego pomieszczenia pełniącego rolę sali dla ciężko chorych/izolatki. 

Dotacja z budżetu państwa decyzją Wojewody Lubelskiego Nr 573 w kwocie 19.201,00 zł. 

przeznaczono na zatrudnienie nowego pracownika w celu zachowania ciągłości realizacji usług 

Domu oraz właściwej opieki nad mieszkańcami w czasie zachorowań na COVID-19. Wypłacono 

nagrody pracownikom, którzy wyrazili gotowość do podjęcia pracy pomimo wystąpienia 

pierwszych oznak zachorowalności w Domu. 

Dotacja z budżetu państwa decyzją Wojewody Lubelskiego Nr 690 w kwocie 14.720,00 zł. 

przeznaczono na zakup szaf dla pracowników. Szafki pracownicze, indywidualne dla każdego 

pracownika. Przeznaczone na odzież zewnętrzną i odzież ochronną, minimalizując w ten sposób 

przenoszenie zakażeń wirusem, zarówno w pracy między personelem jak i w domu. Wypłacono 

rekompensatę za nadgodziny i nagrody pracownikom wszystkich działów, szczególnie 

zaangażowanym w pracę w dobie wystąpienia ogniska COVID-19 w Domu. 

Następnym działaniem w kierunku przeciwdziałania rozprzestrzeniania się pandemii 

COVID-19 było dokonanie reorganizacji jeśli chodzi o przeznaczenie pomieszczeń celem 

minimalizowania zakażeń zachowując reżim sanitarny. Przeniesiono salę terapii zajęciowej z 

głównego budynku do budynku zespolonego. W miejscu terapii wydzielono pokój dla ciężko 

chorych, leżących/izolatkę z łazienką. Wykonano prace związane z likwidacją wspólnego wejścia do 

pomieszczeń, pralni, terapii zajęciowej i administracji. Prace wykonano w ramach usług 

remontowych na łączną kwotę 57.725,37 zł. 
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Pandemia COVID -19 trwająca od marca 2020 zmieniła funkcjonowanie Domu i życie 

mieszkańców. Placówka skupiała się na stworzeniu  bezpiecznych warunków życia naszych 

mieszkańców jak również bezpiecznych warunków pracy dla pracowników. 

Zostały opracowane procedury zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia i służb 

sanitarnych.  

Początek pandemii spowodował zamknięcie Domu. Wprowadzono zakaz odwiedzin osób z 

zewnątrz i zakaz przepustek dla naszych mieszkańców. Mieszkańcy mogli kontaktować się z 

bliskimi za pomocą telefonów komórkowych, Internetu, portali społecznościowych, aplikacji typu 

Messenger, Viber. Personel miał obowiązek służyć pomocą w komunikowaniu się z bliskimi. 

Zwiększono edukację dla mieszkańców odnośnie obowiązujących zasad podczas pandemii tj. 

zachowanie odstępu od drugiej osoby, mycie i dezynfekcja rąk, obserwacja stanu ogólnego i 

samopoczucia mieszkańca. Zmieniły się zasady korzystania z posiłków, uczestnictwa w różnego 

rodzaju zajęciach terapeutycznych.   

Pandemia   spowodowała   w  jakiś   sposób   paraliż   dostępu   do   świadczeń 

medycznych. Miesiące marzec - maj 2020 r., w tym czasie wiele wizyt u specjalistów zostało 

odwołanych przez  przychodnie,  szpital,  lekarzy.  Dostęp  do  opieki  w  POZ w większości 

odbywał się na zasadzie porady telefonicznej. Personel domu w okresie wrzesień - grudzień 2020 

r. miał obowiązek poruszać się na terenie placówki w maseczkach zakrywając nos i usta. W 

okresie letnim, gdzie zachorowalność na COVID -19 była niska wszyscy mieszkańcy, którzy 

wyrażali chęci i potrzebę wyjechania do rodziny, otrzymali przepustki. Odwiedziny odbywały 

się po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym w wyznaczonym miejscu z zachowaniem reżimu 

sanitarnego. 

Z powodu pandemii bardzo zostały zminimalizowane zajęcia kulturalno- oświatowe, 

wyjazdy, spotkania integracyjne, wycieczki. Imprezy okolicznościowe, zajęcia kulinarne, ruchowe 

odbywały się z podziałem na małe grupy społecznościowe. 

W miesiącu grudniu 2020 r. w Domu pojawiło się ognisko zakażeń wirusem COVID-19. 

Był to bardzo trudny okres w życiu Domu. Mimo nieobecności części kadry, a dzięki 

zaangażowaniu pozostałych pracowników wszystkich działów, Dom zapewnił prawidłową 

opiekę i bezpieczeństwo mieszkańcom.  

 Na utrzymanie Domu wydatkowano kwotę 2.685.650,86 zł.   

 

 Dom Pomocy Społecznej w Kodniu. 

 

 Dom Pomocy Społecznej w Kodniu przeznaczony jest dla 26 kobiet w podeszłym 

wieku. W roku 2020 r. w Domu przebywało 36 kobiet, w tym 1 umieszczona przed 1 stycznia 

2004 r.  

Koszt utrzymania mieszkańca w roku 2020 wynosił wynosił 2.950,00 zł.  

Dom zatrudniał 16 pracowników, bezpośrednio pracujących z mieszkańcami- 12 osób. 

Zespół opiekuńczo- terapeutyczny składał się z 13 osób, spotykał się kilkukrotnie w 

sprawie postępowania w związku z rozprzestrzenianiem się Covid-19. 

