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    Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej jest jednostką organizacyjną 

powiatu zatrudnia 22 pracowników, która realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej, pieczy 

zastępczej, pracy ze sprawcami przemocy, interwencji kryzysowej, pomocy cudzoziemcom, osobom 

z zaburzeniami psychicznymi oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych. W PCPR 

funkcjonuje Dział Administracyjno – Księgowy, Dział Opieki Nad Dzieckiem i Rodziną, Dział 

Rehabilitacji Społecznej a także samodzielne stanowiska pracy. 

  Zgodnie z obowiązującymi przepisami 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 2015 roku na utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej 

wydatkowano kwotę 1.235.386,50 zł, z tego zostały sfinansowane wynagrodzenia wraz z 

pochodnymi w kwocie 1.073.901,06 zł., świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz wydatki 

rzeczowe wraz z funduszem świadczeń socjalnych na kwotę 155.694,56 zł..   

 

ZADANIA WŁASNE POWIATU 

 
1. Dział Opieki Nad Dzieckiem i Rodziną 

 
Piecza Zastępcza 

 

  Pracownicy Centrum prowadzą pracę socjalną, prowadzą specjalistyczne poradnictwo dla 

rodzin zastępczych oraz rodzin będących w kryzysie, wypłacają pomoc pieniężną na pokrycie 

kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej, a także 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. Ponadto przyznaje 

świadczenia pieniężne na usamodzielnienie, zagospodarowanie oraz kontynuowanie nauki 

pełnoletnim wychowankom opuszczającym rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze 

ośrodki i zakłady dla nieletnich.  

 

Rodziny zastępcze 

 

 

  Według stanu na dzień 31.12.2015 r. na terenie Powiatu Bialskiego funkcjonowało 93 rodzin 

zastępczych, w których przebywało 158 dzieci. 

W roku sprawozdawczym utworzono 3 rodziny spokrewnione 1 rodzinę niezawodową i 1 

rodzinę zawodową. W 2015 r. w istniejących rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka 

oraz nowo utworzonych rodzinach łącznie umieszczono 15 dzieci. W pogotowiu rodzinnym w 

okresie sprawozdawczym przebywało 6 dzieci.  

 

Stan liczbowy rodzin i umieszczonych w nich dzieci na 31.12.2015 r. obrazuje tabela nr 1. 

Lp. Rodzaje rodzin zastępczych Ilość rodzin Liczba dzieci 

1. Rodziny zastępcze spokrewnione z dzieckiem 53 73 

2. Rodziny zastępcze niezawodowe  28 42 

3. Rodziny zastępcze zawodowe pełniące funkcję 

pogotowia rodzinnego 

1 6 

4. Rodziny zastępcze zawodowe 9 30 

5. Rodzinne Domy Dziecka 2 11 

 Razem 93 158 
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Na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych wydatkowano kwotę  

2.443.788,12 zł. z czego: 

 1.989 świadczeń dla rodzin zastępczych spokrewnionych, niezawodowych, zawodowych, 

pogotowia rodzinnego, rodzinnych domów dziecka na pokrycie kosztów utrzymania 

umieszczonych w nich dzieci, 

 230 świadczeń z tytułu niepełnosprawności,  

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

pomocy losowej oraz zdarzeń losowych,    

 63 świadczeń na utrzymanie lokalu mieszkalnego, 

 2 świadczeń na remont mieszkania, 

 8 świadczeń dofinansowania do wypoczynku, 

 wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi 10 rodzinom zawodowym w tym: 1 rodzinie 

prowadzącej pogotowie rodzinne, 2 rodzinom prowadzącym rodzinne domy dziecka we 

własnym mieszkaniu, a także 3 osobom zatrudnionym do pomocy przy sprawowaniu opieki i 

pracach gospodarskich, 7 koordynatorom rodzinnej pieczy zastępczej oraz prowadzącym 

szkolenia rodzin, 

 dofinansowano do organizacji mikołajek i szkoleń rodzin zastępczych,  

 

Szkolenia rodzin 

 

 

Tut. Centrum jako Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej prowadzi również nabór 

kandydatów na przyszłych opiekunów zastępczych oraz organizuje specjalistyczne szkolenia. 

