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    Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej jest jednostką organizacyjną 

powiatu. Realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej, pieczy zastępczej, interwencji kryzysowej, 

pomocy cudzoziemcom, osobom z zaburzeniami psychicznymi oraz rehabilitacji społecznej osób 

niepełnosprawnych przy pomocy Działu Administracyjno – Księgowego, Działu Opieki Nad 

Dzieckiem i Rodzina, Działu Rehabilitacji Społecznej, oraz samodzielnych stanowisk pracy. 

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

Starosta Bialski z dniem 01.01.2012 r. 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 2013 roku na utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej 

wydatkowano kwotę 1.002.658,34zł., z tego zostały sfinansowane wynagrodzenia wraz z 

pochodnymi w kwocie 871.418,20zł., wydatki rzeczowe wraz z funduszem świadczeń socjalnych na 

kwotę 126.536,62zł., oraz wydatki majątkowe na kwotę 4.703,52zł..  

Zadania PCPR-u realizuje 19 pracowników (18 etatów w tym 2 i 1/2 finansowane z 

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

siebie – dokonaj metamorfozy”, oraz 2 i ½ etatu koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej). 

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej oraz pracownicy socjalni realizują zadania również poza 

siedzibą jednostki odwiedzając środowiska w celu pomocy osobom wymagającym wsparcia.  

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.  

 

ZADANIA WŁASNE POWIATU. 

 
1. Dział Opieki Nad Dzieckiem i Rodziną 

 
Piecza  Zastępcza 

 

 

  Pracownicy Centrum prowadzą pracę socjalną, udzielają specjalistycznego poradnictwa dla 

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

utrzymania umieszczonych w nich dzieci, oraz wypłacają wynagrodzenia 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. 

 

  

 

Rodziny zastępcze 

 
  Według stanu na dzień 31.12.2013 r. na terenie Powiatu Bialskiego funkcjonowało 96 rodzin 

zastępczych, w których przebywało 157 dzieci. 

W ciągu roku sprawozdawczego utworzono 1 rodzinę niezawodową, 9 rodzin 

spokrewnionych, 3 rodziny niezawodowe przekształcono w rodziny zawodowe. Łącznie 

umieszczono 23 dzieci. W pogotowiu rodzinnym w okresie sprawozdawczym umieszczono 3 
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dzieci.  

 

 

Stan liczbowy rodzin i umieszczonych w nich dzieci na 31.12.2013r. obrazuje tabela nr 1. 

Lp. Rodzaje rodzin zastępczych Ilość rodzin Liczba dzieci 

1. Rodziny zastępcze spokrewnione z dzieckiem 56 76 

2. Rodziny zastępcze niezawodowe  29 39 

3. Rodziny zastępcze zawodowe pełniące funkcję 

pogotowia rodzinnego 

1 1 

4. Rodziny zastępcze zawodowe 8 29 

5. Rodzinne Domy Dziecka 2 12 

 Razem 96 157 

    
Na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych wydatkowano kwotę  

2.397.047,78 zł. z czego: 

 1088 świadczeń dla 96 rodzin zastępczych na pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w 

nich dzieci, 

 182 świadczeń z tytułu niepełnosprawności,  

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

pomocy losowej oraz zdarzeń losowych,    

 63 świadczeń na utrzymanie lokalu mieszkalnego, 

 2 świadczenia na remont mieszkania, 

 6 świadczeń dofinansowania do wypoczynku, 

 wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1 rodzinie prowadzącej pogotowie rodzinne, 8 

rodzinom zawodowym, 2 rodzinom prowadzącym rodzinne domy dziecka, 1 osobie zatrudnionej 

do pomocy przy sprawowaniu opieki i pracach gospodarskich, 3 koordynatorom rodzinnej 

pieczy zastępczej oraz prowadzącym szkolenia rodzin, 

 wypłacono wydatki rzeczowe związane z organizacją festynu rodzinnego i szkoleń rodzin 

zastępczych, oraz świadczenia socjalne koordynatorów 

 

            Usamodzielnianie wychowanków z rodzin zastępczych 

 

W okresie sprawozdawczym pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki wypłacano 65 

wychowankom rodzin zastępczych.  

