
POWIATOWE   CENTRUM   POMOCY   RODZINIE 
ul. Brzeska 41,   21- 500 Biała Podlaska 

         tel. (0-83) 343-70-66    tel./fax (0-83) 343-29-82 
www.pcpr.powiatbialski.pl   pcprbp@wp.pl 

 

 

 

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 
 

POWIATOWEGO CENTRUM  
 

POMOCY RODZINIE 
 

W BIAŁEJ PODLASKIEJ  
 
  

ZA 2010 ROK. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Biała Podlaska, marzec 2011 r. 
 

 

 

 



 2 
 

 

   
  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej jest jednostką organizacyjną 
powiatu wchodzącą w skład administracji zespolonej. 

  Realizuje zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej oraz rehabilitacji społecznej osób 
niepełnosprawnych. 

 
   Na utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej w 2010 roku 

wydatkowano kwotę 975.193,61 zł, z tego sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi w 
kwocie 825.315,97 zł,  oraz wydatki rzeczowe na kwotę  149.427,64 zł. 
 

1. Dział Opieki Nad Dzieckiem i Rodziną  
 

  W zakresie opieki nad dzieckiem i rodziną tut. Centrum prowadziło m.in. specjalistyczne 
poradnictwo dla rodzin zastępczych, udzielało pomocy pienięŜnej na częściowe pokrycie kosztów 
utrzymania umieszczonych w nich dzieci oraz wypłacało wynagrodzenia z tytułu świadczonej opieki 
i wychowania niespokrewnionym z dzieckiem zawodowym rodzinom zastępczym i pogotowiu 
rodzinnemu oraz szeroko rozumianą pracę socjalną. 
  Zapewniało opiekę i wychowanie dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki 
rodziców biologicznych, organizowało i prowadziło placówki opiekuńczo-wychowawcze. Pokrywało 
koszty utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-
wychowawczych i w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Dla młodzieŜy pełnioletniej 
opuszczających niektóre rodzaje placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakłady dla nieletnich i 
rodziny zastępcze przyznawało specjalne świadczenia pienięŜne na usamodzielnienie, 
zagospodarowanie,  oraz  kontynuowanie nauki. 
 
  
 Programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej. 
 

Projekt systemowy pt. „Uwierz w siebie-dokonaj metamorfozy” – Edycja III 
realizowany w ramach POKL. 

 
Na realizację projektu wydatkowano kwotę 1.203.368,74 zł. Środki zostały przeznaczone na 

aktywną integrację tj.: nabycie nowych lub podwyŜszanie istniejących kwalifikacji zawodowych,  
zakup wyposaŜenia biura, materiałów biurowych, promocję projektu oraz wypłatę wynagrodzenia 
wraz z pochodnymi osobom obsługującym projekt. 

Zadanie było finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego 1.074.153,30 zł oraz środkami z budŜetu Powiatu –   129.215,44 zł. 

Adresatami projektu  byli wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzin 
zastępczych oraz młodzieŜowych ośrodków wychowawczych będących w procesie 
usamodzielnienia, korzystających z pomocy społecznej, będących w wieku aktywności zawodowej, 
którzy chcą z własnej woli nabyć nowe, uzupełnić, bądź podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.  
W Projekcie uczestniczyło 165 osób w tym 105 osób opuszczających placówki opiekuńczo-
wychowawcze i rodziny zastępcze oraz 60 osób niepełnosprawnych . 

Celem głównym projektu było: ograniczenie powielania patologicznych wzorców 
wyniesionych z domów rodzinnych przez wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, 
rodzin zastępczych oraz młodzieŜowych ośrodków wychowawczych, wspieranie zdolności do 
podjęcia zatrudnienia oraz prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie. 

Natomiast cele szczegółowe to: motywacja uczestników do pracy nad sobą, umiejętność 
aktywnego poszukiwania pracy, aktywizacja zawodowa, aktywizacja edukacyjna. 

