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 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej jest jednostką 

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

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

rodziny i systemu pieczy zastępczej, rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz 

zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.  

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej zostało wyznaczone z 

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

Zastępczej. 

 Pracą Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej kieruje Dyrektor 

przy pomocy kierowników działów: 

1. administracyjno – księgowego,  

2. opieki nad dzieckiem i rodziną,  

3. rehabilitacji społecznej. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej zatrudnia 21 pracowników, 

w tym 6 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. 

 W 2018 roku na utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białej 

Podlaskiej wydatkowano kwotę 1.334.333,52 zł., w tym wynagrodzenia i pochodne w kwocie 

1.186.124,79 zł. 

 W celu właściwej realizacji zadań PCPR współpracuje z jednostkami organizacyjnymi 

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

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

 

I. Piecza zastępcza 

1. rodzinna, 

2. instytucjonalna. 

 

1. Rodzinna piecza zastępcza. 

Formy rodzinnej pieczy zastępczej to: 

 Rodzina zastępcza: 

a) Spokrewniona, 

b) Niezawodowa, 

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

zawodowa specjalistyczna 

 Rodzinny dom dziecka.  

 Na terenie Powiatu Bialskiego (stan na dzień 31.12.2018 r.) funkcjonowało 91 rodzin 

zastępczych, w których przebywało 173 dzieci. 

W roku sprawozdawczym utworzono 15 rodzin zastępczych, w tym 13 rodzin 

spokrewnionych i 2 rodziny niezawodowe. Ponadto w roku 2018 przekształcono 3 rodziny 

zawodowe w Rodzinne Domy Dziecka.  

W istniejących rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz nowo 

utworzonych rodzinach zastępczych łącznie umieszczono 34 dzieci, w tym: 

1) 17 w rodzinach spokrewnionych,  

2) 5 w rodzinach niezawodowych,  
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3) 5 w rodzinach zawodowych, 

4) 6 w rodzinnych domach dziecka,  

5) 1 w pogotowiu rodzinnym (w okresie sprawozdawczym przebywało 4 dzieci). 

 

Stan liczbowy rodzin i umieszczonych w nich dzieci na 31.12.2018 r.  

Lp. Rodzaje rodzin zastępczych Ilość rodzin Liczba dzieci 

1. Rodziny zastępcze spokrewnione  52 67 

2. Rodziny zastępcze niezawodowe  27 40 

3. Rodziny zastępcze zawodowe pełniące funkcję 

pogotowia rodzinnego 

1 3 

4. Rodziny zastępcze zawodowe 6 25 

5. Rodzinne Domy Dziecka 5 38 

 Razem 91 173 

   Tab. Nr 1 

 

2. Instytucjonalna piecza zastępcza. 

 

Formy instytucjonalnej pieczy zastępczej to: 

 Placówki opiekuńczo- wychowawcze typu socjalizacyjnego: 

a) w Komarnie, 

b) w Janowie Podlaskim, 

c) w Szachach. 

 Wspólną obsługę ekonomiczno- administracyjną placówek opiekuńczo- 

wychowawczych typu socjalizacyjnego w Komarnie, Janowie Podlaskim i Szachach 

zapewnia Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Komarnie 

działające na podstawie uchwały Nr XXIII/149/2012 Rady Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 

28 grudnia 2012 r. W Centrum zatrudnia się pedagoga i psychologa, którzy obejmują swoją 

pomocą wszystkich wychowanków.  

 Na utrzymanie ww. placówek oraz Centrum Administracyjnego Placówek 

Opiekuńczo- Wychowawczych wydatkowano kwotę 2.576.171,05 zł. 

 Placówki opiekuńczo- wychowawcze typu rodzinnego: 

a) Dom Rodzinny w Żabcach prowadzony przez Powiat Bialski,  

b) Dom Rodzinny Nr 1 i Dom Rodzinny Nr 2 w Bohukałach prowadzony 

przez Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego „Jedno Serce”. 

Placówki opiekuńczo-wychowawcze:  

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

potrzeby,  

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

rekompensujące brak wychowania w środowisku rodzinnym i przygotowujące do życia 

społecznego,  

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

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

przysposabiającej lub umieszczenie w rodzinnej opiece zastępczej,  

5) prowadzą mieszkania chronione. 
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Zgodnie z postanowieniami Sądu w Placówkach umieszczono 18 dzieci, w tym 5 w 

placówce typu rodzinnego. 