W 2015r. przeprowadzono szkolenie dla kandydatów oraz funkcjonujących rodzin 

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

od pewnego czasu spokrewnione lub niezawodowe rodziny zastępcze i zostały przez Sad 

zobligowane do udziału w w/w szkoleniu.  

Ponadto tut. Centrum dofinansowało udział w szkoleniu funkcjonującym rodzinom 

zastępczym oraz osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka. 

 

            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 2015 roku przedstawia 

tabela  nr 2. 

 

L.p. 

 

Rodzaje przyznanych świadczeń 

ilość 

świadczeń 
kwota w zł 

1. Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki 

wychowankom rodzin zastępczych 
564 324.220,29 

2. Pomoc pieniężna na usamodzielnienie 

wychowankom opuszczającym rodziny zastępcze. 
5 29.323,00 

3. 

 

Pomoc pieniężna na zagospodarowanie w formie 

rzeczowej wychowankom opuszczającym rodziny 

zastępcze 

9 22.888,00 

                     RAZEM: 578 376.431,29 
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Porozumienia w sprawie umieszczenia i ponoszenia kosztów utrzymania dzieci 

przebywających w rodzinach zastępczych.  

 

Na terenie Powiatu Bialskiego w 2015 r. w 17 rodzinach zastępczych przebywało 27 dzieci 

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

231.377,11 zł. 

Natomiast na terenie innych powiatów w 26 rodzinach zastępczych w danym okresie 

przebywało 38 dzieci z naszego powiatu. Dotacja przekazana przez powiat na ich utrzymanie 

wyniosła 352.270,85 zł 

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

systemie pieczy zastępczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed 

umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi koszty w wysokości 10% wydatków 

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

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

    Dochody z tytułu wpłat przez gminy 10%, 30% i 50% z tytułu zwrotu kosztów utrzymania 55 

dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w 2015 r. wyniosły 184.268,36 zł..  

   

Placówki opiekuńczo-wychowawcze 

 

Instytucjonalną formę pomocy zapewniają Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze  

w Komarnie, Janowie Podlaskim oraz Szachach - jako placówki socjalizacyjne, a także 3 Domy 

Rodzinne:  

a) Dom Rodzinny w Żabcach prowadzony przez Powiat Bialski,  

b) Dom Rodzinny nr 1 „Jedno Serce” w Bohukałach, 

c )Dom Rodzinny nr 2 „Jedno Serce” w Bohukałach. 

 

Domy Rodzinne w Bohukałach są prowadzone przez Stowarzyszenie Rodzicielstwa   

Zastępczego „ Jedno Serce” w Żabcach.  

 

Placówki opiekuńczo-wychowawcze:  

a) zapewniają dzieciom całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspakajają 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 działania w celu powrotu dziecka do rodziny tj. znalezienie rodziny przysposabiającej 

lub umieszczenie w rodzinnej opiece zastępczej,  

e) prowadzą mieszkania chronione. 

Skierowania do placówek wydawane są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białej 

Podlaskiej na podstawie Postanowień Sądów Rejonowych Wydziałów Rodzinnych i Nieletnich. 

 

W okresie sprawozdawczym koszt funkcjonowania placówek na terenie powiatu bialskiego 

kształtował się następująco: 

a) Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Komarnie – koszt 

2.431.218,36 zł. ( Łącznie koszt Placówek w Szachach, Janowie Podlaskim i Komarnie) 

b) Dom Rodzinny w Żabcach - koszt  323.140,89 zł. 

c) 2 Domy Rodzinne w Bohukałach - koszt  490.000,00 zł..  

Przy Domu Rodzinnym w Bohukałach nr 1 i Żabcach funkcjonują mieszkania chronione na 8 miejsc 

łącznie. Koszt funkcjonowania tych mieszkań wyniósł 11.930,74 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.  Z tego 4 dotyczyły umieszczenia dzieci w Domu 

Rodzinnym „ Jedno Serce” Nr 1 w Bohukałach, 3 w Domu Rodzinnym „ Jedno Serce” Nr 2 w 

Bohukałach, 3 w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej w Szachach, natomiast pozostałe 
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dotyczyły Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Komarnie. 