 

Środki finansowe wydatkowane dla pełnoletnich wychowanków w 2013 roku przedstawia 

tabela  nr 2. 

 

L.p. 

 

Rodzaje przyznanych świadczeń 

ilość 

świadczeń 
kwota w zł 

1. Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki 

wychowankom rodzin zastępczych 
743 307.572,76 

2. Pomoc pieniężna na usamodzielnienie 

wychowankom opuszczającym rodziny zastępcze. 
9 44.481,00 

3. 

 

Pomoc pieniężna na zagospodarowanie w formie 

rzeczowej wychowankom opuszczającym rodziny 

zastępcze 

5 11.000,00 

                     RAZEM: 757 363.053,76 

 

 

Porozumienia w sprawie umieszczenia i ponoszenia kosztów utrzymania dzieci 

przebywających w rodzinach zastępczych.  

 

W 2013 r. w 17 rodzinach na terenie Powiatu Bialskiego przebywało 22 dzieci 

pochodzących z innych powiatów. Na ich utrzymanie Powiat Bialski otrzymał dotacje w kwocie 
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186.433,45zł. 

Natomiast na terenie innych powiatów w 17 rodzinach zastępczych przebywało 20 dzieci z naszego 

powiatu. Powiat bialski przekazał na ich utrzymanie kwotę 234.976,83 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 ponosiła wydatki w wysokości 10% 

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

pieczy zastępczej i 30% w drugim roku. Dochody z tytułu wpłat przez gminy 10% i 30% z tytułu 

zwrotu kosztu utrzymania 26 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w 2013 r. wyniosły 31.955,84 zł. 

oraz z tytułu refundacji wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych 12.928,16 zł.  

   

Placówki opiekuńczo-wychowawcze 

 

Instytucjonalną pomoc zapewniają : Placówki Opiekuńczo – Wychowawcza w Komarnie, 

Janowie Podlaskim oraz Szachach - jako placówki socjalizacyjne, 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.  

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 

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 2013 kształtował się następująco: 

- Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Komarnie – koszt 

2.379.989,97 zł. ( Łącznie z placówkami w Szachach i Janowie podlaskim i Komarnie ), w tym 

wydatki majątkowe 52.990,00 zł. 

-   Dom Rodzinny w Żabcach - koszt  306.260,28 zł. 

- 2 Domy Rodzinne w Bohukałach - koszt  490.000,00 zł. Przy Domu Rodzinnym w Bohukałach nr 1 

i Żabcach funkcjonują mieszkania chronione na łączną liczbę 8 miejsc. Koszt funkcjonowania tych 

mieszkań wyniósł 11.209,45 zł. 

W okresie sprawozdawczym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej 

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

wychowawczych zrealizowało 21 skierowań. 13 dotyczyły umieszczenia dzieci w Domu Dziecka w 

Komarnie, 1 w Szachach, 2 w Janowie Podlaskim, 2 skierowania do Rodzinnego Domu Dziecka nr 

1w Bohukałach, oraz 3 skierowania do RDD Nr 2 w Bohukałach. 

W okresie sprawozdawczym w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie 

naszego powiatu przebywała następująca liczba wychowanków: 

- w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Komarnie – 51 

- w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Szachach - 15 

- w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Janowie Podlaskim -14 

- w Rodzinnym Domu Dziecka w Bohukałach nr 1 – 9  

- w Rodzinnym Domu Dziecka w Bohukałach nr 2 – 12 

- w Domu Rodzinnym w Żabcach – 10 

 

Zawarto porozumienia w sprawie umieszczenia i ponoszenia kosztów utrzymania dzieci 

przebywających placówkach opiekuńczo-wychowawczych.  
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W okresie sprawozdawczym w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie Powiatu 

Bialskiego przebywało 48 dzieci z innych powiatów. Powiat otrzymał zwrot kosztów ich pobytu w 

kwocie 1.469.551,95 zł. Natomiast w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych 

powiatów przebywało 11 dzieci z Powiatu Bialskiego, na których utrzymanie wydatkowano kwotę 

320.989,24 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% i 

30% kosztów opieki i wychowania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Dochody z 

tytułu wpłat przez gminy 10% i 30% z tytułu kosztu utrzymania 16 dzieci w pieczy instytucjonalnej 

w 2013 r. wyniosły 67.375,00 zł. 