W roku sprawozdawczym 12 pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo- 

wychowawczych usamodzielniło się, 6 małoletnich dzieci powróciło pod opiekę rodziców 

biologicznych, a 5 dzieci przeniesiono do rodzinnej pieczy zastępczej.  

 Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza w Komarnie. 

 Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza typu socjalizacyjnego w Komarnie usytuowana 

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

01.01.2018- 31.12.2018 r. opieką było objętych 37 wychowanków w wieku od 0 do 23 lat, w 

tym jedna małoletnia matka z dzieckiem. Wszyscy wychowankowie umieszczeni zostali na 

podstawie postanowień sądu.  

 W roku 2018 przybyło do placówki 9 nowych wychowanków, czterech zostało 

przeniesionych do Placówki w Szachach, a dwóch do Placówki w Janowie Podlaskim. Jedna 

wychowanka usamodzielniła się, troje odeszło do rodzin zastępczych, a kolejnych troje 

powróciło do domu rodzinnego.  

 Wśród wychowanków, którzy przebywali w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej w 

Komarnie, 14 posiadało orzeczenie o niepełnosprawności. Wychowankowie uczęszczają do 

szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadpodstawowych. Ze względu na zły stan 

zdrowia jeden wychowanek ma orzeczone nauczanie indywidualne. 

 W POW w Komarnie opiekę i wychowanie sprawowało 12 wychowawców, w tym 

wychowawca-koordynator.  

 Średnie miesięczne wydatki na utrzymanie dziecka w Placówce Opiekuńczo- 

Wychowawczej w Komarnie wynosiły 3.970,00 zł. 

 Wychowankowie POW w Komarnie brali udział w licznych festynach, wyjazdach na 

przedstawienia teatralne oraz uczęszczali na zajęcia do Klubu Karate i Fitness z Janowa 

Podlaskiego, które odbywały się na terenie placówki.  

 W roku 2018 r. organizowany był wyjazd do ZOO do Warszawy, wyjazd do 

Rodzinnego Parku Rozrywki- Energylandii w Zatorze. Ponadto organizowano biwaki, 

wycieczki, wyjazdy wakacyjne i feryjne. W okresie wakacyjnym organizowane były kolonie 

letnie do Serpelic, kolonie do Leśnej Ryby oraz turnus wakacyjny w Murzasichle. W okresie 

ferii organizowany był wyjazd do Zakopanego. 

 Uczestniczyli również w kursie pierwszej pomocy, po raz ósmy wzięli udział w 

Mistrzostwach Polski w halowej piłce nożnej Domów Dziecka w Warszawie, w spotkaniach 

„Nadzieja na mundial”, w III Mistrzostwach Polski w Piłce Nożnej dla wychowanków 

Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych oraz lokalnych zawodach sportowych i imprezach 

międzyszkolnych. 

 W okresie letnim zorganizowano imprezę integracyjną na terenie Placówki „Powitanie 

Lata” w Komarnie, w której wzięło udział około 200 dzieci z różnych środowisk. Pod 

patronatem ROPS w Lublinie w ramach projektu przeciwdziałania uzależnieniom „NIEĆPA” 

uczestniczyli w różnych imprezach kulturalnych, m.in. w koncercie Ewy Farny. 
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 Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Janowie Podlaskim. 

 W Placówce Opiekuńczo Wychowawczej typu socjalizacyjnego w Janowie Podlaskim 

w okresie od  01.01.2018 - 31.12.2018 r. przebywało łącznie 14 wychowanków w wieku od 

13 do 18 lat. W trakcie roku dwie osoby usamodzielniły się, jedna zgodnie z postanowieniem 

Sądu powróciła do domu.  

 W POW w Janowie Podlaskim opiekę i wychowanie sprawowało pięcioro 

wychowawców, w tym wychowawca-koordynator. 

 Średnie miesięczne wydatki na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo- 

wychowawczej w Janowie Podlaskim wynosiły 3.990,00 zł. 

 Wychowankowie POW w Janowie Podlaskim są objęci obowiązkiem nauczania, 

uczęszczają do szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadpodstawowych. 

 Wychowankowie POW w Janowie Podlaskim brali udział w wyjazdach do Białki 

Tatrzańskiej, Taize we Francji, Serpelic, Leśnej Ryby, Rodzinnego Parku Rozrywki w 

Energylandii w Zatorze, Mielnika/Grabarki. 

