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  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej jest jednostką organizacyjną 

powiatu. Realizuje zadania pomocy społecznej, interwencji kryzysowej oraz rehabilitacji społecznej 

osób niepełnosprawnych. 

  W związku z wejściem w życie Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

Starosta Bialski z dniem 01.01.2012r. wyznaczył Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na 

Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej. W dziale opieki nad dzieckiem i rodziną zostały 

wyodrębnione dwa zespoły: Zespół ds. Świadczeń i Domów Pomocy Społecznej oraz Zespół ds. 

Pieczy Zastępczej. 

   W 2012 roku na utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej 

wydatkowano kwotę 1.028.514,49 zł., z tego zostały sfinansowane wynagrodzenia wraz z 

pochodnymi w kwocie 843.863,26 zł., wydatki rzeczowe na kwotę  127.651,23 zł., oraz wydatki na 

zakupy inwestycyjne 57.000,00zł. - zakupiono samochód osobowy – Skoda Octawia.  

Zadania PCPR-u realizuje 18 pracowników ( 17 etatów w tym 2 i ¾ finansowane z 

Europejskiego Funduszu Społecznego w związku z realizacją projektu systemowego pt.: „ Uwierz w 

siebie – dokonaj metamorfozy”, oraz 1 i ½ etatu koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej), 

Zatrudnieni koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej oraz pracownicy socjalni realizują zadania 

również poza siedzibą jednostki odwiedzając środowiska w celu pomocy osobom wymagającym 

wsparcia. Pracownicy wspólnie z kuratorami sądowymi uczestniczą w odbiorze dzieci z rodzin 

zagrożonych i dowożą je do placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych. Prowadza 

poradnictwo w Punkcie Interwencji Kryzysowej. Natomiast w ramach wykonywania zadań z zakresu 

rehabilitacji społecznej pracownicy odwiedzają środowiska zamieszkania osób niepełnosprawnych w 

celu wstępnej oceny oraz odbioru i rozliczenia robót wykonywanych w ramach usuwania barier 

architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu.  

 
1. Dział Opieki Nad Dzieckiem i Rodziną 

 

 

PIECZA ZASTĘPCZA 
 

 

  Pracownicy Centrum prowadzą pracę socjalną, udzielają specjalistycznego poradnictwa dla 

rodzin zastępczych, rodzin będących w kryzysie, pomocy pieniężnej na pokrycie kosztów utrzymania 

umieszczonych w nich dzieci, oraz wypłacają wynagrodzenia z tytułu świadczonej opieki i 

wychowania niespokrewnionym z dzieckiem zawodowym rodzinom zastępczym i rodzinnym 

domom dziecka. 

  Centrum zapewnia opiekę i wychowanie dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym 

opieki rodziców biologicznych, organizuje i prowadzi placówki opiekuńczo-wychowawcze. Pokrywa 

koszty utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-

wychowawczych i w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Dla pełnoletniej młodzieży 

opuszczającej niektóre rodzaje placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakłady dla nieletnich i 

rodziny zastępcze przyznaje świadczenia pieniężne na usamodzielnienie, zagospodarowanie, oraz 

kontynuowanie nauki. 

 

 ZADANIA POWIATU Z ZAKRESUZADAŃ WŁASNYCH. 

 

Rodziny zastępcze 

 
  W okresie sprawozdawczym na terenie Powiatu Bialskiego funkcjonowały 104 rodziny 

zastępcze, w których przebywało 176 dzieci. 

W ciągu roku sprawozdawczego utworzono 7 rodzin niezawodowych, 3 rodziny 

spokrewnione, 4 rodziny zawodowe, przekształcono 2 rodziny zawodowe w 2 rodzinne domy 

dziecka. Łącznie umieszczono 28 dzieci. W pogotowiu rodzinnym w okresie sprawozdawczym 

umieszczono 4 dzieci.  



 3 

 

 

 

 

Podział rodzin zastępczych obrazuje tabela Nr 1  

 

Tabela nr 1. 