W ramach aktywnej integracji zorganizowano zajęcia warsztatowe z doradcą zawodowym, 
psychologiem. Pokrywano opłaty za szkołę na poziomie ponadgimnazjalnym i wyŜszym, 
sfinansowano koszty kursów róŜnego typu m.in. językowe, prawa jazdy, wizaŜu i stylizacji, 
spawaczy, pilarzy, wózków widłowych, języka migowego, masaŜu klasycznego, wykończenia 
wnętrz, komputerowe i inne. 
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Zadania powiatu z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami. 
 

Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie. 
 
Pod hasłem „ Przestań być wrogiem zostań przyjacielem” Centrum realizowało zadanie 

skierowane do sprawców przemocy w rodzinie. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono trzy 
edycje szkoleniowe programu korekcyjno-edukacyjnego. W/w programem objęto 25 osób 
stosujących przemoc wobec osób drugich. Zajęcia odbywały się w trybie otwartym w gminie 
Piszczac oraz trybie zamkniętym w Zakładzie Karnym w Białej Podlaskiej. Podczas warsztatów 
uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe, dyplomy, drobne upominki. Uczestnicy otrzymali 
psychologiczne, socjalne, doradcze. Zajęcia prowadzili specjaliści zatrudnienia na umowę zlecenie. 

Na realizację 7, 8 i 9 edycji programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w 
rodzinie wydatkowano łączną kwotę  28.000,00 zł.. Środki zostały pozyskane z Urzędu 
Wojewódzkiego w Lublinie.  
 

Realizacja Indywidualnych Programów Integracji Cudzoziemca, którzy uzyskali w 
Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą  
 

W okresie sprawozdawczym pomocą objęto 5 rodzin narodowości czeczeńskiej składającej 
się z 17 osób.  Środki zostały wydatkowane na wypłatę 35 świadczeń w wysokości 20.116,00 zł,  z 
przeznaczeniem na zakup Ŝywności, odzieŜy i obuwia, opłatę czynszu za wynajem mieszkania. 
Dodatkowo wypłacono 10 świadczeń w wysokości 3.200,00 zł z tytułu wydatków związanych z 
nauką języka polskiego, dla 3 lektorów oraz 1 świadczenie na ubezpieczenia zdrowotne 
cudzoziemcom na kwotę 39,96 zł . 

 
Zadania powiatu z zakresu zadań własnych. 

 
Rodziny zastępcze 
 

  W okresie sprawozdawczym na terenie Powiatu Bialskiego funkcjonowało 112 rodzin 
zastępczych, w których przebywało 187 dzieci. 

W ciągu roku sprawozdawczego utworzono 13 rodzin, w których umieszczono 19 dzieci. 
 

Podział rodzin zastępczych obrazuje tabela Nr 1  
Lp. Rodzaje rodzin zastępczych Ilość rodzin Liczba dzieci 
1. Spokrewnione z dzieckiem 87 119 
2. Niespokrewnione z dzieckiem  21 44 
3. Zawodowe niespokrewnione z 

dzieckiem wielodzietne 
3 19 

4. Zawodowe niespokrewnione z 
dzieckiem o charakterze pogotowia   
  rodzinnego 

1 5 

 Razem 112 187 

    
Pomoc pienięŜna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci przyjętych do 

rodziny zastępczej. 
 
 W okresie styczeń-grudzień 2010 r. wypłacono  rodzinom zastępczym 1903 świadczeń na 

łączną kwotę 1.322.037,57 zł. wraz z wynagrodzeniem oraz pochodnymi dla osób prowadzących 
pogotowie rodzinne i 3 wielodzietne rodziny zawodowe niespokrewnioną z dzieckiem.  

Dla 5 nowo utworzonych rodzin zastępczych, do których przyjęto 7-ro dzieci, przyznano 
jednorazowe świadczenia pienięŜne na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami 
przyjmowanego do rodziny dziecka w łącznej wysokości 11.441,00 zł., oraz 5 świadczeń z tytułu 
okresowej pomocy losowej w wysokości 4.095,00 zł  
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            Usamodzielnianie wychowanków z rodzin zastępczych 
 

W okresie sprawozdawczym pomoc pienięŜną na kontynuowanie nauki wypłacano 79 
wychowankom, którzy przebywali w rodzinach zastępczych.  