 W 2018 r. wychowankowie brali udział w Mistrzostwach Polski Domów Dziecka w 

piłce nożnej oraz Mistrzostwach Polski Domów Dziecka w piłce ręcznej oraz innych 

imprezach kulturalnych i sportowych.  

  

 Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Szachach. 

 Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Szachach jest placówką typu 

socjalizacyjnego, przeznaczoną dla 14 wychowanków.  

 W roku 2018 w POW w Szachach opieką i wychowaniem objętych było w sumie 18 

nastolatków w wieku od 11 do 21 lat, w tym 6 pełnoletnich wychowanków za zgodą 

dyrektora CAPOW w Komarnie przebywało na zasadzie kontraktu. Na przestrzeni roku 6 

wychowanków usamodzielniło się, 3 nieletnich powróciło do domów rodzinnych.  

 Wychowankowie POW w Szachach są objęci obowiązkiem nauczania, uczęszczają do 

szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadpodstawowych. 

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

tym wychowawca-koordynator. 

 Średnie miesięczne wydatki na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo- 

wychowawczej w Szachach wynosiły 4.067,00 zł. 

 Wychowankowie POW w Szachach uczęszczali na różnego rodzaju koła 

zainteresowań, lekcje muzealne oraz uczestniczyli w warsztatach: wyplatania wikliny 

papierowej, tworzenia prac metodą decoupage, filcowania, robienia kartek okolicznościowych 

z użyciem różnorodnych technik. Ponadto organizowane były wyjazdy na basen, lodowisko 

oraz sztuczny stok narciarski w Międzyrzecu Podlaski. Wychowankowie mieli okazję jeździć 

konno w zaprzyjaźnionej stajni, na nartach i na snowboardzie, a jeden wychowanek 

regularnie uczęszczał na zajęcia z MMA i boksu.  

 Wychowankowie POW w Szachach w 2018 r. brali udział w wyjazdach do Białki 

Tatrzańskiej, Taize we Francji, Serpelic, Kazimierza nad Wisłą, Leśnej Ryby, Rodzinnego 

Parku Rozrywki w Energylandii w Zatorze, do Warszawy oraz Lublina.  
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 POW w Szachach obchodziła 15-lecie powstania, z okazji tej zorganizowano festyn 

rodzinny, w którym również wzięli udział usamodzielnieni wychowankowie wraz z 

rodzinami. 

 

 Placówki Opiekuńczo- Wychowawcze podlegające pod Centrum Administracyjne 

prowadzą stałą współpracę z następującymi instytucjami: 

 Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie, m.in. w Białej Podlaskiej, 

 Miejskimi Ośrodkami Pomocy Społecznej, 

 Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej, 

 Urzędami Gmin i Miast, 

 Ośrodkami Zdrowia, 

 Szkołami, do których uczęszczają wychowankowie, 

 Młodzieżowymi Ośrodkami Wychowawczymi, 

 Sądami Rejonowymi Wydziałami Rodzinnymi i Nieletnich z terenów, z 

których pochodzą małoletni wychowankowie, 

 Ośrodkami Adopcyjno- Opiekuńczymi, 

 Komisariatami Policji. 

 

 Dom Rodzinny w Żabcach 

 

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

przeznaczoną dla 8 wychowanków. W 2018 r. w Placówce przebywało 8 wychowanków, w 

tym 2 niepełnosprawnych, jedna wychowanka usamodzielniła się. Wychowankowie placówki 

uczęszczają do szkół w Halasach i Międzyrzecu Podlaskim, a jedna wychowanka jest 

studentką w Lublinie.  

 W 2018 r. dzieci korzystały z wyjazdów wakacyjnych i weekendowych do Krakowa, 

Łodzi, Radziejowa, Żyrardowa, Białegostoku oraz nad Zalew Sulejowski. Ponadto brały 

udział w obozach harcerskich i zimowiskach, uczestniczyły także w pielgrzymkach do miejsc 

kultu religijnego. Kilkoro dzieci brało udział w warsztatach prowadzonych przez Majkę 

Jeżowską w Zakopanem, w trakcie których powstał musical. Wychowankowie Domu brali 

udział w licznych konkursach i olimpiadach, m.in. z języka polskiego, języka angielskiego, 

zdrowia psychicznego oraz uczestniczyli w zajęciach sportowych.  