Lp. Rodzaje rodzin zastępczych Ilość rodzin Liczba dzieci 

1. Rodziny zastępcze spokrewnione z dzieckiem 57 80 

2. Rodziny zastępcze niezawodowe  39 54 

3. Rodziny zastępcze zawodowe pełniące funkcję 

pogotowia rodzinnego 

1 8 

4. Rodziny zastępcze zawodowe 5 17 

5. Rodzinne Domy Dziecka 2 17 

 Razem 104 176 

    
 W okresie styczeń-grudzień 2012 r. wypłacono: 

 1918 świadczeń dla 104 rodzin zastępczych na pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w 

nich dzieci na łączną kwotę 1.461.403,16 zł. 

 141 świadczeń na kwotę 28.173,17 z tytułu niepełnosprawności ,  

 11 świadczeń pomocy jednorazowej w związku z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej, 

pomocy losowej oraz zdarzeń losowych na łączną kwotę 14.700,00 zł    

 66 świadczeń na utrzymanie lokalu mieszkalnego na kwotę 38.809,68 zł 

 4 świadczenia rodzinie pomocowej na czas urlopu na kwotę 3.870,00 zł, 

 2 świadczenia na remont mieszkania na kwotę 1.810,00 zł 

 wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1 rodzinie prowadzącej pogotowie rodzinne, 5 

rodzinom zawodowym, 2 rodzinom prowadzącym rodzinne domy dziecka 4 osobom 

zatrudnionym do pomocy przy sprawowaniu opieki i pracach gospodarskich , 2 koordynatorom 

rodzinnej pieczy zastępczej na łączną kwotę 412 481,04 zł. 

  

            Usamodzielnianie wychowanków z rodzin zastępczych 

 

W okresie sprawozdawczym pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki wypłacano 70 

wychowankom rodzin zastępczych.  

 

Środki finansowe wydatkowane dla pełnoletnich wychowanków w 2012 roku przedstawia  

tabela  nr 2. 

Tabela nr 2. 

 

L.p. 

 

Rodzaje przyznanych świadczeń 

ilość 

świadczeń 

kwota 

w zł 

1. Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki 

wychowankom rodzin zastępczych 
638 311.359,55 

2. Pomoc pieniężna na usamodzielnienie 

wychowankom opuszczającym rodziny zastępcze. 
11 60.975,00 

3. 

 

Pomoc pieniężna na zagospodarowanie w formie 

rzeczowej wychowankom opuszczającym rodziny 

zastępcze 

4 8.500,00 

                     RAZEM: 653 380.834,55 

 

 

Porozumienia w sprawie umieszczenia i ponoszenia kosztów utrzymania dzieci 

przebywających w rodzinach zastępczych.  

Sytuację dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na zasadzie porozumienia przedstawia 

tabela nr 3 i 4 
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Tabela nr 3. 

       Zobowiązania innych powiatów wobec powiatu bialskiego za pobyt dzieci   

                         przebywających w rodzinach zastępczych w 2012 r. 

Lp. Nazwa powiatu Ilość dzieci Kwota 

  1. Warszawa 1 7 920,00 

  3. Parczew 4 27 243,80 

  4. Miasto Biała Podlaska 12 76 182,16 

  5. Kozienice 1 12 000,00 

  6.            Gdańsk 1 12 000,00 

  7.           Gorlice 1 3 385,16 

  8.             Łosice 1 9 620,00 

  9. Bydgoszcz 1 12 000,00 

Razem 22 160 351,12 

  

           Tabela nr 4. 

    Dotacja powiatu bialskiego dla innych jednostek samorządu terytorialnego, w których 

przebywają dzieci z naszego Powiatu w rodzinach zastępczych w 2012 r. 

Lp.  Nazwa powiatu Ilość dzieci Kwota 

1. Wołomin 2 18 860,40 

2. Miasto Biała Podlaska            10 126 092,88 

3. Włodawa 1 9 840,72 

4. Police 1 8 328,67 

    5. Warszawa 1 3 000,00 

    6. Łosice 1 6 783,84 

    7. Kędzierzyn Koźle 1 12 000,00 

    8. Siedlce 1 5 742,44 

Razem 18 190 648,95 

   
              W związku z wejściem w życie od dnia 1 stycznia 2012r. 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 ponosiła wydatki w wysokości 10% 

poniesionych na opiekę i wychowanie dziecka - w pierwszym roku pobytu dziecka w rodzinnej 

pieczy zastępczej. 