Środki finansowe wydatkowane dla pełnoletnich wychowanków w 2010 roku przedstawia  
tabela  nr 2. 

 
L.p. 

 
Rodzaje przyznanych świadczeń 

ilość 
świadczeń 

kwota 
w zł 

1. Pomoc pienięŜna na kontynuowanie nauki 
wychowankom rodzin zastępczych 

678 330.871,00 

2. Pomoc pienięŜna na usamodzielnienie 
wychowankom opuszczającym rodziny 
zastępcze. 

9 39.528,00 

3. 
 

Pomoc pienięŜna na zagospodarowanie w 
formie rzeczowej wychowankom 
opuszczającym rodziny zastępcze 

7 10.000,00 

                     RAZEM: 694 380.399,00 
 

Porozumienia zawierane między powiatami dotyczące zwrotu wydatków związanych z 
utrzymaniem dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.  
 
Sytuację liczby dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych przedstawia tabela nr 3 i 4 

Tabela nr 3 
       Zobowiązania innych powiatów wobec powiatu bialskiego za pobyt dzieci   
                         przebywających w rodzinach zastępczych w 2010 r. 
Lp. Nazwa powiatu Ilość dzieci Kwota 
  1. Warszawa 3 21.443,94 
  3. Parczew 4 25.681,38 
  4. Miasto Biała Podlaska 5 34.133,71 
  5. Kozienice 1 11.858,40 
  6.            Gdańsk 2 15.811,20 
  7.           Włodawa 1 7.169,44 
  8.             Łosice 1 6.705,60 
  9. Bydgoszcz 2 21.552,20 

Razem 19 144.355,87 
  
           Tabela nr 4 

    Dotacja powiatu bialskiego dla innych jednostek samorządu terytorialnego, 
w których przebywają dzieci z naszego Powiatu w rodzinach zastępczych w 
2010 r. 

Lp.  Nazwa powiatu Ilość dzieci Kwota 
1. Limanowa 1 7.905,60 
2. Radzyń Podlaski 1 8.909,56 
3. Wołomin 2 18.846,00 
4. Miasto Biała Podlaska          10 82.248,10 
5. Lublin 1 5.270,40 
6. Inowrocław 1 5.065,62 

    7. Warszawa 3 12.676,30 
    8. Łosice 2 15.811,20 
    9. Kędzierzyn Koźle 1 6.555,60 

 23 163.288,38 
  Placówki opiekuńczo-wychowawcze 
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W okresie sprawozdawczym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej 

zgodnie z postanowieniami Sądu w sprawie umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo – 
wychowawczych zrealizowało 33 skierowań, z tego do Domu Dziecka w Komarnie przyjęto 29- ciu 
nowych wychowanków do Rodzinnego Domu Dziecka nr 2 w Bohukałach przyjęto 3 wychowanków, 
natomiast do Domu Rodzinnego w śabcach 1 dziecko. 

W okresie sprawozdawczym w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie 
naszego powiatu przebywało   wychowanków: 
- w Domu Dziecka w Komarnie – 86 
- w Rodzinnym Domu Dziecka w Bohukałach nr 1 – 12  
- w Rodzinnym Domu Dziecka w Bohukałach nr 2 – 8 
- w Domu Rodzinnym w śabcach – 10 

 
Zawarto porozumienia w sprawie umieszczenia i ponoszenia kosztów utrzymania dzieci 

przebywających placówkach opiekuńczo-wychowawczych.  
 
      Zobowiązania finansowe powiatów obrazuje tabela nr 6 i 7 
     Tabela 6 

Zobowiązania innych powiatów wobec powiatu bialskiego za pobyt dzieci 
przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w 2010 r. 

Nazwa powiatu Ilość dzieci Kwota 
Miasto Biała Podlaska 10 258.690,05 
Miasto Lublin 1 5.945,46 
Kielce 2 50.125,11 
Radzyń Podlaski 3 89.099,16 
Piaseczno 2 34.038,11 
Łódź 2 69.936,00 
Brzozów 2 63.357,92 
Grójec 3 92.014,50 
Garwolin 4 131.957,64 
Hrubieszów 3 71.601,90 
                  Łącznie 32 866.765,85 zł 

             
            
               Tabela 7 

Dotacja powiatu bialskiego dla innych jednostek samorządu 
terytorialnego, w których przebywają dzieci z naszego Powiatu w 
placówkach opiekuńczo-wychowawczych w 2010 r. 