 Średnie miesięczne wydatki na utrzymanie dziecka w Domu Rodzinnym w Żabcach 

wynosiły 3.058,00 zł. 

 Na utrzymanie Domu Rodzinnego w Żabcach wraz z mieszkaniem chronionym 

wydatkowano kwotę 308.769,02 zł. 

 

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

Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego „Jedno Serce”. 

 

 W okresie od 01.01.2018 r. do dnia 3.12.2018 r. w Domu Rodzinnym Nr 1 przebywało 

7 dzieci.  
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 Dzieci przebywające w Domu Rodzinnym Nr 1 uczęszczają do oddziału 

przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. J. U. Niemcewicza w Neplach, przedszkola 

przy Zespole Szkół Publicznych Nr 1 w Terespolu oraz do Szkoły Podstawowej w Neplach. 

 W okresie sprawozdawczym dzieci z Domu Rodzinnego Nr 1 brały udział w 

koloniach w Kołkówce, wyjeździe wakacyjnym nad Jezioro Białe do Okuninki, w wyjeździe 

do Warszawy, gdzie miały okazję oglądać na Narodowej Strefie Kibica mecz piłki nożnej 

Polska-Senegal, w ramach turnieju Mistrzostw Świata.  

 Wychowankowie uczęszczali na różnego rodzaju zajęcia, m.in. treningi z piłki nożnej, 

wycieczki rowerowe oraz wyjazdy do kina i na basen.  

 W okresie od 01.01.2018 r. do dnia 3.12.2018 r. w Domu Rodzinnym Nr 2 od marca 

do maja przebywało 7 dzieci, w czerwcu zostało przyjęte 5-osobowe rodzeństwo, dwoje 

pełnoletnich wychowanków zostało usamodzielnionych. Na koniec grudnia 2018 r. 

przebywało 10 dzieci.  

 Dzieci przebywające w Domu Rodzinnym Nr 2 uczęszczają do Przedszkola w 

Kobylanach oraz Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rokitnie. 

 Dzieci uczestniczyły w wyjeździe do Warszawy, gdzie bawiły się w parku linowym 

„Stacja Grawitacja”, na Kaszuby, do Gdyni, miały możliwość obejrzenia portu i przepłynięcia 

statkiem na Hel. Dzieci brały również udział w wyjeździe do Warszawy na mecz Polska-

Senegal w ramach turnieju Mistrzostw Świata na Narodowej Strefie Kibica. 

 Średnie miesięczne wydatki na utrzymanie dziecka w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 1 

i Nr 2 w Bohukałach wynosiły 3.270,00 zł. 

 Na utrzymanie Domów Rodzinnych w Bohukałach Nr 1 i Nr 2 wraz z mieszkaniem 

chronionym wydatkowano kwotę 547.000,00 zł.. 

 

II. Finansowanie świadczeń pieniężnych dotyczących dzieci z terenu powiatu, 

umieszczonych w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka, na jego 

terenie lub na terenie innego powiatu. 

 

Na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych wydatkowano 

kwotę  2.883.540,08 zł. z czego wypłacono: 

1) 2056 świadczeń dla rodzin zastępczych spokrewnionych, niezawodowych, 

zawodowych, pogotowia rodzinnego, rodzinnych domów dziecka na pokrycie 

kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci w kwocie 1.775.803,05 zł., 

2) 310 świadczeń z tytułu niepełnosprawności dzieci umieszczonych w rodzinach 

zastępczych, pogotowiu rodzinnym i rodzinnych domach dziecka w kwocie 

60.042,58 zł., 

3) 10 świadczeń pomocy jednorazowej w związku z przyjęciem dziecka do rodziny 

zastępczej, pomocy losowej oraz zdarzeń losowych w kwocie 7.500 zł., 

4) 107 świadczeń na utrzymanie lokalu mieszkalnego w kwocie 68.488,23 zł., 

5) 3 świadczenia na remont mieszkania w kwocie 4.000 zł., 

6) 226 wynagrodzeń oraz dodatkowych wynagrodzeń rocznych wraz z pochodnymi 

koordynatorom rodzinnej pieczy zastępczej oraz osobom prowadzącym 

pogotowie rodzinne, rodziny zawodowe, rodzinne domy dziecka i osobom 

zatrudnionym do pomocy przy sprawowaniu opieki i pracach gospodarskich, 
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wynagrodzenie osób prowadzących szkolenie dla kandydatów na opiekunów 