 

           Usamodzielnianie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze 

 

W 2013 roku objęto pomocą mającą na celu usamodzielnienie, kontynuację nauki i integrację 

ze środowiskiem 37 wychowanków, z czego: 

 32 osoby z placówek opiekuńczo – wychowawczych, 

 5 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 3. 

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

1. Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki 

wychowankom z placówek i MOW 
341 163.794,32 

2. Pomoc pieniężna na usamodzielnienie 

wychowankom opuszczającym placówki. 
5 29.676,00 

3. 

 

Pomoc pieniężna na zagospodarowanie w formie 

rzeczowej wychowankom opuszczającym placówki. 
9 17.000,00 

 RAZEM: 355 210.470,32 

  

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, 

Koordynatorzy Rodzinnej Pieczy Zastepczej. 

 

Z dniem 01.01.2012 roku weszła w życie ustawa z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 roku nr 149, poz. 887 z późn. zm.).  

Zgodnie z w/w ustawą rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka zostały objęte opieką 

koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, wyznaczanego przez organizatora rodzinnej pieczy 

zastępczej.  

 Na terenie Powiatu Bialskiego organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej jest 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.  
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W okresie 3 lat od wejścia w życie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

tj. od 01.01.2012 r. rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka nieposiadające przed dniem wejścia w 

życie w/w ustawy co najmniej 2-letniego doświadczenia w pieczy zastępczej, objęto opieką 

koordynatora.  

W okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Białej 

Podlaskiej opieką 3 koordynatorów (2,5 etatu) objęto: 

 2 rodzinne domy dziecka 

 9 zawodowych rodzin zastępczych w tym jedno o charakterze Pogotowia Rodzinnego 

 40 rodzin zastępczych (spokrewnionych i niezawodowych) 

Opieką koordynatora zostały objęte nie tylko rodziny, które nie miały 2 letniego doświadczenia, 

ale również rodziny zawodowe, rodzinne domy dziecka oraz rodziny, w których występowały 

problemy opiekuńczo – wychowawcze, lub które w opinii organizatora rodzinnej pieczy zastępczej 

wymagały takiego rodzaju wsparcia. Wszystkie rodziny, które zgłoszą chęć współpracy z 

koordynatorem otrzymają taką formę wsparcia. 

Zatrudnieni koordynatorzy posiadają wykształcenie wyższe - pedagogiczne oraz posiadają 

doświadczenie w pracy z rodzinami zastępczymi i dziećmi przebywającymi w pieczy zastępczej. 

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

 udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji 

zadań wynikających z pieczy zastępczej, 

 przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą lub 

prowadzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku, 

 pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu 

wzajemnego kontaktu, w szczególności przez organizowanie grup wsparcia, 

 zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do 

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

 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, 

 zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, 

w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających, 

 udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej, 

 przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy 

zastępczej. 

Koordynatorzy realizując swoje zadania możliwie jak najczęściej odwiedzali rodziny 

zastępcze, prowadząc rozmowy na temat występowania u dzieci ewentualnych problemów 

opiekuńczo – wychowawczych czy zdrowotnych. W trakcie wizytacji koordynatorzy sporządzają: 

- ocenę sytuacji dziecka, która zawiera informację 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 raz do roku, następnie dokonuje się oceny ustaleń 

zawartych w planie a w razie potrzeby dokonuje się jego modyfikacji. 
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- ocenę rodziny zastępczej/prowadzącego rodzinny dom dziecka, która zawiera 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. 

 Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej dokonuje pierwszej oceny rodziny zastępczej 

zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej 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 

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. 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.  

 Po dokonaniu oceny sytuacji dziecka, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej formułuje na 

piśmie opinię dotyczącą zasadności dalszego pobytu dziecka w pieczy zastępczej, a następnie 

przekazuje ją do właściwego sądu.  

 Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej dokonuje oceny rodziny zastępczej zawodowej, 

rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka pod względem 

predyspozycji do pełnienia powierzonej im funkcji oraz jakości wykonywanej pracy. Oceny powinny 

być dokonywane w konsultacji w szczególności z asystentem rodziny pracującym z rodziną dziecka. 

Wszystkie dzieci z uregulowaną sytuacją prawną zostały zgłoszone do adopcji. 

 W dokonywanych ocenach koordynatorzy uwzględniali informacje ze szkół, ośrodków 

pomocy społecznej, opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej, kuratorów sądowych oraz 

informacji uzyskanych z ośrodka adopcyjnego. 

 Rodziny zastępcze borykają się z różnorodnymi problemami. Rodziny zawodowe i 

niezawodowe, które przeszły szkolenie/kwalifikacje na rodziców zastępczych, uczestniczące w  

innych szkoleniach mają większy zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji rodzicielskich.  

Dziadkowie często mają problem ze zrozumieniem zbuntowanej młodzieży, zaakceptowaniem i 

dostosowaniem sie do nowych trendów. 

W 2013 r. rozwiązano 2 rodziny zastępcze. W przypadku jednej z rodzin 1 dziecko powróciło 

do matki biologicznej, w przypadku drugiej dziecko zostało umieszczonych w innej rodzinie 

zastępczej. Wszczęto również postępowanie w sprawie rozwiązania rodziny zastępczej i powrót 

dziecka do matki biologicznej, które nie zostało rozpatrzone w 2013 r. 

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej sporządzają również Indywidualne Plany 

Usamodzielnienia wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej i wspierają ich w procesie 

usamodzielnienia. W wielu przypadkach koordynatorzy są opiekunami usamodzielnienia 

pełnoletnich wychowanków. 

 W przypadku zawierania umów z rodzinami zawodowymi, rodzinnymi domami dziecka 

koordynatorzy sporządzili opinię o kandydatach. 

Koordynatorzy uczestniczą w realizacji projektu systemowego współfinansowanego z UE w 

ramach EFS pt.: „Uwierz w siebie – dokonaj metamorfozy”. 

Koordynatorzy uczestniczą również w ocenach okresowych dot. sytuacji dzieci 

przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych –typu rodzinnego. 

Pracownik zatrudniony na pół etatu koordynatora i pół pedagoga uczestniczył w 

przygotowaniu i realizacji niektórych ofert konkursowych, programów, mianowicie: 

 Przygotowanie oferty na otwarty konkurs MP i PS w ramach resortowego programu wspierania rozwoju 

rodzinnej pieczy zastępczej na 2013 r.  pt. Szklenie rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy 

dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego oraz prowadzenie 

szkolenia dla 7 par kandydatów na opiekunów zastępczych. 

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej wychodzą naprzeciw oczekiwaniom rodzin 

zastępczych i rodzinnych domów dziecka, wspierają ich w trudach codziennej pracy, w razie 
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potrzeb pomagają w rozwiązywaniu występujących trudności, wskazują rozwiązania lub pomagają 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 

związanych z wychowywaniem dzieci, czy swoich wątpliwości związanych z opieka zastępczą. 

Współpraca z rodzinami układa się dobrze, pozytywne komunikaty zwrotne od rodzin 

zastępczych i wyrazy zadowolenia z naszej pracy motywują nas do poszukiwania innowacyjnych 

rozwiązań w celu wspierania i rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej. Do Sądu Rejonowego w Białej 

Podlaskiej oraz Radzyniu Podlaskim wystosowano pozytywne opinie o funkcjonowaniu rodzin 

zastępczych.  

 

Pozyskiwanie dodatkowych środków. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pozyskało dodatkowe środki dzięki udziałowi w konkursie 

ogłoszonym przez MP i PS : 

 otwarty konkurs MP i PS w ramach resortowego programu wspierania rozwoju rodzinnej pieczy 

zastępczej na rok 2013 r. pt. Szklenie rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy 

dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego pt.. „ Praca z 

dziećmi dotkniętymi traumą” oraz prowadzenie szkolenia dla 7 par kandydatów na opiekunów 

zastępczych, wynagrodzenie nowo powstałych rodzin zawodowych oraz świadczenia dla rodzin 

zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka – pozyskano łączną kwotę  87.628,00zł.. 