Z powodu pandemii spotkania z mieszkankami odbywały się w bardzo małych grupach 

w świetlicy Domu (3-4 osoby) z zachowaniem wszystkich restrykcji tj. zachowanie 

odległości, częste mycie i dezynfekcja rąk, noszenie maseczek, zgłaszanie złego 

samopoczucia. Nie były odprawiane Msze św. i inne nabożeństwa w domowej Kaplicy, aby 

nie stwarzać zagrożenia poprzez skupisko podopiecznych. 
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W marcu 2020 r. został wprowadzony zakaz odwiedzin mieszkańców Domu, zostały 

opracowane odpowiednie procedury i zarządzenia. Pracownicy byli na bieżąco zapoznawani z 

wytycznymi i rekomendacjami Ministerstwa, wojewody, Sanepidu. Dom utrzymywał rygor 

sanitarny, wprowadzony został codzienny pomiar temperatury i oddechów u podopiecznych 

oraz pracowników, noszenie maseczek, częste mycie i dezynfekcja rąk, pomieszczeń oraz 

sprzętów, zachowanie dystansu, pomiar poziomu tlenu w organizmie, częste wietrzenie 

pomieszczeń oraz ich ozonowanie. 

W listopadzie 2020 r. Dom dotknęła epidemia. Był to bardzo trudny czas w życiu 

Domu. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu pracowników i zrozumieniu wielu osób zostało 

zapewnione bezpieczeństwo wszystkim mieszkankom.  

Dom otrzymał dodatkowe środki z Narodowego Funduszu Zdrowia w ramach 

programu pn.: „Zapewnienie bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo -leczniczych, 

domów pomocy społecznych, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-

19" na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pielęgniarek w kwocie 18.882,78 zł. oraz na 

zakup środków ochrony indywidualnej w kwocie 1.389,22 zł.  

W ramach projektu unijnego „Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem 

skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej” 

otrzymano środki na dodatki do wynagrodzeń dla pracowników w kwocie 54.850,00 zł. oraz 

na zakup różnych sprzętów, środków dezynfekujących oraz środków ochrony indywidualnej 

w kwocie 41.978,99 zł. Wojewoda Lubelski przyznał dotacje celowe na dodatki specjalne do 

wynagrodzeń pracowników w kwocie 51.643,00 zł. 

Urząd Ochrony Zabytków w Białej  Podlaskiej wyraził zgodę na realizację utwardzenia 

podjazdu oraz wykonania elewacji Domu. Jednak ze względu na pandemię nie udało się 

zrealizować zaplanowanych prac remontowych. 

Planowana dotacja dla Domu w Kodniu wynosiła 27.600,00 zł., a wydatkowano 

4.467,92 zł. - dotację wykorzystano na dofinansowanie kosztów pobytu mieszkanki Domu 

przyjętej przed 1 stycznia 2004 r., osoba ta zmarła 27.02.2020 r. 

 

VIII. Rehabilitacja społeczna 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje zadania Powiatu na rzecz osób 

niepełnosprawnych, określone w art. 35a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Na realizację tych zadań Powiat otrzymuje środki 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Podstawę przekazania tych 

środków stanowi rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym 

(Dz. U. Nr 88, poz. 808 z późn. zm.) 

W roku 2020 z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 

realizacje zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej wydatkowano kwotę 

3.622.307,32 zł., w tym: 

- na rehabilitację społeczną przeznaczono – 3.555.139,60 zł.   

- na rehabilitacje zawodową – 67.167,72 zł.  (zadania realizuje Powiatowy 

Urząd Pracy w Białej Podlaskiej, a obsługę księgową prowadzi Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej). 
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Środki przeznaczone na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej wydatkowano na 

poniżej wymienione zadania: 

1. dofinansowanie działalności bieżącej warsztatów terapii zajęciowej-    2.664.480,00 

zł.  

2. dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych- 106.073,00 zł. 

3. dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych  

20.553,17 zł.  

4. dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i 

środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych 

przepisów – 559.644,66 zł.  

5. likwidacja barier architektonicznych, w  komunikowaniu się i technicznych,  w 

związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych- 204.388,77 zł.  

6. zadania zlecane organizacjom pozarządowym   -   0 zł. 

7. dofinansowanie do tłumacza języka migowego -    0 zł. 

Na terenie powiatu funkcjonują cztery warsztaty terapii zajęciowej, które swą 

działalnością obejmują 130 osób ze szczególnymi potrzebami. Działalność warsztatów terapii 

zajęciowej w 2020 roku była finansowana ze środków PFRON w 90% tj. kwota 2.664.480,00 

zł. zaś w 10%  tj. kwota 296.054,00 zł. była finansowana ze środków Powiatu.  

Powiat Bialski współfinansował koszty rehabilitacji 25 mieszkańców Powiatu 

uczęszczających do dwóch WTZ funkcjonujących na terenie miasta Biała Podlaska. W 2020 

r. była to kwota 56.933,50 zł. 

Warsztaty terapii zajęciowej funkcjonujące na terenie powiatu bialskiego przedstawia 

tabela Nr 4. 

Warsztaty terapii zajęciowej funkcjonujące na terenie miasta Biała Podlaska 

przedstawia tabela Nr 5.   

 

Tab. Nr 4 

 

Lp. Jednostka prowadząca warsztaty 
Rok 

powstania 
Adres 

Liczba 

uczestników 

warsztatów 

1. 

Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Wisznicach 

 

2005 
ul. Wygoda 4 

21-580 Wisznice 
35 

2. 
Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Kodniu 
2004 

ul. Nadbrzeżna 12 21-

509 Kodeń 
30 

3. 

Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Konstantynowie 

 

2013 
ul. Piłsudskiego 27 

21-543 Konstantynów 
30 

4. PSON w Międzyrzecu Podlaskim 1999 
ul. Zarówie 86 21-560 

Międzyrzec Podlaski 
35 

Lp. Jednostka prowadząca warsztaty 
Rok 

powstania 
Adres  

Liczba 

uczestników 

warsztatów 
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Tab. Nr 5 

O dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych w roku 2020 ubiegało się 

199 osób ze szczególnymi potrzebami, w tym 54 opiekunów. 

Łącznie wypłacono 71 dofinansowań na kwotę 106.073,00 zł.  

Z pomocy skorzystały następujące osoby: 

 9 dzieci niepełnosprawnych, kwota wsparcia: 11.857,00 zł. 

 9 opiekunów dzieci, kwota wsparcia: 7.907,00 zł. 

 37 dorosłych niepełnosprawnych, kwota wsparcia: 69.253,00 zł. 

 16 opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych, kwota wsparcia: 17.056,00 

zł. 

W związku z wystąpieniem stanu epidemii spowodowanego koronawirusem SARS-

Co-V-2 i podjętymi decyzjami Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej od dnia 24 

października 2020 r. wstrzymano działalność ośrodków rehabilitacyjnych, co uniemożliwiło 

uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych osób ze szczególnym potrzebami.  

W ramach dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób 

niepełnosprawnych w roku 2020 zorganizowanych zostało 5 imprez integracyjnych. 

Stan epidemii w Polsce oraz nałożone ograniczenia, skutkowały rezygnacją 81% 

wnioskodawców z przeprowadzenia imprez.  

Wnioski w ramach zadania dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób 

niepełnosprawnych, które się odbyły dotyczyły organizacji imprez o charakterze 

rekreacyjnym, kulturalnym i sportowym dla dorosłych osób ze szczególnymi potrzebami. W 

roku 2020 na realizację tego zadania wydatkowano środki w kwocie: 20.553,17 zł. 

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i 

środki pomocnicze rozpatrzono i dofinansowano 876 wniosków dla osób ze szczególnymi 

potrzebami na kwotę : 559.664,66 zł.  

Z pomocy skorzystały następujące osoby: 

 62 dzieci i młodzież, kwota wsparcia: 82.565,03 zł. 

 814  dorosłych, kwota wsparcia: 477.079,63 zł.   

W zakresie dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych, w 

komunikowaniu się i technicznych zrealizowano 82 umowy. 

Były to umowy dotyczące m.in. dofinansowania do zakupu komputerów, laptopów, 

programów specjalistycznych, likwidacji barier architektonicznych (w łazienkach, rampy 

najazdowej dla osoby niepełnosprawnej do mieszkania), rowerów stacjonarnych 

rehabilitacyjnych, rowerów trójkołowych, skuterów elektrycznych oraz rowerów typu 

tandem. 

Łączna kwota wydatkowanych środków to 204.389,77 zł., z tego: 

- bariery architektoniczne-           17 umów na kwotę        92.347,53   zł. 

- bariery w komunikowaniu się-  46  umów na kwotę       68.868,45   zł. 

- bariery techniczne-                    19  umów na kwotę       43.174,79   zł.   

 

1. 
Spółdzielnia Inwalidów „Elremet” 1994 

ul. Prosta 35, 21-500 

Biała Podlaska 

7 

 

2. Caritas Diecezji Siedleckiej 2008 
ul. Warszawska 15, 

21-500 Biała Podlaska 
18 
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Wstrzymanie działalności turnusów rehabilitacyjnych oraz ograniczenia związane z 

organizacją działań na rzecz sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych 

skutkowało niemożnością dofinansowania wszystkich zadań ze środków PEFRON, a tym 

samym wydatkowaniem całości zabezpieczonych środków na zadania. 

W 2020 roku środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przeznaczone na zadania rehabilitacji społecznej wykorzystane zostały w  96,88 %. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej w ramach rehabilitacji społecznej 

realizowało następujące programy: 

I. Program „Aktywny samorząd” 

Program skierowany jest bezpośrednio do osób niepełnosprawnych.   

W ramach programu z pomocy dla osób ze szczególnymi potrzebami skorzystały 33 

osoby. Poniższa tabela (Tab. Nr 6) zawiera wykaz kosztów w rozbiciu na poszczególne 

zadania poniesione na realizację programu „Aktywny samorząd” według okresu 

sprawozdawczego 2020-2021 rok. 

 

 

Moduł 

Programu 

 

Obszar i numer 

zadania 
Nazwa Obszaru i zadania 

Ilość 

zrealizowanych 

wniosków 

Kwota wypłat 

 

1 2 3 4 5 

I 

A-1  

Pomoc w zakupie i montażu 

oprzyrządowania do posiadanego 

samochodu 

2 12.000,00 

A-2  
Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy dla osób 

z dysfunkcja ruchową 
1 4.300,00 

A-3 
Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy dla osób 

z dysfunkcja słuchu 
1 2.557,50 

C-1  
Pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o 

napędzie elektrycznym 
2 31.630,00 

C-2  

Pomoc w utrzymaniu sprawności 

technicznej posiadanego wózka 

inwalidzkiego o napędzie elektrycznym 

2 3.680,00 

C-3  

Pomoc w zakupie protezy kończyny, w 

której zastosowano nowoczesne 

rozwiązania techniczne 

2 34.400,00 

C-4  
Pomoc w utrzymaniu sprawności 

technicznej posiadanej kończyny protezy 
1 5.600,00 

C-5 

Pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o 

napędzie elektrycznym lub 

oprzyrządowania elektrycznego do wózka 

ręcznego  

2 14.475,00 

II x 
Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na 

poziomie wyższym  
20 43.415,00 
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 Tab. Nr 6. 