Według stanu na dzień 31.12.2015 r. w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie 

naszego powiatu przebywało: 

- w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Komarnie – 34 wychowanków, 

- w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Szachach – 13 wychowanków, 

- w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Janowie Podlaskim – 13 wychowanków, 

- w Rodzinnym Domu Dziecka w Bohukałach nr 1 – 9 wychowanków, 

- w Rodzinnym Domu Dziecka w Bohukałach nr 2 – 7 wychowanków, 

- w Domu Rodzinnym w Żabcach – 10 wychowanków. 

 

W 20015r. 8 pełnoletnich wychowanków placówek socjalizacyjnych usamodzielniło się, 3 

małoletnich dzieci powróciło pod opiekę rodziców biologicznych, 1 dziecko zostało umieszczone w 

rodzinie adopcyjnej oraz 2 dzieci umieszczono w rodzinnej pieczy zastępczej.  

Natomiast w placówkach rodzinnych 4 dzieci zostało umieszczonych w rodzinach 

adopcyjnych, a 3 umieszczono w rodzinie zastępczej spokrewnionej.     

 

Zawarto porozumienia w sprawie umieszczenia i ponoszenia kosztów utrzymania dzieci 

przebywających placówkach opiekuńczo-wychowawczych.  

 

W okresie sprawozdawczym w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie Powiatu 

Bialskiego przebywało 47 dzieci z innych powiatów. Powiat otrzymał zwrot kosztów ich pobytu w 

kwocie 1.487.858,38 zł. Natomiast w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych 

powiatów przebywało 8 dzieci z Powiatu Bialskiego, na których utrzymanie wydatkowano kwotę 

285.973,33 zł.              

 Analogicznie do rodzin zastępczych również w przypadku dzieci umieszczonych w 

instytucjonalnej pieczy zastępczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka 

przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosiła wydatki w wysokości 10%, 

30% i 50% kosztów opieki i wychowania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Dochody 

z tytułu wpłat przez gminy 10%, 30% i 50% z tytułu kosztu utrzymania 30 dzieci w pieczy 

instytucjonalnej w 2015 r. wyniosły  230.833,12 zł. 

 

           Usamodzielnianie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze 

 

W 2015 roku objęto pomocą mającą na celu usamodzielnienie, kontynuację nauki i integrację 

ze środowiskiem 32 wychowanków, z czego: 

 25 osoby z placówek opiekuńczo – wychowawczych, 

 6 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 
242 118.763,08 

2. Pomoc pieniężna na usamodzielnienie 

wychowankom opuszczającym placówki. 
2 11.541,00 

3. 

 

Pomoc pieniężna na zagospodarowanie w formie 

rzeczowej wychowankom opuszczającym placówki. 
3 6.000,00 

 RAZEM: 247 136.304,08 

  

Potrzeby w zakresie systemu pieczy zastępczej 

 

W ramach zatwierdzonego Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy zastępczej na lata 

2015 -2017  zostały określone potrzeby i zadania do wykonania na najbliższe lata. Są to m.in.:  
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a) promocje rodzinnych form pieczy zastępczej, 

b) specjalistyczne szkolenia dla rodziców zastępczych, 

c) specjalistyczne poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne i prawne, 

d) wsparcie procesu usamodzielnienia wychowanków, 

e) szkolenie kandydatów na opiekunów zastępczych, 

f) utworzenie nowych rodzin zawodowych oraz zawarcie w ramach rodzinnej pieczy zastępczej 

umów na prowadzenie Rodzinnych Domów Dziecka. 

 

Koordynatorzy Rodzinnej Pieczy Zastępczej. 

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

zastępczej (Dz. U. z 2015 r, poz. 332 t. j.) rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka zostały 

objęte opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, który jest wyznaczany przez organizatora 

rodzinnej pieczy zastępczej.  