 

Tabela nr 5. 

   Dochody z tytułu wpłat przez gminy 10% z tytułu kosztu utrzymania dzieci w pieczy 

rodzinnej w 2012 r. 

Lp. Nazwa gminy Ilość dzieci Kwota 

  1. Miasto Międzyrzec Podlaski 5 3 104,79 

  2. Gmina Międzyrzec Podlaski 2 448,47 

  3. Miasto Terespol 5 2 106,57 

  4. Gmina Piszczac 1 745,15 

  5. Gmina Wisznice 2 861,83 

  6. Gmina Biała Podlaska 3 2 311,24 

Razem 18 9 578,05 

  

 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 

 

W okresie sprawozdawczym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej 

zgodnie z postanowieniami Sądu w sprawie umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo – 

wychowawczych zrealizowało 28 skierowań. Wszystkie dotyczyły umieszczenia dzieci w Domu 

Dziecka w Komarnie. 

W okresie sprawozdawczym w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie 
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naszego powiatu przebywała następująca liczba wychowanków: 

- w Domu Dziecka w Komarnie – 84 

- w Rodzinnym Domu Dziecka w Bohukałach nr 1 – 8  

- w Rodzinnym Domu Dziecka w Bohukałach nr 2 – 9 

- w Domu Rodzinnym w Żabcach – 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 nr 6. 

Zobowiązania innych powiatów wobec powiatu bialskiego za pobyt dzieci przebywających w 

placówkach opiekuńczo-wychowawczych w 2012 r. 

Nazwa powiatu Ilość dzieci Kwota 

Miasto Biała Podlaska 23                          479.640,17 

Miasto Siedlce  1 40 044,00 

Powiat Żyrardów 1 13 703,71 

Powiat Nowy Dwór Mazowiecki 1 6 797,90 

Powiat Piaseczno 1 33 469,61 

Powiat Łódzki 2 70 160,90 

Powiat Brzozów 2 80 088,00 

Powiat Grójec 3 100 062,00 

Powiat Garwolin 3 60 341,70 

Powiat Hrubieszów 3 120 132,00 

Powiat Siedlce 2 80 088,00 

Powiat Parczew 1 13 487,90 

Powiat Ostrów Mazowiecka 1 40 044,00 

Powiat Radomsko 1 40 044,00 

                  Łącznie 45 1.178.103,89 

             

               Tabela nr 7. 

 

Dotacja powiatu bialskiego dla innych jednostek samorządu terytorialnego, w których przebywają 

dzieci z naszego Powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w 2012 r. 

Nazwa powiatu Ilość dzieci Kwota 

Biłgoraj 3 97 200,00 

Legnica 2 48 348,84 

Lublin 1 21 600,00 

Rybnik 1 28 870,38 

Kraśnik 5 162 000,00 

             Łącznie           12 358 019,22 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% 

kosztów poniesionych na opiekę i wychowanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.  
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Tabela nr 8. 

Dochody z tytułu wpłat przez gminy 10% z tytułu kosztu utrzymania dzieci w pieczy 

instytucjonalnej w 2012 r. 

Nazwa Gminy Ilość dzieci Kwota 

Piszczac 5 11 921,55 

Zalesie             1 2 103,03 

Janów Podlaski 1 2 093,32 

Miasto Międzyrzec Podlaski 1 3 571,60 

Gmina Biała Podlaska 3 2 709,45 

Łomazy 1 1 381,16 

 12 23 780,11 

 

 

           Usamodzielnianie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze 

 

W 2012 roku 44 wychowanków objęto pomocą mającą na celu usamodzielnienie, 

kontynuację nauki i integrację ze środowiskiem z czego: 

 37 osób z placówek opiekuńczo – wychowawczych, 

 7 osób z Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych na podstawie przepisów wynikających z 

ustawy o pomocy społecznej, 

 

 

Środki finansowe wydatkowane na rzecz pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-

wychowawczych przedstawia tabela nr 9. 