 

II. Program "Wyrównywania Różnic Między Regionami III" edycja 2020 

 Zgodnie z kierunkami działań oraz warunkami brzegowymi obowiązującymi 

realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” realizatorem programu 

jest samorząd powiatowy, który przyjmie zaproszenie do uczestnictwa w programie PFRON.   

Powiat Bialski w 2020 roku wyraził gotowość realizacji  Programu Wyrównywania 

Różnic Między Regionami III.  

Do Powiatu Bialskiego wpłynęło 7 wniosków od projektodawców na dofinansowanie 

z obszaru D i F. Było to 6 wniosków od zainteresowanych Gmin z terenu Powiatu Bialskiego 

oraz 1 wniosek ze Stowarzyszenia działającego na terenie Powiatu Bialskiego. W roku 2020 

rozliczono 5 wniosków i wypłacono dofinansowanie z PFRON w kwocie 487.112,39 zł. 

Powiat Bialski w 2020 roku, również sam wnioskował o dofinansowanie do zakup 

samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na 

potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Kostomłotach. W ramach dofinansowania ze środków 

PFRON otrzymał wsparcie w kwocie 85.152,90 zł. 

Wnioski były przyjmowane i procedowanie przez Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Białej Podlaskiej.  

W związku z wystąpieniem stanu epidemii w Polsce i w świecie spowodowanej 

koronawirusem SARS-CoV-2 nastąpiły utrudnienia w dostawie dwóch samochodów w 2020 

roku. W tych przypadkach samochody dostarczono i rozliczono w I kwartale 2021 roku. W 

ramach dofinansowania ze środków PFRON projektodawcy otrzymali wsparcie w kwocie 

175 152,90 zł. 

Poniższa tabela (Tab. Nr 7) zawiera wykaz zrealizowanych zadań  z programu 

PWRMR w 2020 roku.  

 

Obszar wsparcia 

programu 

Zadanie 

Zrealizowanie w 2020 roku 

Ilość 

Wniosków 

Dofinansowanie ze 

środków PFRON 

D Zakup samochodu  9-cio osobowego 

przystosowanego do potrzeb osób 

niepełnosprawnych 

4 359.116,65 

F Remont Warsztatu Terapii Zajęciowej 1 127.995,74 

RAZEM 5 487.112,39 

Tabela Nr 7. 

  

III. Program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku 

żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” Moduł III 

  

RAZEM: 33 152.057,50 

  
OBSŁUGA ZADANIA: X 9.863,16 

  
KOSZTY OGÓŁEM: 161.920,66 
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 W ramach realizacji programu Modułu III zawnioskowano i otrzymano środki 

finansowe z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w  kwocie  

950.000,00 zł. 

W ramach przyjmowania i  procedowania wniosków z modułu III do Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej wpłynęły 734 wnioski o pomoc, z czego 678 

wniosków spełniało wymogi programu. 

Łączna kwota pomocy z programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym 

poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami 

zakaźnymi” wyniosła 825.000,00 zł. 

W Powiecie Bialskim z pomocy w ramach programu skorzystało 678 osób ze 

szczególnymi potrzebami które były:  

 uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej; 

 uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1507, z późn. zm.); 

 podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1507, z późn. zm.); 

 podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze 

środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 426, z późn. zm.); 

 uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON i w ramach 

tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne; 

 pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-

wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu 

organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z 

upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (Dz. U. z 2013 r. poz. 529); 

 pełnoletnimi (od 18 do 24 roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-

wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, bądź uczniami szkół 

specjalnych przysposabiających do pracy funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 

14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910); 

 pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) wychowankami ośrodków rehabilitacyjno-

edukacyjno-wychowawczych oraz ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych  

funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 910).”   

Pomoc finansowa z programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w 

wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” udzielana 

była w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach 

domowych. Maksymalna wysokość świadczenia udzielonego ze środków PFRON w ramach 

Modułu III programu wynosiła 500 zł miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną, z tym że 

okres, na jaki mogło zostać przyznane świadczenie, nie mógł być dłuższy niż 5 miesięcy. W 

każdym z wykazanych we wniosku miesięcy musiał wystąpić brak możliwości korzystania z 
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opieki w placówce rehabilitacyjnej przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po 

sobie dni roboczych. 

IV. Program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku 

żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” Moduł IV. 

W 2020 r. Powiat Bialski realizował program „Pomoc osobom niepełnosprawnym 

poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami 

zakaźnymi” Moduł IV finansowany ze środków PFRON. 

W ramach realizacji programu Moduł IV Powiat Bialski zawnioskował i otrzymał 

środki finansowe z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 

24.710,38 zł. 

Dodatkowe wsparcie polegało w przypadku Powiatu Bialskiego na przeciwdziałaniu 

rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród mieszkańców Domów Pomocy 

Społecznej oraz Rodzinnych Domach poprzez zakup materiałów, środków i urządzeń do 

zwalczania COVID-19, był to koszt 49.420,76 zł. 

Moduł IV programu dotyczył wsparcia dla samorządów powiatowych, które 

uruchomiły specjalne dodatkowe wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami w związku z 

sytuacjami kryzysowymi wywołanymi chorobami zakaźnymi. Pomoc udzielna była w formie 

refundacji 50% poniesionych przez Wnioskodawców wydatków, z tym że nie więcej niż do 

wysokości 100 tys. złotych. Refundacji  nie podlegały wydatki, które zostały finansowane ze 

środków PFRON, w tym przekazanych wg algorytmu lub w ramach programów PFRON, a 

także finansowane z innych niż PFRON środków publicznych, np.  z dotacji celowych z 

budżetu państwa na szczególne formy udzielania pomocy dla lokalnej społeczności (na 

podstawie art. 21b ustawy o zarządzaniu kryzysowym). 