 Na terenie Powiatu Bialskiego organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej jest Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie.  

 Sprawozdanie z pracy koordynatorów stanowi załącznik do powyższej informacji. 

 

Pozyskiwanie dodatkowych środków. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pozyskało dodatkowe środki dzięki udziałowi w konkursie 

ogłoszonym przez MPiPS oraz Wojewody Lubelskiego : 

 konkurs MPiPS „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 

2015” w kwocie 57.002,09 zł . 

 

Działalność  Domów  Pomocy  Społecznej  

 
Na terenie Powiatu Bialskiego funkcjonują cztery Domy Pomocy Społecznej: 

a) w Kostomłotach dla osób przewlekle psychicznie chorych, przeznaczony dla 40 osób, 

b) w Konstantynowie przeznaczony dla osób przewlekle psychicznie chorych, dysponujący 108 

miejscami, 

c) 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, 

d)  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 na dzień 31.12.2015 roku 

zamieszkiwało 410 osób w tym: finansowanych z dotacji budżetu Wojewody (wg starych zasad) - 

150 osób.  

W 2015 roku koszt utrzymania Domów Pomocy Społecznej wyniósł ogółem: 13.091.940,27 zł. 

Z czego: 

a) z budżetu Wojewody 3.913.700,00 zł. 

b) ze środków własnych Powiatu 9.178.240,27 zł.( odpłatność mieszkańców) 

W tym: 

Dom Pomocy Społecznej w Kozuli 7.541.281,04 zł. 

Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie  3.878.054,54 zł. 

Dom Pomocy Społecznej w Kostomłotach 1.607.604,69 zł. 

Dom Pomocy Społecznej w Kodniu dotacja 65.000,00 zł.  

Z kwoty ogółem wydatkowano na : 

- wynagrodzenie i pochodne – 9.410.760,04 zł. 

- wydatki rzeczowe – 3.616.180,23 zł. 

- dotacja 65.000,00 zł, 
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Współpraca z organizacjami pozarządowymi 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie prowadzi współpracę z organizacjami 

pozarządowymi, w zakresie organizowania specjalistycznego poradnictwa poprzez dofinansowanie 

kosztów prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej dla rodzin, w których występuje przemoc 

domowa, alkoholizm oraz upośledzenie umysłowe. 

Łączna kwota przeznaczona na powyższe cele w 2015 r. wyniosła  40.000,00zł.  

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

W okresie realizacji zadania podjęto pracę z 10 osobami uzależnionymi od alkoholu, które 

przebywały na całodobowej terapii. Kwota dotacji na realizację zadania wyniosła 8.000,00 zł.   

2. Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Profilaktyki i Terapii w Konstantynowie. 

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

ambulatoryjnym oraz  korzystającym z czasowego pobytu. Łącznie objęto w/w pomocą 223 osoby z 

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

dotacji na realizację zadania wyniosła 16.000,00 zł .  
2. Bialskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „ Sprawni Inaczej” 

  W okresie realizacji zadania podjęto pracę z 8 rodzinami w których wychowują się 

niepełnosprawne dzieci. 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. Na dzień 31 grudnia 2015 r. do 

Ośrodka skierowano 26 osób, natomiast średniorocznie przebywało 13 osób. Uczestnikami Ośrodka 

są głównie mieszkańcy miasta Międzyrzec Podlaski oraz gmin: Międzyrzec Podlaski i Drelów. 

         Wydatki Powiatowego Ośrodka Wsparcia w 2015 roku wyniosły  339.847,16 zł., z tego 

wydatki na wynagrodzenie i pochodne 221.152,45 zł., wydatki rzeczowe 118.694,71 zł..  

 

Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie. 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej realizuje także zadania z zakresu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Jednym z nich jest prowadzenie programu korekcyjno – 

edukacyjnego dla osób stosujących przemoc.  W okresie sprawozdawczym przeprowadzono trzy 

edycje szkoleniowe programu, którym objęto w sumie 31 osób stosujących przemoc. Zajęcia 

odbywały się w trybie zamkniętym w Zakładzie Karnym w Białej Podlaskiej.  