Nazwa powiatu Ilość dzieci Kwota 
Biłgoraj 3 93.600,00 
Legnica 3 60.035,28 
Lublin 2 38.728,67 
Rybnik 1 24.471,36 
             Łącznie           9 216.835,31 zł 

 
           Usamodzielnianie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze 
 

W roku 2010 pomocą mającą na celu usamodzielnienie, kontynuację nauki i integrację ze 
środowiskiem objętych zostało 44 wychowanków, w tym: 
� 39 osób z placówek opiekuńczo – wychowawczych, 
� 4 osób z MłodzieŜowych Ośrodków Wychowawczych, 
� 1 osoba z Zakładu Poprawczego 
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Środki finansowe wydatkowane na rzecz pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-
wychowawczych przedstawia tabela nr 5 

 
Tabela Nr.  5 
L.p.      Rodzaje przyznanych świadczeń Ilość  świadczeń kwota  w zł 

1. Pomoc pienięŜna na kontynuowanie nauki 
wychowankom z placówek 

376 184.953,00 

2. Pomoc pienięŜna na usamodzielnienie 
wychowankom opuszczającym placówki. 

14 69.174,00 

3. 
 

Pomoc pienięŜna na zagospodarowanie w 
formie rzeczowej wychowankom 
opuszczającym placówki. 

3 4.500,00 

 RAZEM: 393 258,627,00 
   
 

Dom Dziecka w Komarnie . 
 

W 2010 roku na utrzymanie w/W placówki wydatkowano kwotę  2.192.916,72 zł. z tego: 
− z budŜetu Powiatu  2.104.176,23 zł, w tym 50.000,00 zł na inwestycje.  
− z rachunku dochodów własnych 88.740,49 zł. 
W ramach inwestycji wykonano ogrodzenie fili Domu Dziecka w Janowie Podlaskim oraz 
wyposaŜenie placu zabaw w Domu Dziecka w Komarnie . 

 
Dom Rodzinny w śabcach  
 

           Na funkcjonowanie Domu Rodzinnego wydatkowano kwotę 311.722,89 zł., w tym: 
- z budŜetu Powiatu 294.028,85 zł. 
- z rachunku dochodów własnych  17.694,04  zł.  
           W roku 2010 Dom Rodzinny obejmował opieką 10 wychowanków. Przy Rodzinnym Domu 
funkcjonuje mieszkanie chronione dysponującym 4 miejscami, w okresie sprawozdawczym w 
mieszkaniu chronionym przebywało 3 wychowanków.  

W roku ubiegłym Dom pozyskał środki pienięŜne z Fundacji Św. Mikołaja w wysokości 
8.359,26 zł, na wyjazd dzieci do Krakowa.  
  
 Rodzinne Domy Dziecka Nr 1, 2 w Bohukałach 
 

Całkowity koszt utrzymania dwóch Rodzinnych Domów wraz z mieszkaniem chronionym dla 
4 wychowanków wyniósł 553.229,85 zł., w tym Domy otrzymały dotację z budŜetu powiatu w 
kwocie 481.000,00 zł. Środki własne wyniosły 15.022,64 zł. Dodatkowo Domy pozyskały darowizny 
z  Towarzystwa „ Nasz Dom” w wysokości  27.207,21 zł.  

Przy Domu Rodzinnym Nr 1 funkcjonuje mieszkanie chronione dla czterech wychowanków. 
Domy  Rodzinne Nr 1,2 od 2011 roku są prowadzone przez Stowarzyszenie „ Jedno Serce „ 

zgodnie z podpisaną umową na prowadzenie placówek. 
  