 

 W ramach zadania z zakresu administracji rządowej prowadzony jest Powiatowy 

Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Międzyrzecu Podlaskim. 

 Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Białej 

Podlaskiej z siedzibą w Międzyrzecu Podlaskim prowadzi działalność z zakresu zadań 

administracji rządowej realizowanych przez powiat, wspierając osoby chore psychicznie i ich 

rodziny w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych.  

 Ośrodek jest placówką pobytu dziennego z przeznaczeniem dla 25 osób z 

zaburzeniami psychicznymi, które z powodu sowich dysfunkcji mają trudności w codziennym 

funkcjonowaniu. 

Wydatki Ośrodka w 2020 roku wynosiły 698.483,68 zł., w tym: 

1) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej- 523.832,69 zł. 

2) środki unijne- 157.247,53 zł., 

3) środki z budżetu państwa- 3.253,85 zł., 

4) środki z budżetu powiatu- 14.149,61 zł. 

W celu realizacji zadań Ośrodek zatrudniał w 2020 r. dziewięciu pracowników. 

 Ośrodek w ramach działania 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 realizuje projekt pod 

nazwą „Utworzenie i prowadzenie mieszkań wspomaganych, wspieranych w Międzyrzecu 

Podlaskim dla osób z niepełnosprawnościami, niesamodzielnych”. Głównym celem projektu 

było utworzenie i prowadzenie mieszkań wspomaganych wspieranych dla 5 osób z 
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zaburzeniami psychicznymi i osób niesamodzielnych z terenów objętych świadczeniem usług 

Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Międzyrzecu Podlaskim. Mieszkania chronione zostały 

oddane do użytku podopiecznym Ośrodka w listopadzie 2019 r. Pomimo pandemii 

mieszkania funkcjonowały nieprzerwanie zgodnie z harmonogramem. Mieszkańcy wraz z 

opiekunami szyli maseczki ochronne dla własnych potrzeb, a także część przekazano do 

dyspozycji tut. Centrum. Ponadto mieszkańcy brali udział w warsztatach kompetencji 

cyfrowych oraz warsztatach doradztwa zawodowego.  Jeden z mieszkańców podjął pracę 

zarobkową w wymiarze 1/2 etatu w Międzyrzeckiej Spółdzielni Socjalnej „Razem”. W 

ramach realizacji Programu „Za Życiem” w zajęciach Ośrodka uczestniczyły dwie osoby z 

niepełnosprawnościami sprzężonymi.  

W czasie zawieszenia działalności Ośrodka instruktorzy terapii zajęciowej byli w 

kontakcie z uczestnikami i ich rodzinami, pomagali w wypełnianiu dokumentów, dostarczali 

paczki żywnościowe, natomiast po odwieszeniu działalności uczestnicy w miarę możliwości 

brali udział  w zajęciach. Troje uczestników Ośrodka wzięło udział w szkoleniach  w 

Projekcie realizowanym przez MOPS w Międzyrzecu Podlaskim ”Bierność- Aktywność” 

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-

2020, oś priorytetowa11 Włączenie społeczne, działanie 11.1 Aktywne włączenie, jedna osoba 

odbyła półroczny staż zawodowy.     

Zadania w zakresie zajęć z uczestnikami nie zostały zrealizowane w pełni z uwagi na 

pandemię i związane z tym obostrzenia oraz inne trudności, np. zachowanie dystansu podczas 

zajęć, pozostawanie w domu z uwagi na obawy przed zachorowaniem, ograniczenie swobody 

wyboru materiałów do zajęć, niemożność praktycznych zajęć w pracowni kulinarnej, 

ograniczenie spacerów, wyjazdów na turnusy i wycieczki. Zajęcia musiały być 

dostosowywane  do sytuacji i niejednokrotnie ograniczane do  podtrzymywania więzi z 

uczestnikami on-line, poradnictwa skupionego na tematyce związanej z COVID-19 lub 

doraźnych wizytacji w środowisku (dostarczanie paczek żywnościowych, pomoc w 

wypełnieniu dokumentów).  

Współpraca z organizacjami pozarządowymi. 

W 2020 r. Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej ogłosił otwarty konkurs na realizację 

zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy 

zastępczej, finansowanych z budżetu Powiatu Bialskiego. 

Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie specjalistycznego 

poradnictwa dla rodzin będących w sytuacji kryzysowej oraz dofinansowanie kosztów 

prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej dla rodzin, w których występuje upośledzenie 

umysłowe, alkoholizm oraz przemoc w rodzinie dofinansowywana jest z budżetu Powiatu w 

formie wsparcia. Łączna kwota przeznaczona na powyższe zadania w 2020 r. wyniosła 

36.000,00 zł.  

Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 

prowadzenie placówek opiekuńczo- wychowawczych typu rodzinnego (620.000,00 zł.) wraz 

z prowadzeniem mieszkania chronionego (6.000,00 zł.) finansowana jest w formie 

powierzenia. Kwota dotacji na to zadanie wyniosła łącznie 626.000,00 zł. 

 

 Fundacja Pomocy Osobom Uzależnionym i Ich Rodzinom w Dołdze. 
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 Fundacja prowadzi specjalistyczne poradnictwo dla rodzin będących w sytuacji 

kryzysowej oraz dofinansowanie kosztów prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej dla 

rodzin, w których występuje alkoholizm- w formie wsparcia. 

 Głównym celem fundacji udzielanie pomocy osobom i rodzinom uwikłanym w 

problem alkoholowy poprzez prowadzenie programów terapeutycznych. 