 

Działalność  Domów  Pomocy  Społecznej  

 
Na terenie Powiatu Bialskiego funkcjonują cztery Domy Pomocy Społecznej: 

-  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.  

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

31.12.2013 roku zamieszkiwało 403 osoby w tym: finansowanych z dotacji budżetu Wojewody (wg 

starych zasad) -  176 osób.  

 

Koszt utrzymania Domów Pomocy Społecznej w 2013 roku wyniósł ogółem: 13.741.549,52 zł. 

Z tego: 

- z budżetu Wojewody 4.422.000,00 zł. oraz 1.129.012,89zł. ( inwestycje DPS Kozula) 

- ze środków własnych Powiatu 8.190.536,63 zł. 

W tym: 

Dom Pomocy Społecznej w Kozuli 8.475.654,77zł. ( w tym 1.592.874,77 majątkowe). 

Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie  3.664.237,75zł. 

Dom Pomocy Społecznej w Kostomłotach 1.511.657,00 zł.. ( w tym 60.000,00zł. majątkowe) 

Dom Pomocy Społecznej w Kodniu dotacja 90.000,00 zł..  

Z kwoty ogółem wydatkowano na : 

- wynagrodzenie i pochodne – 8.735.037,34 zł. 

- wydatki rzeczowe – 3.263.637,41 zł. 

- dotacja 90.000,00 zł, 

- wydatki majątkowe 1.652.874,77 zł. 

 
            Współpraca z organizacjami pozarządowymi 

 

W okresie sprawozdawczym tut. Centrum prowadziło współpracę z organizacjami 
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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 2013 r. wyniosła 32.000,00 zł.  

Z tego: 

1. Katolickie Stowarzyszenie „ Civitas Christiana” w Białej Podlaskiej. 

Kwota dotacji na dofinansowanie kosztów prowadzenia specjalistycznego poradnictwa w 

miejscu zamieszkania rodzin, w których występuje przemoc wyniosła 8.000,00 zł.. W okresie 

sprawozdawczym pomocą objęto 60 osób z Powiatu Bialskiego.  

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

      W okresie realizacji zadania podjęto pracę z 12 osobami uzależnionymi od alkoholu, które 

przebywały na całodobowym leczeniu.  

Kwota dotacji na realizację w/w zadania w 2012 roku wyniosła 8.000,00. 

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

  W okresie sprawozdawczym z Powiatu Bialskiego z terapii i rehabilitacji skorzystało 30 osób 

w wieku od 0-18 lat. Kwota dotacji na realizację w/w zadania wyniosła  8.000,00 zł.  

4. Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Profilaktyki i Terapii w Konstantynowie. 

W okresie realizacji zadania Stowarzyszenie udzieliło pomocy m.in.: osobom w systemie 

ambulatoryjnym, osobom korzystającym z czasowego pobytu. Łącznie objęto w/w pomocą 134 osób 

z Powiatu Bialskiego. Stowarzyszenie prowadzi telefon zaufania, „Podlaska Niebieska Linia”. Kwota 

dotacji na realizację zadania wyniosła 8.000,00 zł.   

 
 

            ZADANIA POWIATU Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ. 
 

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 2013 roku do Ośrodka 

uczęszczało 28 uczestników. Uczestnikami Ośrodka są głównie mieszkańcy miasta Międzyrzec 

Podlaski oraz gmin: Międzyrzec Podlaski i Drelów. 

         Wydatki Powiatowego Ośrodka Wsparcia w 2013 roku wyniosły  290.991,20 zł., z tego 

wydatki na wynagrodzenie i pochodne 216.249,21 zł., wydatki rzeczowe 74.741,99zł.  

 

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 39 osób 

stosujących przemoc. Zajęcia odbywały się w trybie otwartym w Gminie Zalesie 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 16,17 i 18 edycji programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy 

w rodzinie wydatkowano łączną kwotę 24.991,24zł.. Środki zostały pozyskane z budżetu Wojewody.  
 