Na realizację XXII, XXIII i XXIV edycji programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób 

stosujących przemoc wydatkowano łączną kwotę 19.955,55 zł.. Środki zostały pozyskane z budżetu 

Wojewody.  
Środki w kwocie 17.581,98 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń 6 trenerom 

prowadzącym zajęci. Pozostała część została przeznaczona na zakup materiałów szkoleniowych i  

wydawnictw niezbędnych do realizacji programu. Łącznie program realizowano przez 180 godzin z 

czego 172 godziny to zajęcia grupowe i 8 godzin zajęcia indywidualne. 

 

 

Dział Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej  Osób Niepełnosprawnych   
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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 2015 roku  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizacje 

zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej przekazał kwotę 2.539.223,00 zł. 

Środki przeznaczone na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej zostały wydatkowane w 

kwocie 2.439.215,00 zł.    na w/w zadania: 

 

- dofinansowanie działalności bieżącej warsztatów  

  terapii zajęciowej                                                                                        1.704.006 zł  

- dofinansowanie uczestnictwa w turnusach 

  rehabilitacyjnych                                                                                            184.279 zł  

- dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji   

  i turystyki osób niepełnosprawnych                                                                37.706 zł  

- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt 

  rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki 

  pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym 

  na podstawie odrębnych przepisów                                                             410.989 zł  

- likwidacja barier architektonicznych, w  

  komunikowaniu się i technicznych,  w związku 

  z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych                              102.235 zł  

- zadania zlecane organizacjom pozarządowym                                                        0 zł 

- dofinansowanie do tłumacza języka migowego                                                      0 zł  

 

Obecnie na terenie powiatu funkcjonują cztery warsztaty terapii zajęciowej, pod których 

opieką jest 117 osób niepełnosprawnych. Działalność warsztatów terapii zajęciowej w 2015 roku 

była   finansowana ze środków PFRON w 90% zaś w 10% ze środków Powiatu.  

 W roku 2015 na bieżącą działalność  warsztatów  terapii zajęciowej wykorzystano środki  

PFRON  w wysokości  1.704.006 zł oraz środki Powiatu w wysokości 189.334 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 2015 ubiegało się 260 

osób niepełnosprawnych w tym  70 opiekunów. 

Łącznie wypłacono 188 dofinansowań na kwotę      184.279  zł z tego: 

- dzieci niepełnosprawne- 37 na kwotę                          39.338  zł  

- opiekunowie dzieci- 34 na kwotę                                 24.047  zł 

- dorośli niepełnosprawni- 91 na kwotę                        100.660 zł 

- opiekunowie dorosłych-  26 na kwotę                          20.234  zł  

 

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

zorganizowano 22 imprezy integracyjne. Wnioski dotyczyły organizacji imprez o charakterze 

rekreacyjnym, kulturalnym i sportowym  dla niepełnosprawnych dorosłych. Na realizację tego 

zadania wydatkowano środki w kwocie: 37.706zł  

       

 

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki 

pomocnicze przyznano 1.086 osobom niepełnosprawnym na kwotę  410.989 zł z tego: 

- dzieci i młodzież – 122 na kwotę   115.914  zł 

- dorośli - 964  na kwotę                   295.075  zł   
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W zakresie dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i 

technicznych zrealizowano 56 umów na łączną kwotę  102.235 zł, z tego: 

- bariery architektoniczne-           13 umów na kwotę      31.904  zł 

- bariery w komunikowaniu się-  22 umów na kwotę      28.757  zł 

- bariery techniczne-                    21 umów na kwotę       41.574 zł   

 

Ogólnie w 2015 roku środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przeznaczone na zadania rehabilitacji społecznej wykorzystane zostały w  100 %. 