Placówki opiekuńczo-wychowawcze:  

  
a) zapewnią dzieciom całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspakaja jego niezbędne potrzeby,  
b) prowadzą zajęcia socjalizujące, korekcyjne, kompensacyjne, logopedyczne, terapeutyczne 

rekompensujące brak wychowania w środowisku rodzinnym i przygotowujące do Ŝycia społecznego,  
c) zapewnią dzieciom kształcenie, wyrównywanie opóźnień rozwojowych i szkolnych,  
d) podejmują w celu powrotu dziecka do rodziny, znalezienie rodziny przysposabiającej lub 

umieszczenie w rodzinnej opiece zastępczej,  
e) prowadzą mieszkanie usamodzielnienia, oraz mieszkanie chronione 
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Wszystkie dzieci kierowane są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej na 
podstawie Postanowienia Sądów Rejonowych Wydziałów Rodzinnych i Nieletnich. 
 

Punkt Interwencji Kryzysowej 
 

  Przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej prowadzi swoją 
działalność Punkt Interwencji Kryzysowej działający w strukturze tut. Centrum.  
 Z poradnictwa w Punkcie Interwencji Kryzysowej moŜna skorzystać od poniedziałku do 
piątku w godzinach pracy . W okresie sprawozdawczym do Punktu zgłosiło się osobiście 23 osoby,
 Na funkcjonowanie bezpłatnej infolinii w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 
2.955,38 zł.  
 
            Współpraca z organizacjami pozarządowymi 
 

W okresie sprawozdawczym tut. Centrum współpracowało z organizacjami pozarządowymi 
realizującymi zadania w zakresie organizowania i prowadzenia specjalistycznego poradnictwa oraz 
terapii rodzinnej dla rodzin naturalnych i zastępczych, dofinansowania kosztów prowadzenia ośrodka 
interwencji kryzysowej dla rodzin, w których występuje przemoc domowa, alkoholizm oraz 
upośledzenie umysłowe. 

Łączna kwota przeznaczona na powyŜsze cele w 2010 r. wyniosła 70.000,00 zł.  
Organizacje pozarządowe, którym przyznano dotację w 2010 r.: 
 
1. Katolickie Stowarzyszenie „ Civitas Christiana” w Białej Podlaskiej. 
 
Kwota dotacji na dofinansowanie kosztów prowadzenia specjalistycznego poradnictwa oraz 

terapii rodzinnej dla rodzin naturalnych i zastępczych wyniosła 20.000,00 zł. W okresie 
sprawozdawczym pomocą objęto 89 osób z Powiatu Bialskiego. 

 
  2. Fundacja Pomocy Osobom UzaleŜnionym i Ich Rodzinom w Dołdze. 
       

W okresie realizacji zadania podjęto pracę z 28 osobami uzaleŜnionymi od alkoholu, które 
przebywały na całodobowym leczeniu.  

Kwota dotacji na realizację w/w zadania w 2010 roku wyniosła 15.000,00 zł. 
  

  3. Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Białej 
Podlaskiej.  

   
W okresie sprawozdawczym z Powiatu Bialskiego z terapii i rehabilitacji skorzystało 48 osób  

w wieku od 0-18 lat.  
Kwota dotacji na realizację w/w zadania wyniosła  5.000,00 zł. zł.  

 
  4. Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Profilaktyki i Terapii w Konstantynowie. 
 

W okresie realizacji zadania Stowarzyszenie udzieliło pomocy m.in.: 
- osobom w systemie ambulatoryjnym,  
- osobom z czasowego pobytu.  
-  dla dzieci uczestniczących w zajęciach na świetlicy, 
       Łącznie pomocą objęto 128 osoby z Powiatu Bialskiego. 

 Stowarzyszenie prowadzi telefon zaufania, „Podlaska Niebieska Linia”,  
 Kwota dotacji na realizację zadania wyniosła 15.000,00 zł.  
  
 

 5. Bialskie Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego „ Jedno Serce „ 
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W okresie sprawozdawczym Stowarzyszenie organizowało i prowadziło specjalistyczne 
poradnictwo dla niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych oraz Rodzinnych Domów 
Dziecka. Z pomocy takiej skorzystały 52 osoby. Kwota dotacji na realizację zadania wyniosła 
15.000,00 zł. 