 

 

Tabela nr 9. 

L.p.      Rodzaje przyznanych świadczeń Ilość  świadczeń kwota  w zł 

1. Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki 

wychowankom z placówek i MOW 
270 134.789,92 

2. Pomoc pieniężna na usamodzielnienie 

wychowankom opuszczającym placówki. 
9 42.858,00 

3. 

 

Pomoc pieniężna na zagospodarowanie w 

formie rzeczowej wychowankom 

opuszczającym placówki. 

3 5.500,00 

 RAZEM: 282 183.147,92 

   

Placówki opiekuńczo-wychowawcze 

 

Instytucjonalną pomoc zapewnia Dom Dziecka w Komarnie jako placówka socjalizacyjna, 

oraz 3 Domy Rodzinne z tego: w Żabcach prowadzony przez Powiat i dwa Domy Rodzinne w 

Bohukałach prowadzone przez Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego „ Jedno Serce” w 

Żabcach. Stowarzyszenie to pozyskało dodatkowe środki zewnętrzne tj. 22.980,00zł. od Fundacji Św. 

Mikołaja z przeznaczeniem na korepetycje i pomoc psychologiczna dla dzieci umieszczonych w 

Domach Rodzinnych Nr 1 i 2 w Bohukałach oraz 3.785,00zł. od Fundacji Stefana Batorego na 

stypendia dla dzieci.  

 

Placówki opiekuńczo-wychowawcze:  

a) zapewniają 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 życia 

społecznego,  

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

d) podejmują w celu powrotu dziecka do rodziny, znalezienie rodziny przysposabiającej lub 
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umieszczenie w rodzinnej opiece zastępczej,  

e) prowadzą mieszkania chronione 

 

Wszystkie dzieci kierowane są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej na 

podstawie Postanowień Sądów Rejonowych Wydziałów Rodzinnych i Nieletnich. 

 

Koszt funkcjonowania tych placówek w roku 2012 kształtował się następująco: 

- Dom Dziecka w Komarnie – koszt 2.180.939,41 zł. 

- Dom Rodzinny w Żabcach- koszt  307.993,59 zł. 

- 2 Domy Rodzinne w Bohukałach - koszt  489.086,52 zł.( Nr 1 – 228.477,66 zł., Nr 2 - 

260.608,86 zł..). Koszt funkcjonowania mieszkań chronionych przy rodzinnych domach w Żabcach i 

Bohukałach wyniósł 9.616,00 zł. 

 

Potrzeby w zakresie systemu pieczy zastępczej 

 

Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu przyjęto Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 

2012-2014. W ramach tego programu określono potrzeby i zadania do wykonania w kolejnych 

latach. Są to:  

- promocje rodzinnych form pieczy zastępczej, 

- specjalistyczne szkolenia dla rodziców zastępczych, 

- specjalistyczne poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne i prawne, 

- wsparcie procesu usamodzielnienia wychowanków, 

- szkolenie kandydatów na opiekunów zastępczych, 

- zgodnie z wymogami ustawy zwiększenie zatrudnienia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej 

stosownie do liczby funkcjonujących rodzin, 

- utworzenie nowych rodzin zawodowych, 

 

Sprawozdanie z efektów pracy koordynatorów stanowi załącznik do niniejszej informacji. 

 

 

2. DZIAŁANIA Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ 

 

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 o liczbie miejsc 220,  przeznaczony dla 70 osób w podeszłym wieku, 80 osób przewlekle 

somatycznie chorych, 20 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, 20 dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnej intelektualnie, oraz 30 osób przewlekle psychicznie chorych.   

 - Dom Pogodnej Starości w Kodniu prowadzony przez Towarzystwo Brata Alberta, który dysponuje 

26 miejscami przeznaczonymi wyłącznie dla kobiet. Dom utrzymuje się z budżetu Powiatu oraz 

dotacji pochodzącej z Budżetu Wojewody na utrzymanie mieszkańców przyjętych według zasad 

obowiązujących przed 1 stycznia 2004 r. 