2. Dział Rehabilitacji Społecznej  
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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 2013 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizacje zadań 

z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej przekazał kwotę 2.163.719 zł, na rehabilitację 

społeczną przeznaczono – 2.063.719 zł, natomiast na rehabilitacje zawodową-   100.000 zł.   

 

Środki przeznaczone na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej zostały wydatkowane w 

kwocie 2.063.717   zł, na w/w zadania: 

 

- dofinansowanie działalności bieżącej warsztatów  

  terapii zajęciowej                                                                                      1.376.028 zł  

- dofinansowanie uczestnictwa w turnusach 

  rehabilitacyjnych                                                                                            75.232 zł  

- dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji   

  i turystyki osób niepełnosprawnych                                                               29.065 zł  

- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt 

  rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki 

  pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym 

  na podstawie odrębnych przepisów                                                             319.936 zł  

- likwidacja barier architektonicznych, w  

  komunikowaniu się i technicznych,  w związku 

  z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych                               37.456 zł  

- utworzenie warsztatu terapii zajęciowej wraz z kosztami działalności       226.000 zł 

 

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

działalnością obejmują  113 osób niepełnosprawnych. Działalność warsztatów terapii zajęciowej w 

2013 roku była   finansowana ze środków PFRON w 90% zaś w 10% była finansowana ze środków 

Powiatu.  

 W roku 2013 na bieżącą działalność  warsztatów  terapii zajęciowej wykorzystano środki  

PFRON  w wysokości  1.376.028 zł, natomiast kwota dofinansowania ze środków Powiatu wyniosła 

152.892 zł. 

Kwota 226.000 zł została przeznaczona na utworzenie i działalność nowego warsztatu terapii 

zajęciowej, obejmującego rehabilitacją 20 osób niepełnosprawnych.  

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 2013 ubiegało się 186 

osób  niepełnosprawnych w tym  53 opiekunów. 

Łącznie wypłacono 100 dofinansowań na kwotę     75.232  zł z tego: 

- dzieci niepełnosprawne- 25  na kwotę                      19.869  zł  

- opiekunowie dzieci- 21 na kwotę                              11.115  zł 

- dorośli niepełnosprawni- 37  na kwotę                      33.689 zł 

- opiekunowie dorosłych-  17 na kwotę                        10.559  zł  

 

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

zorganizowanych zostało 11 imprez integracyjnych.  

Wnioski dotyczyły organizacji imprez o charakterze rekreacyjnym, kulturalnym i sportowym  

dla niepełnosprawnych  dorosłych. Na realizację tego zadania wydatkowano środki w kwocie: 29.065 

zł  
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Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki 

pomocnicze przyznano 891 osobom niepełnosprawnym na kwotę  319.936 zł z tego: 

- dzieci i młodzież - 115 na kwotę    91.499  zł 

- dorośli - 746  na kwotę                  228.437 zł   

 

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

technicznych zrealizowano 30 umów na łączną kwotę  37.456 zł, z tego: 

- bariery architektoniczne-         12 umów na kwotę      24.837  zł 

- bariery w komunikowaniu się- 8  umów na kwotę         6.920 zł 

- bariery techniczne-                   10 umów na kwotę        5.699 zł   

 

Ogólnie w 2013 roku środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przeznaczone na zadania rehabilitacji społecznej wykorzystane zostały w  95,38 %. 

   

  Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w 2013 roku  realizowane były również dwa 

programy celowe PFRON:  „ Program wyrównywania różnic między regionami II” oraz  

 „Aktywny Samorząd”. 

Program wyrównywania różnic między regionami II”  jest skierowany do jednostek samorządu, 

urzędów, szkół, niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz organizacji pozarządowych. 