 Fundacja świadczyła pomoc rodzinom, w której powstał kryzys w wyniku 

uzależnienia. Odbiorcami były osoby dorosłe, mieszkańcy Powiatu Bialskiego, u których 

stwierdzono uzależnienie od alkoholu, zmotywowane do podjęcia terapii. Jednocześnie 

fundacja prowadziła działania profilaktyczno– socjoterapeutyczne w stosunku do dzieci i 

młodzieży.  

W okresie 01.01.2020 r.- 31.12.2020 r. zrealizowano program terapeutyczny z 9 

osobami uzależnionymi. Program terapeutyczny dla osób uzależnionych trwa 35 tygodni. 

Osoby biorące udział w programie przebywały na całodobowej terapii, w trakcie której 

korzystały z konsultacji terapeutycznej, objęci byli opieką medyczną i socjalną. W tym czasie 

trwania programu prowadzone są zajęcia indywidualne i grupowe, zajęcia integracyjno – 

sportowe oraz praca na rzecz Ośrodka. Podopieczni mają zapewnione całodzienne 

wyżywienie. 

Ponadto przeprowadzono 8 spotkań (16 godzin) grupy wsparcia w Domu Pomocy 

Społecznej w Kozuli, w których łącznie uczestniczyło 66 osób.  

W związku z sytuacją epidemiologiczną spowodowaną koronawirusem fundacja 

prowadziła również konsultacje telefoniczne prowadzone przez terapeutę uzależnień, z 

których skorzystało 28 osób. Łączny czas dyżurów wynosił 100 godzin. 

Kwota dotacji na realizację zadania wyniosła 14.000,00 zł.   

 

 Bialskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „ Sprawni 

Inaczej” 

 Stowarzyszenie  prowadzi specjalistyczne poradnictwo dla rodzin będących w sytuacji 

kryzysowej oraz dofinansowanie kosztów prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej dla 

rodzin, w których występuje upośledzenie umysłowe. 

 Głównym celem stowarzyszenia jest prowadzenie rehabilitacji ruchowej, 

psychologicznej i logopedycznej, a także poradnictwo dla opiekunów i rodzin osób 

niepełnosprawnych.  

 W okresie realizacji zadania podjęto terapię z 5 podopiecznymi w wieku szkolnym. 

Terapia dostosowana była do potrzeb i możliwości dzieci niepełnosprawnych w wieku 

szkolnym oraz ich opiekunów.   

 Stowarzyszenie świadczyło usługi w zakresie specjalistycznej terapii logopedycznej, 

psychologicznej, rehabilitacji ruchowej, mającej na celu usprawnienie procesów myślenia, 

rozwój zdolności intelektualnych, postęp w wykonywaniu czynności życia codziennego, 

umiejętność nawiązywania kontaktu wzrokowego, emocjonalnego oraz werbalnego, 

zapobieganie wtórnemu upośledzeniu poprzez stymulacje ruchową oraz psychomotoryczną.  

Oprócz specjalistycznych terapii stowarzyszenie organizuje imprezy kulturalne i 

integracyjne oraz zrzesza środowisko osób niepełnosprawnych fizycznie, intelektualnie oraz 

osób z zaburzeniami psychicznymi. 
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 W okresie zawieszenia zajęć z powodu pandemii prowadzone były konsultacje i 

zajęcia zdalne, terapeuci przekazywali w formie papierowej i elektronicznej indywidualne 

scenariusze pracy z dziećmi dla ich rodziców. 

 Kwota dotacji na realizację zadania wyniosła 8.000,00 zł. 

- Stowarzyszenie Wspierania Aktywności „Bona Fides” 

 Stowarzyszenie  prowadzi specjalistyczne poradnictwo dla osób będących w sytuacji 

kryzysowej oraz dofinansowanie kosztów prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej dla 

rodzin, w których występuje przemoc w rodzinie i inne sytuacje kryzysowe. 

Głównym celem Stowarzyszenia jest udzielanie specjalistycznego i kompleksowego 

wsparcia rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych, a w szczególności w sytuacjach, w 

których występuje przemoc w rodzinie i inne sytuacje kryzysowe poprzez utworzenie i 

funkcjonowanie interdyscyplinarnych form wsparcia w formie indywidualnej: poradnictwo 

psychologiczne oraz psychoterapia osób dorosłych, poradnictwo prawne oraz wsparcie osoby 

pierwszego kontaktu z terenu powiatu bialskiego w ramach Centrum Pomocy 

Interdyscyplinarnej. 

W roku 2020 r. Stowarzyszenie objęło wsparciem 61 osób, w tym jedną osobę 

małoletnią. Odbiorcami działań były osoby oraz rodziny, które z uwagi na trudną sytuację 

życiową znajdowały się w kryzysie wymagającym pomocy specjalistycznej. Stowarzyszenie 

udzieliło porad psychologicznych/ psychoterapeutycznych 29 osobom, w łącznej liczbie 50 

godzin. Z porad prawnych skorzystało 37 osób w łącznej liczbie 50 godzin.  

W związku z sytuacją epidemiologiczną spowodowaną koronawirusem w trosce o 

bezpieczeństwo klientów i pracowników w okresie od 16.003.2020 r. do 31.12.2020 r. część 

porad została udzielona za pomocą środków komunikacji na odległość. 

 Kwota dotacji na realizację zadania wyniosła 18.000,00 zł. 

 

 Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego „Jedno Serce” 

 

 Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego „Jedno Serce” prowadzi dwie placówki 

opiekuńczo- wychowawcze typu rodzinnego wraz z mieszkaniem chronionym.  