W domach pomocy społecznej na terenie powiatu bialskiego według stanu na dzień 

31.12.2012 roku zamieszkiwało 402 osoby w tym: finansowanych z dotacji budżetu Wojewody (wg 

starych zasad) -  192 osoby.  

 

Koszt utrzymania Domów Pomocy Społecznej w 2012 roku wyniósł ogółem: 11.495.152,53 zł. 

Z tego: 

- z budżetu Wojewody 4.400.000,00 zł. 

- ze środków własnych Powiatu 7.095.152,53 zł. 
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W tym: 

Dom Pomocy Społecznej w Kozuli 6.485.000,00 zł. 

Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie  3.552.729,27 zł. 

Dom Pomocy Społecznej w Kostomłotach 1.358.423,26 zł. 

Dom Pomocy Społecznej w Kodniu 100.000,00 zł. 

Z kwoty ogółem wydatkowano na : 

- wynagrodzenie i pochodne – 8.367.485,60 zł. 

- wydatki rzeczowe – 3.027.666,93 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 życiowych.  

          Powiatowy Ośrodek Wsparcia przeznaczony jest dla 25 osób, w 2012 roku do Ośrodka 

uczęszczało 25 uczestników. Uczestnikami Ośrodka są głównie mieszkańcy miasta Międzyrzeca 

Podlaskiego oraz gmin: Międzyrzec Podlaski i Drelów. 

         Wydatki Powiatowego Ośrodka Wsparcia w 2012 roku wyniosły  257.122,62 zł. z tego wydatki 

na wynagrodzenie i pochodne 206.817,50 zł., wydatki rzeczowe 50.305,12 zł.  

 

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 można skorzystać od poniedziałku do 

piątku w godzinach pracy. W okresie sprawozdawczym do Punktu zgłosiło się osobiście 16 osób. 

Porad udzielają pracownicy tut. Centrum tj.: psycholog, pedagog, prawnik, pracownik socjalny. 

 

Programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej. 

 

Projekt systemowy pt. „Uwierz w siebie-dokonaj metamorfozy” – Edycja V realizowany 

w ramach POKL. 

 

Na realizację projektu wydatkowano kwotę 1.283.554,71 zł. Środki zostały przeznaczone na 

aktywną integrację tj.: nabycie nowych lub podwyższanie istniejących kwalifikacji zawodowych, 

dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego dla osób niepełnosprawnych, zakup 

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- 1.181.221,99 zł., oraz ze środków z budżetu Powiatu –   102.333,72 zł. 

W Projekcie uczestniczyło 200 osób w wieku aktywności zawodowej zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, w tym 103 osoby niepełnosprawne. 

Celem głównym projektu była integracja zawodowa i społeczna klientów i klientek 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej, poprzez rozwijanie aktywnych form 

integracji zawodowej, społecznej, edukacyjnej, zdrowotnej, wspieranie zdolności do podjęcia 

zatrudnienia, jak również prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie.   

W ramach aktywizacji społecznej zorganizowano grupowe zajęcia warsztatowe z doradcą 

rodzinnym oraz indywidualne spotkania z psychologiem. W ramach aktywizacji edukacyjnej 

pokrywano opłaty za szkołę na poziomie ponadgimnazjalnym i wyższym, sfinansowano koszty 

kursów i szkoleń, które podnoszą bądź uzupełniają kwalifikacje zawodowe m.in. językowe, prawa 

jazdy, wizażu i stylizacji, fryzjerskie, pilarza, wózków widłowych, obsługi kasy fiskalnej, operatora 

koparko - ładowarki, komputerowe, grafiki komputerowej, kelner-barman i inne. 
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Dofinansowano turnusy rehabilitacyjne oraz rehabilitację ambulatoryjną w ramach działań 

aktywizacji zdrowotnej.   