W roku ubiegłym program był realizowany w obszarze D- likwidacja barier transportowych i w 

ramach tego obszaru zostało przyznane dofinansowanie do zakupu busów przystosowanych do 

przewozu osób niepełnosprawnych dla następujących beneficjentów: 

- Dom Pomocy Społecznej w Kostomłotach-       70.000 zł 

- Zespól Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Komarnie-   70.000 zł 

- Warsztat Terapii zajęciowej w Konstantynowie-     70.000 zł 

- Urząd Miasta Międzyrzec Podlaski-        70.000 zł 

- Urząd Gminy Międzyrzec Podlaski-                                                               150.000 zł 

- Podlaskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Międzyrzecu Podl.- 7 0.000 zł  

a także w obszarze G- skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na 

finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych  

kwocie 50.000 zł 

 

 Program  „Aktywny samorząd jest skierowany bezpośrednio do osób niepełnosprawnych. Na 

sfinansowanie zadań wynikających z tego program PCPR otrzymał w roku ubiegły z Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych środki w kwocie 409.522,48 zł. Poniższa tabela 

przedstawia rodzaje zadań wraz z ich ilością i kwotami zrealizowanymi w roku ubiegłym w ramach 

programu „Aktywny Samorząd” 

 
 

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 1 4.887,50 

A-2  Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kat. B 0 0 

B-1 
Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego 

elementów oraz oprogramowania. 
7 46.195,30 

B-2  
Dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego 

w ramach programu sprzętu elektronicznego i 
oprogramowania 

2 5.940,00 

C-1  
Pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie 

elektrycznym 
6 74.762,00 
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C-2  
Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej 
posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie 

elektrycznym 
5 9.300,00 

C-3  Pomoc w zakupie protezy kończyny, w której  4 69.391,06 

    

 
zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne 

  

C-4  
Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej 

posiadanej kończyny protezy 
0 0 

D  
Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez 

zapewnienie opieki dla osoby zależnej 
0 0 

II x 
Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie 

wyższym  
52 64.308,00 

  

RAZEM: 77 274.783,86 

 

 

Programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej. 

 

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

realizowany w ramach POKL. 

 

Na realizację projektu wydatkowano kwotę 947.552,94 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 – 857.227,08 zł., oraz ze środków z budżetu Powiatu –   90.325,86 zł. 

W Projekcie uczestniczyło 139 osób w wieku aktywności zawodowej zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, w tym 72 osoby niepełnosprawne. 

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. Dofinansowano 

turnusy rehabilitacyjne oraz rehabilitację ambulatoryjną w ramach działań aktywizacji zdrowotnej.   

 W ramach Programu Aktywności Lokalnej dla jednej 20–to osobowej grupy wychowanków 

pieczy zastępczej zorganizowano wyjazd szkoleniowo terapeutyczny do Okuninki. Podczas wyjazdu 

zostały zrealizowane następujące zajęcia: warsztaty rozwoju osobistego, warsztaty profilaktyczne z 

zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, kurs jak założyć własną firmę - konsultant ślubny, 

warsztaty socjoterapeutyczne, indywidualne konsultacje z psychologiem. Organizatorzy wyjazdu 

zostali wybrani na drodze przetargu nieograniczonego. 

 W ramach projektu podjęto również 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.  

 

Nadzór  i  Kontrola 

 

Jednostki realizujące zadania z zakresu pomocy społecznej zostały poddane kontrolom 

problemowym zgodnie ze sporządzonym planem kontroli na 2013 rok. Przeprowadzono kontrole w : 

-  Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej w Szachach, 

-  Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej w Janowie Podlaskim, 

-  Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie, 

- Powiatowym Ośrodku Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Białej Podlaskiej z 
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siedzibą w Międzyrzecu Podlaskim,  

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

-  Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym „ Koło” w Białej Podlaskiej, 

-  Katolickim Stowarzyszeniu „ Civitas Christiana” w Białej Podlaskiej. 

Kontrole nie wykazały nieprawidłowości w funkcjonowaniu jednostek. Podczas kontroli udzielano 

instruktaży w indywidualnych przypadkach. 

 

Analizując przedstawione sprawozdanie należy stwierdzić, że niezbędnym jest: 

 

- sukcesywne przedkładanie zarządowi potrzeb w zakresie środków na realizację zadań z zakresu 

pomocy społecznej oraz rehabilitacji osób niepełnosprawnych. 

 

 

 

 

 

 

 