 
6. Towarzystwo Świętego Brata Alberta Dom Pogodnej Starości w Kodniu – dla osób w 

podeszłym wieku, dysponuje 26 miejscami przeznaczonymi wyłącznie dla kobiet. 
Dom Pogodnej Starości w Kodniu w 2010 r. poniósł wydatki 592.065,86 w tym dotacja z 

budŜetu Wojewody 156.000,00 zł , na utrzymanie mieszkańców przyjętych według zasad 
obowiązujących przed 01.01.2004 r.  
 
 

Działalność Domów Pomocy Społecznej  
 

Na terenie Powiatu Bialskiego funkcjonują trzy Domy Pomocy Społecznej prowadzone przez 
powiat bialski: 
-  w Kostomłotach dla osób przewlekle psychicznie chorych, przeznaczony dla 40 osób, 
- w Konstantynowie przeznaczony dla osób przewlekle psychicznie chorych, dysponujący 108 
miejscami, 
-  w Kozuli przeznaczony dla osób w podeszłym wieku oraz osób przewlekle somatycznie o liczbie 
miejsc 196, oraz dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, dzieci i młodziezy 
niepełnosprawnej intelektualnie przeznaczonej dla 24 osób. Łączna ilość miejsc w DPS Kozula 
wynosi 220  

 
W domach pomocy społecznej na terenie powiatu bialskiego wg. stanu na dzień 31.12.2010 

roku zamieszkiwało 367 osób w tym: finansowanych z dotacji budŜetu Wojewody (wg starych zasad) 
-  222 osób.  

Na funkcjonowanie domów pomocy społecznej w 2010 r. wydatkowano kwotę – 
11.426.574,98 zł. z tego : 
− z dochodów własnych Powiatu 1.104.325,53 zł., 
− z odpłatności pensjonariuszy 5.491.756,08 zł 
− z dotacji BudŜetu Wojewody 4.574.000,00 zł 
− ze środków z rachunków dochodów własnych jednostek   256.493.37 zł., 
 Z kwoty ogółem wydatkowano na inwestycje – 166.606,40 zł. .   
Wydatki bieŜące Domów wyniosły w roku 2010 r. 11.259.968,58 zł. z tego:    
− wynagrodzenia i pochodne –   8.362.659,05 zł. 
− wydatki rzeczowe – 2.897.309,53 zł. 

 
 

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 Ŝyciowych.  
          Powiatowy Ośrodek Wsparcia przeznaczony jest dla 20 osób, natomiast w 2010 roku do 
Ośrodka uczęszczało 26 uczestników. Uczestnikami Ośrodka są głównie mieszkańcy miasta 
Międzyrzeca Podlaskiego oraz gmin: Międzyrzec Podlaski i Drelów. 
Działalność terapeutyczna Ośrodka realizowana jest w trzech pracowniach: kulinarnej, artystycznej i 
komputerowej, w których uczestnicy nabywają umiejętności Ŝycia w rodzinie oraz są 
przygotowywani do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie. Ośrodek świadczył 
uczestnikom pomoc psychoterapeutyczną indywidualną i grupową.  
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       W  2010 roku na bieŜącą działalność Ośrodka otrzymano środki w kwocie 479.000 zł, które 
zostały wykonane w kwocie 478.993,85 zł. tj. w 99,99%, w tym wydatki inwestycyjne wyniosły 
199,999,13 zł.. W ramach tej dotacji zrealizowano zadanie inwestycyjne tj. „Rozbudowa budynku 
gospodarczego ze zmianą sposobu uŜytkowania na świetlicę w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. 
Wiejskiej”. W ramach przyznanej dotacji sfinansowano roboty budowlano-montaŜowe i wewnętrzne 
instalacje elektryczne, wodno-kanalizacyjne i ciepła.  
     Ośrodek zatrudnia sześciu pracowników w wymiarze 5,25 etatu.  
 
 

2. Dział Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej  Osób Niepełnosprawnych   
 

Powiatowe Centrum 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 2010 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizacje zadań 
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej przekazał kwotę 1.973.919 zł, .zgodnie z Uchwałą 
Rady Powiatu na rehabilitację społeczną przeznaczono – 1.785.919   zł, natomiast na .rehabilitacje 
zawodową-   188.000 zł.   