 W ramach Programu Aktywności Lokalnej dla dwóch 20–to osobowych grup wychowanków 

pieczy zastępczej zorganizowano wyjazd edukacyjno – integracyjny do Pięknej Góry na Mazurach 

oraz wyjazd szkoleniowo – integracyjny do Świnoujścia połączony z kursem fotograficznym. 

Organizatorzy wyjazdu zostali wybrani na drodze przetargu nieograniczonego. Program Aktywności 

Lokalnej dla 30 osób niepełnosprawnych obejmował turnus rehabilitacyjno – szkoleniowy w 

Jarosławcu, połączony z kursem stolarsko – rzeźbiarskim dla mężczyzn oraz kursem rękodzieła dla 

kobiet.  Drugi turnus rehabilitacyjno - szkoleniowy dla 14 osób niepełnosprawnych odbył się w 

Łebie. Podczas każdego pobytu uczestnicy brali udział w warsztatach z psychologiem i doradcą 

zawodowym.  

 Nowym zadaniem, jakie podjęto w ramach projektu były działania o charakterze 

środowiskowym, w ramach których odbył się Festyn Rodzinny w Roskoszy. Miał on na celu 

promocję rodzicielstwa zastępczego, animację czasu wolnego w gronie rodzinnym oraz integrację 

środowiska pieczy zastępczej. Zorganizowano także wyjazd edukacyjno – integracyjny dla Domów 

Rodzinnych, który odbył się w Bieszczadach. Ostatnim zrealizowanym działaniem było Spotkanie 

Mikołajkowe dla wychowanków rodzin zastępczych i domów dziecka. Ocena zasobów pomocy 

społecznej stanowi załącznik do niniejszej informacji. 

 

            Zadania powiatu z zakresu administracji rządowej. 

Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie. 

 

Pod hasłem „ Przestań być wrogiem a 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 30 osób 

stosujących przemoc. Zajęcia odbywały się w trybie otwartym w Gminie Janów Podlaski oraz w 

trybie zamkniętym w Zakładzie Karnym w Białej Podlaskiej. Podczas warsztatów uczestnicy 

otrzymali materiały szkoleniowe i dyplomy stwierdzające ukończenie szkolenia. Uczestnicy 

otrzymali pomoc psychologiczną, socjalną i doradczą. Zajęcia prowadzili specjaliści zatrudnienia na 

umowę zlecenie. 

Na realizację 13, 14, i 15 edycji programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy 

w rodzinie wydatkowano łączną kwotę 25.000,00 zł.. Środki zostały pozyskane z Urzędu 

Wojewódzkiego w Lublinie.  
            Współpraca z organizacjami pozarządowymi 

 

W okresie sprawozdawczym tut. Centrum prowadziło współpracę 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 powyższe cele w 2012 r. wyniosła 40.000,00 zł.  

Z tego: 

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 10.000,00 zł. W okresie 

sprawozdawczym pomocą objęto 28 osób z Powiatu Bialskiego. 

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

      W okresie realizacji zadania podjęto pracę z 22 osobami uzależnionymi od alkoholu, które 

przebywały na całodobowym leczeniu.  

Kwota dotacji na realizację w/w zadania w 2012 roku wyniosła 10.000,00. 

  

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

Podlaskiej.  

  W okresie sprawozdawczym z Powiatu Bialskiego z terapii i rehabilitacji skorzystało 45 
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osób w wieku od 0-18 lat.  

Kwota dotacji na realizację w/w zadania wyniosła  10.000,00 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 objęto w/w pomocą 269 osób z Powiatu Bialskiego  

Stowarzyszenie prowadzi telefon zaufania, „Podlaska Niebieska Linia”,  

Kwota dotacji na realizację zadania wyniosła 10.000,00 zł.   

  

3. 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 2012 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizacje zadań 

z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej przekazał kwotę 2.651.028 zł, na rehabilitację 

społeczną przeznaczono – 2.383.428 zł, natomiast na rehabilitacje zawodową-   267.600 zł.   