 Funkcjonujące Domy zapewniają opiekę dzieciom pozostającym w pieczy zastępczej, 

w tym wielodzietnym rodzeństwom, młodzieży będącej w procesie usamodzielnienia oraz 

dzieciom, dla których poszukuje się rodzin adopcyjnych.  

Stowarzyszenie „Jedno Serce” podejmuje szereg działań, mających na celu 

kompleksowe wsparcie dzieci i rodzin zastępczych, w tym placówek opiekuńczo- 

wychowawczych typu rodzinnego z terenu Powiatu Bialskiego.  

W 2020 r. wychowankowie, jak i prowadzący Domy Rodzinne brali udział w 

spotkaniach integracyjnych, zajęciach terapeutycznych, spotkaniach grupy wsparcia, 

spotkaniach z psychologiem. 

 

POTRZEBY W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ I SYSTEMU PIECZY 

ZASTĘPCZEJ. 

W ramach opracowanego Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2020-

2023 zostały określone potrzeby i zadania do wykonania, w tym m.in.: 

1. Promocja rodzinnych form pieczy zastępczej, 
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2. Organizowanie szkoleń dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, 

3. Rozwój specjalistycznego poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego i 

prawnego, 

4. Organizowanie wsparcia dla usamodzielnianych wychowanków rodzinnej i 

instytucjonalnej pieczy zastępczej, 

5. Organizowanie szkoleń dla kandydatów na opiekunów zastępczych, 

6. Utworzenie nowych rodzin zawodowych oraz zawarcie w ramach rodzinnej pieczy 

zastępczej umów na prowadzenie Rodzinnych Domów Dziecka, 

7. Utrzymanie standardów w już istniejących placówkach opiekuńczo- wychowawczych 

oraz domach pomocy społecznej. 

 



 

 

Zał. do sprawozdania 

z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Białej Podlaskiej  za 2020r. 

Sprawozdanie z efektów pracy koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, jako organizatora rodzinnej 

pieczy zastępczej w Powiecie Bialskim. 

Zgodnie z ustawą z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej (Dz. U. z 2020r. poz. 821 z późn. zm.) rodziny zastępcze oraz rodzinne domy 

dziecka są objęte opieką koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej wskazanych przez 

organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.  

 Na terenie Powiatu Bialskiego organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej jest 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.  

Zgodnie ze stanem na koniec grudnia 2020r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 

Białej Podlaskiej opieką 5 koordynatorów objęło: 

1) 6 rodzinnych domów dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej (48 dzieci) 

2) 7 zawodowych rodzin zastępczych, w tym jedną o charakterze Pogotowia Rodzinnego  

             ( 39 dzieci) 

3) 25 niezawodowych rodzin zastępczych ( 41 dzieci) 

4) 45 spokrewnionych rodzin zastępczych (60  dzieci)   

W 15 rodzinach przebywają wyłącznie pełnoletni wychowankowie kontynuujący 

naukę, zgodnie z obowiązującymi przepisami.   

W 2020r. koordynatorzy łącznie przeprowadzili 520 wizytacji rodzin w miejscu 

zamieszkania oraz związanych z nimi instytucji (Szkół, GOPS, MOPS). Z uwagi na pandemię 

wizytacja środowisk została ograniczona i w sytuacjach nie wymagających osobistej wizyty w 

środowisku utrzymywano z rodzinami regularny kontakt telefoniczny oraz e – mailowy. 

Zgodnie z przepisami w/w ustawy do zadań koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej 

należy:  

1) udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w 

realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej, 

2) przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą 

lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku, 



 

 

3) pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w 

nawiązaniu wzajemnego kontaktu, w szczególności przez organizowanie grup 

wsparcia, 

4) zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu 

do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i 

rehabilitacyjnej, 

5) organizowanie opieki nad dzieckiem, w przypadku gdy rodzina zastępcza 

niezawodowa, rodzina zastępcza zawodowa albo prowadzący rodzinny dom dziecka 

okresowo nie może sprawować opieki, w szczególności z powodów zdrowotnych lub 

losowych albo zaplanowanego wypoczynku, 

6) zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją 

prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających, 

7) udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej, 

8) przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej 

pieczy zastępczej. 

W trakcie wizytacji koordynatorzy sporządzają:    

- ocenę rodziny zastępczej/prowadzącego rodzinny dom dziecka oraz ocenę sytuacji dziecka, 

które zawierają dane osobowe członków rodziny, sytuację mieszkaniową, stan zdrowia 

opiekunów dzieci, informację o problemach w sprawowaniu pieczy zastępczej, informację o 

podnoszeniu kwalifikacji przez opiekunów zastępczych, ich współpraca ze szkołą, PPP itp., 

oraz wnioski koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej na temat funkcjonowania rodziny, 

informacje o rodzicach biologicznych dziecka (władzy rodzicielskiej i alimentach), 

kontaktach dziecka z rodzicami lub rodzeństwem, sytuacji zdrowotnej dziecka, jego wynikach 

w nauce, ewentualnych problemach opiekuńczo – wychowawczych, metodach pracy 

stosowanych w pracy z dzieckiem, informacji dotyczącej zainteresowań oraz stanowisko 

koordynatora w sprawie zasadności dalszego pobytu dziecka w pieczy zastępczej.,  

- plan pomocy dziecku, który zawiera główne cele, do których ma dążyć rodzina przy 

pomocy konkretnych działań. Działania są formułowane pisemnie z podziałem na krótko i 

długo terminowe, uwzględniając działania w sferach: psychospołecznej, edukacyjnej, 

zdrowotnej, materialno – bytowej, sferze zainteresowań dziecka oraz kontaktów z rodzicami 

biologicznymi.  