   

   

 

 

 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  117.747,00 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 0 0 

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

B-1 
Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego 

elementów oraz oprogramowania. 
0 0 

B-2  

Dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego 

w ramach programu sprzętu elektronicznego i 

oprogramowania 

0 0 

C-1  
Pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie 

elektrycznym 
0 0 

C-2  

Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej 

posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie 

elektrycznym 

8 14.937,74 

C-3  Pomoc w zakupie protezy kończyny, w której  0 0 

    

 
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 
1 473,71 

II X 
Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie 

wyższym  
31 93.808,00 

  

RAZEM: 40 109.219,45 

 

 
Programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej. 

 

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

realizowany w ramach POKL. 



 10 

 

 

 

W 2015 wydano łącznie 810.975,83 zł. Środki zostały przeznaczone na zadania aktywnej 

integracji tj.: nabycie nowych, lub podwyższenie istniejących kwalifikacji zawodowych, 

dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego dla osób niepełnosprawnych, podniesienie 

lub uzupełnienie kompetencji społecznych. Wydatki objęły także zakup materiałów biurowych 

niezbędnych do realizacji projektu, promocję projektu oraz wypłatę wynagrodzeń wraz z 

pochodnymi osobom obsługującym projekt.  

Projekt był finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego w kwocie 749.169,63 zł oraz ze środków budżetu Powiatu w kwocie 61.806,20 zł.  

Uczestnikami projektu było 170 osób w wieku aktywności zawodowej zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, z czego 103 stanowiły osoby niepełnosprawne.  

W ramach działań aktywizacji społecznej doradca rodzinny prowadził grupowe warsztaty z 

zakresu podnoszenia kompetencji społecznych. Prowadzono także indywidualne spotkania z 

psychologiem i doradcą rodzinnym. W ramach aktywizacji edukacyjnej pokryte zostały opłaty za 

naukę na poziomie ponadgimnazjalnym i sfinansowano koszty kursów i szkoleń, – które zostały 

dobrane do potrzeb i możliwości uczestników. Były to m.in.: kursy językowe, prawa jazdy 

wszystkich kategorii, wizażu i stylizacji, fryzjerskie, operatora wózków widłowych i koparko – 

ładowarki, obsługi kas fiskalnych, kursy komputerowe, kelner – barman i inne. W ramach 

aktywizacji zdrowotnej opłacono rehabilitację domową jak i w przychodniach rehabilitacyjnych 

niepełnosprawnych uczestników projektu. 23 osoby podjęły 6 – miesięczne staże zawodowe w 

ramach aktywizacji zawodowej.  

Projekt obejmował także działania o charakterze środowiskowym, w ramach których 

zorganizowano Festyn Rodzinny w Roskoszy. Miał on na celu promocję rodzicielstwa zastępczego, 

animacje czasu wolnego w gronie rodzinnym, mikołajki, oraz integrację środowiska pieczy 

zastępczej.  

 

Zgodnie z art. 16a ustawy o pomocy społecznej przedkładamy ocenę zasobów pomocy 

społecznej w Powiecie Bialskim stanowiącą załącznik do niniejszego sprawozdania.  
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Zał. do sprawozdania 

z działalności Centrum za 2015r. 

 

Sprawozdanie z efektów pracy koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, jako organizatora rodzinnej pieczy 

zastępczej w Powiecie Bialskim. 

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

zastępczej (Dz. U. z 2013 roku, poz. 135 z późn. zm.) rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka 

są objęte opieką koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, wyznaczanych przez organizatora 

rodzinnej pieczy zastępczej.  

 Na terenie Powiatu Bialskiego organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej jest Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie.  

W okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Białej 

Podlaskiej opieką 7 koordynatorów (6 etatów) objęto: 

 2 rodzinne domy dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej (10 dzieci) 

 11 zawodowych rodzin zastępczych w tym jedną o charakterze Pogotowia Rodzinnego (28 

dzieci) 

 23 niezawodowe rodziny zastępcze (38 dzieci) 

 48 spokrewnionych rodzin zastępczych ( 67 dzieci)   

Czterech wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej przebywa w Młodzieżowym Ośrodku 

Socjoterapii, natomiast jedna wychowanka kontynuuje naukę w Młodzieżowym Ośrodku 

Wychowawczym.  