 

Środki przeznaczone na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej zostały wydatkowane w 

kwocie 2.239.950   zł, na niżej wymienione zadania: 

- dofinansowanie działalności bieżącej warsztatów  

  terapii zajęciowej                                                                           1.261.478 zł.  

- dofinansowanie uczestnictwa w turnusach 

  rehabilitacyjnych                                                                                273.627 zł.  

- dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji   

  i turystyki osób niepełnosprawnych                                                    34.878 zł.  

- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt 

  rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki 

  pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym 

  na podstawie odrębnych przepisów                                                   513.512 zł.  

- likwidacja barier architektonicznych, w  

  komunikowaniu się i technicznych,  w związku 

  z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych                   156.455 zł.  

Obecnie na terenie powiatu funkcjonują trzy warsztaty terapii zajęciowej, które swą 

działalnością obejmują 93 osób niepełnosprawnych. Działalność warsztatów terapii zajęciowej w 

2012 roku była finansowana ze środków PFRON w 90% zaś w 10% była finansowana ze środków 

Powiatu.  

 W roku 2012 na bieżącą działalność warsztatów terapii zajęciowej wykorzystano środki 

PFRON w wysokości  1.261.478 zł., natomiast kwota dofinansowania ze środków Powiatu wyniosła 

140.164 zł. 

Ze środków Powiatu dofinansowane były również dwa warsztaty terapii zajęciowej, 

funkcjonujące na terenie miasta Biała Podlaska na kwotę: 38.585 zł., do których uczęszczało 24 

naszych mieszkańców. 

O dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych w roku 2012 ubiegało się 378 

osób niepełnosprawnych w tym 101 opiekunów. 

Łącznie wypłacono 342 dofinansowań na kwotę    273.627   zł. z tego: 

- dzieci niepełnosprawne - 54  na kwotę                       46.823   zł.  
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- opiekunowie dzieci- 47 na kwotę                               27.633   zł. 

- dorośli niepełnosprawni- 195  na kwotę                   170.434   zł. 

- opiekunowie dorosłych-  46 na kwotę                        28.737   zł. 

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

zorganizowanych zostało 6  imprez integracyjnych.  

Wnioski dotyczyły organizacji imprez o charakterze rekreacyjnym, kulturalnym i sportowym 

dla niepełnosprawnych  dorosłych. Na realizację tego zadania wydatkowano środki w kwocie: 

34.878zł.  

      Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki 

pomocnicze przyznano 1.218 osobom niepełnosprawnym na kwotę  513.512 zł. z tego: 

- dzieci i młodzież - 141 na kwotę  119.074  zł. 

- dorośli – 1.077  na kwotę              394.438 zł .  

 

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

technicznych zrealizowano 66 umów na łączną kwotę  156.455 zł., z tego: 

- bariery architektoniczne-         16 umów na kwotę      75.934 zł. 

- bariery w komunikowaniu się- 35 umów na kwotę     50.265  zł. 

- bariery techniczne-                   15 umów na kwotę       30.256 zł.   

 

Ogólnie w 2012 roku środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przeznaczone na zadania rehabilitacji społecznej wykorzystane zostały w  94% 

  

Nadzór  i  Kontrola 

 

Jednostki realizujące zadania z zakresu pomocy społecznej zostały poddane kontrolom 

problemowym zgodnie ze sporządzonym planem kontroli na 2012 rok. Przeprowadzono kontrole w : 

- Fundacji Pomocy Osobom Uzależnionym i ich Rodzinom w Dołdze, 

- Domu Rodzinnym w Żabcach, 

- Domach Rodzinnym „ Jedno Serce „ Nr 1 i 2 w Bohukałach, 

- Domu Pomocy Społecznej w Kostomłotach, 

- Warsztatach Terapii Zajęciowej w Kodniu, Wisznicach i Międzyrzecu Podlaskim, 

- Stowarzyszeniu Pomocy Rodzinie Profilaktyki i Terapii „Sens”. 

Kontrole nie wykazały nieprawidłowości w funkcjonowaniu jednostek. Podczas kontroli udzielano 

instruktaże w indywidualnych przypadkach. 

 

 

 

 

 

 