Plan pomocy dziecku sporządzany jest niezwłocznie po jego umieszczeniu w pieczy 

zastępczej, następnie dokonuje się oceny ustaleń zawartych w planie oraz jego modyfikacji. 

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej dokonywali pierwszej oceny rodziny 

zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej, spokrewnionej albo prowadzącego 



 

 

rodzinny dom dziecka przed upływem jednego roku od umieszczenia pierwszego dziecka w 

rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej albo rodzinnym domu 

dziecka. Kolejna ocena jest dokonywana po upływie roku od dokonania pierwszej oceny, a 

następne nie rzadziej, niż co 3 lata.  

W przypadku negatywnej oceny, kolejna ocena jest dokonywana nie później niż w 

terminie 6 miesięcy od dnia dokonania tej oceny. W przypadku negatywnej kolejnej oceny, 

koordynator rodzinnej pieczy zastępczej kieruje do sądu wniosek o uchyleniu postanowienia o 

umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej 

albo rodzinnym domu dziecka.  

W 2020r. sporządzono 42 oceny rodzin zastępczych. Wszystkie rodziny oceniono 

pozytywnie. 

W przypadku rodzin zastępczych zawodowych oraz rodzinnych domów dziecka, w 

celu ustalenia zasadności przedłużenia okresu obowiązywania umowy zawartej ze starostą na 

prowadzenie pieczy zastępczej, oceny dokonuje się także na trzy miesiące przed 

wygaśnięciem tej umowy. 

Po dokonaniu oceny sytuacji dziecka, koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej 

przygotowują pisemną opinię dotyczącą zasadności dalszego pobytu dziecka w pieczy 

zastępczej, a następnie przekazuje ją do właściwego sądu. W dokonywanych ocenach 

koordynatorzy uwzględniają informacje ze szkół, ośrodków pomocy społecznej, opinii 

poradni psychologiczno - pedagogicznej, kuratorów sądowych, asystentów oraz informacje 

uzyskane z ośrodka adopcyjnego. W/w ocen dokonuje się po spotkaniu zespołu do spraw 

pieczy zastępczej w skład którego wchodzą przedstawiciele tut. Centrum, pedagog, psycholog 

opiekunowie zastępczy wraz z koordynatorem, rodzice biologiczni, (jeżeli nie zostali 

pozbawieni władzy rodzicielskiej), przedstawiciele szkoły, ośrodka pomocy społecznej oraz 

ośrodka adopcyjnego.  

W 2020r. odbyło się 165 posiedzeń Zespołu do Spraw Rodzinnej Pieczy Zastępczej,  

w efekcie których przekazano do Sądu 183 opinie. Z uwagi na pandemię cześć posiedzeń 

miała formę zdalną. 

Osoby pełniące role koordynatora uczestniczą również w ocenach okresowych sytuacji 

dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego. 

Do Ośrodka Adopcyjnego zgłoszono 11 dzieci z uregulowaną sytuacją prawną.  

Wszystkie rodziny posiadają aktualne badania psychologiczne zawierające wskazania 

do dalszej pracy nad rozwojem osobistym oraz poszerzaniem posiadanych umiejętności 

opiekuńczo - wychowawczych. Rodziny dostarczają również regularnie zaświadczenia 



 

 

lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do sprawowania opieki nad 

dziećmi. 

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej sporządzają również Indywidualne 

Programy Usamodzielnienia wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej i wspierają ich w 

procesie usamodzielnienia. W wielu przypadkach koordynatorzy pełnia funkcję opiekuna 

usamodzielnienia.  

W przypadku zawierania umów z rodzinami zawodowymi, rodzinnymi domami 

dziecka koordynatorzy sporządzali opinię o kandydatach. 

 Na prośbę Sądu koordynatorzy z ramienia Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej 

wydają też opinię o kandydatach na przyszłych opiekunów zastępczych. Poza tym dbają o 

terminowość uzyskiwania świadczeń rentowych przysługujących wychowankom, orzeczeń z 

Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, orzeczeń z 

Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Mobilizują rodziny do oszczędzania środków 

uzyskiwanych na pokrycie kosztów utrzymania dziecka lub stanowiących majątek dziecka z 

myślą o jego przyszłości. Dokonują również oceny racjonalności wydatkowania dodatku 

wychowawczego 500+ , sprawdzając czy jest ono przeznaczane na pokrycie dodatkowych 

kosztów wiążących się z wychowywaniem dzieci. Stwierdzono, iż świadczenia te są 

przeważnie przeznaczane na korepetycje, wyjazdy związane z wypoczynkiem oraz 

finansowaniem udziału w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych dzieci, terapie 

psychologiczne, leczenie stomatologiczne, rehabilitację.  

Koordynatorzy brali aktywny udział w programie realizowanym ze środków 

europejskiego funduszu społecznego pt: „ Rozwój i upowszechnianie rodzinnej pieczy 

zastępczej w powiecie bialskim” . W ramach tego programu Wychowankowie oraz 

prowadzący placówki opiekuńczo – wychowawcze typu rodzinnego skorzystali z wyjazdu 

terapeutyczno – integracyjnego na Roztocze, karnetów na basen, voucherów do kina. Ponadto 

w ramach organizowanych szkoleń rodziny zastępcze oraz prowadzący rodzinne domy 

dziecka podnosili swoje kwalifikacje. 

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej w trakcie podejmowanych przez siebie 

działań na rzecz dziecka i rodziny biorą pod uwagę oczekiwania rodzin zastępczych i osób 

prowadzących rodzinne domy dziecka, wspierają ich w trakcie rozwiązywania różnorodnych 

problemów oraz trudności w realizacji założeń planu pracy z dzieckiem.  

 

 

 