Ponadto z ramienia Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej koordynatorzy odwiedzają sześć 

rodzin, w których przebywają wyłącznie pełnoletni wychowankowie, gdyż ustawa dopuszcza taka 

ewentualność.  

We wrześniu 2015r. jeden z koordynatorów w związku z samowolnym oddaleniem się 

wychowanki zmuszony był udać się do Wielkiej Brytanii aby odebrać małoletnią od miejscowych 

służb pomocy społecznej.  

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

 udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w 



 12 

 

 

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. 

W trakcie wizytacji koordynatorzy sporządzają: 

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

zawierają dane osobowe członków rodziny, sytuację mieszkaniową, stan zdrowia opiekunów dzieci, 

informację o problemach w sprawowaniu pieczy zastępczej, informację o podnoszeniu kwalifikacji 

przez opiekunów zastępczych, ich współpraca ze szkołą, PPP itp., oraz wnioski koordynatora 

rodzinnej pieczy zastępczej na temat funkcjonowania rodziny, informacje o rodzicach biologicznych 

dziecka (władzy rodzicielskiej i alimentach), kontaktach dziecka z rodzicami lub rodzeństwem, 

sytuacji zdrowotnej dziecka, jego wynikach w nauce, ewentualnych problemach opiekuńczo – 

wychowawczych, metodach pracy stosowanych w pracy z dzieckiem, informacji dotyczącej 

zainteresowań oraz stanowisko koordynatora w sprawie zasadności dalszego pobytu dziecka w 

pieczy zastępczej.,  

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

konkretnych działań. Działania są formułowane pisemnie z podziałem na krótko i długo terminowe, 

uwzględniając działania w sferach: psychospołecznej, edukacyjnej, zdrowotnej, materialno – 

bytowej, sferze zainteresowań dziecka oraz kontaktów z rodzicami biologicznymi.  

Plan pomocy dziecku sporządzany jest raz do roku, następnie dokonuje się oceny ustaleń 
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zawartych w planie a w razie potrzeby dokonuje się jego modyfikacji. 

 Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej dokonywali 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, koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej 

przygotowują pisemną opinię dotyczącą zasadności dalszego pobytu dziecka w pieczy zastępczej, a 

następnie przekazuje ją do właściwego sądu.  

 Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej dokonują również 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 są 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 uwzględniają informacje ze szkół, ośrodków 

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

asystentów oraz informacje uzyskane z ośrodka adopcyjnego. 

 W 2015r. rozwiązano 1 rodzinę zastępczą, z której dziecko umieszczono w Rodzinnym Domu 

Dziecka w ramach rodzinnej pieczy zastępczej.  

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej sporządzają również Indywidualne Programy 

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 sporządzali opinię o kandydatach. 

 Na prośbę Sądu koordynatorzy z ramienia Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej wydają 

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

uzyskiwania świadczeń rentowych przysługujących wychowankom, orzeczeń z Powiatowego 

Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, orzeczeń z Poradni 
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Psychologiczno – Pedagogicznej. Mobilizują rodziny do oszczędzania środków uzyskiwanych na 

pokrycie kosztów utrzymania dziecka lub stanowiących majątek dziecka z myślą o jego przyszłości.  

Koordynatorzy uczestniczyli w realizacji projektu systemowego współfinansowanego z UE w 

ramach EFS pt.: „Uwierz w siebie – dokonaj metamorfozy” którego kolejna, siódma już edycja   

zakończyła się z dniem 30.11.2015r..  

Osoby pełniące role koordynatora uczestniczą również w ocenach okresowych sytuacji dzieci 

przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego. 

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej biorą pod uwagę oczekiwania rodzin zastępczych 

i rodzinnych domów dziecka, wspierają ich w problemach codziennej pracy, w razie potrzeb 

pomagają w rozwiązywaniu występujących trudności i realizacji założeń planu pracy z dzieckiem. 

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

sprawia, że rodziny nie ukrywają niepowodzeń oraz różnorodnych wątpliwości związanych z opieką 

zastępczą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