 
Środki przeznaczone na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej zostały wydatkowane w 

kwocie 1.785.919   zł, na w/w zadania: 
 

- dofinansowanie działalności bieŜącej warsztatów  
  terapii zajęciowej                                                                           1.242.864 zł  
- dofinansowanie uczestnictwa w turnusach 
  rehabilitacyjnych                                                                                167.629 zł  
- dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji   
  i turystyki osób niepełnosprawnych                                                    16.105 zł  
- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt 
  rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki 
  pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym 
  na podstawie odrębnych przepisów                                                   241.105 zł  
- likwidacja barier architektonicznych, w  
  komunikowaniu się i technicznych,  w związku 
  z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych                   103.708 zł  
 

Obecnie na terenie powiatu funkcjonują trzy warsztaty terapii zajęciowej dla 84 osób 
niepełnosprawnych, w tym: 

-warsztaty terapii zajęciowej w Kodniu dla 27 osób,  
- warsztaty terapii zajęciowej w Wisznicach dla 30 osób, 
- warsztaty terapii zajęciowej w Międzyrzecu Podlaskim dla 27 osób.  
Działalniość warsztatów w 2010 roku była finansowana ze środków PFRON w 90% zaś w 

10% była finansowana ze środków Powiatu.  
 Na bieŜącą działalność  warsztatów  terapii zajęciowej wykorzystano środki  PFRON  w 

wysokości  1.242.864 zł, natomiast kwota dofinansowania ze środków Powiatu wyniosła 134.255 zł. 
W roku sprawozdawczym przeprowadzono kontrole problemowe wszystkich warsztatów, 

których działalność oceniono pozytywnie. 
Ze środków Powiatu dofinansowane były równieŜ dwa warsztaty terapii zajęciowej, 

funkcjonujące na terenie miasta Biała Podlaska na kwotę: 37.812 zł, do których uczęszczało 23 
naszych mieszkańców. 
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O dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych w roku 2010 ubiegało się 332 
osoby  niepełnosprawne w tym 95 opiekunów. 

Łącznie wypłacono 229 dofinansowań na kwotę   167.629 zł z tego: 
- dzieci niepełnosprawne- 47  na kwotę                      40.335 zł  
- opiekunowie dzieci- 44 na kwotę                             25.122 zł 
- dorośli niepełnosprawni- 104  na kwotę                  82.774  zł 
- opiekunowie dorosłych-  34 na kwotę                      19.398 zł  

 
W ramach dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych 

zorganizowanych zostało 10 imprez integracyjnych.  
Wnioski dotyczyły organizacji imprez o charakterze rekreacyjnym, kulturalnym i sportowym 

zarówno dla niepełnosprawnych dzieci jak i dorosłych, z tego: 
      -       dzieci i młodzieŜ -    2.474 zł 

-    dorośli                -  13. 631 zł  
 
Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki 

pomocnicze przyznano 322 osobom niepełnosprawnym na kwotę  241.105 zł z tego: 
- dzieci i młodzieŜ - 94 na kwotę  82.405  zł 
- dorośli - 228  na kwotę   158.700 zł   

 
W zakresie dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i 

technicznych zrealizowano 38 umów na łączną kwotę  103.708 zł, z tego: 
- bariery architektoniczne-         11 umów na kwotę      54.197 zł 
- bariery w komunikowaniu się- 18 umów na kwotę     24.749  zł 
- bariery techniczne-                    9 umów na kwotę       24.762 zł   

 
Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczone na zadania 

rehabilitacji społecznej w 2010 r.  zostały wykorzystane w  100% 
    

 
Analizując przedstawione sprawozdanie naleŜy stwierdzić, Ŝe niezbędnym jest: 

 
− pozyskiwanie i szkolenie kandydatów na rodziców zastępczych, w celu stworzenia listy rodzin 

gotowych do przyjęcia dzieci pozbawionych właściwej opieki, 
− pozyskiwanie środków unijnych mających na celu wsparcie zadań Powiatu, 
− sukcesywne przedkładanie zarządowi potrzeb w zakresie środków na realizację zadań z zakresu  

pomocy społecznej oraz rehabilitacji osób niepełnosprawnych, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