zastępczych i dodatkowy moduł dla kandydatów na rodziny zawodowe w łącznej 

kwocie 924.796,66 zł., w tym dotacja na wynagrodzenia koordynatorów rodzinnej 

pieczy zastępczej w kwocie 130.441,00 zł., 

7) zakup niezbędnych materiałów do szkolenia kandydatów na opiekunów 

zastępczych, podręczników PRIDE, organizację festynu promującego 

rodzicielstwo zastępcze, koszty podróży koordynatorów rodzinnej pieczy 

zastępczej i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych koordynatorów 

rodzinnej pieczy zastępczej.   

 

Porozumienia między powiatami w sprawie pobytu dzieci w rodzinnej pieczy 

zastępczej i ponoszenia kosztów utrzymania tych dzieci. 

 

 Na terenie Powiatu Bialskiego w 2018 r. w 20 rodzinach zastępczych przebywało 29 

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

w kwocie 342.689,30 zł. 

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

przebywało 39 dzieci z naszego powiatu. Dotacja przekazana przez powiat na ich utrzymanie 

wyniosła 405.546,86 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 109 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w 2018 r. wyniosły 495.195,51 zł. 

 

III.  Finansowanie świadczeń pieniężnych dotyczących dzieci z terenu powiatu, 

umieszczonych w placówkach opiekuńczo- wychowawczych, na jego terenie lub 

na terenie innego powiatu. 

Koszt funkcjonowania placówek na terenie powiatu bialskiego kształtował się 

następująco: 

1) Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Komarnie – 

koszt- 2.576.171,05 zł. (łącznie koszt Placówek w Szachach, Janowie Podlaskim i 

Komarnie), 

2) Dom Rodzinny w Żabcach wraz z mieszkaniem chronionym- koszt 308.769,02 zł., 

3) 2 Domy Rodzinne w Bohukałach wraz z mieszkaniem chronionym- koszt  547.000 zł..  

 

 Porozumienia między powiatami w sprawie pobytu dzieci w instytucjonalnej 

 pieczy zastępczej i ponoszenia kosztów utrzymania tych dzieci.  

  

W 2018 r. w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie Powiatu Bialskiego 

przebywało 41 dzieci z innych powiatów. Powiat otrzymał zwrot kosztów ich pobytu w 
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kwocie 1.636.143,47 zł. Natomiast w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie 

innych powiatów przebywało 6 dzieci z Powiatu Bialskiego, na których utrzymanie 

wydatkowano kwotę 195.000,00 zł.              

 Analogicznie do rodzin zastępczych również w przypadku dzieci umieszczonych w 

instytucjonalnej pieczy zastępczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania 

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

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

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

utrzymania 28 dzieci w pieczy instytucjonalnej w 2018 r. wyniosły  397.427,63 zł. 

 

IV. Wsparcie osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne 

domy dziecka, placówki opiekuńczo- wychowawcze oraz pomoc finansowa na 

kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie. 

 

 Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, pracownicy socjalni, pedagog oraz 

psycholog udzielali wsparcia 51 wychowankom rodzinnych i instytucjonalnych form pieczy 

zastępczej poprzez informowanie o procedurach przyznawania przysługującej pomocy 

pieniężnej na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie oraz współdziałali 

z osobą usamodzielnianą w zakresie opracowywania i modyfikacji Indywidualnego Programu 

Usamodzielnienia. Ponadto pracownicy Centrum prowadzą pracę z pełnoletnimi 

wychowankami opuszczającymi pieczę zastępczą poprzez monitorowanie realizacji ustaleń 

zawartych w Indywidualnym Programie Usamodzielnienia, współpracują z opiekunami 

usamodzielnienia oraz motywują do kontynuowania nauki, utrzymywania prawidłowej 

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

na uzyskanie zatrudnienia.  

 Usamodzielnianie wychowanków opuszczających rodzinną pieczę zastępczą.  

 W 2018 r. pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie oraz 

zagospodarowanie wypłacono 39 wychowankom rodzin zastępczych. 

 Środki finansowe wydatkowane dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i 

rodzinnych domów dziecka w 2018 roku przedstawia tabela nr 2. 

 

L.p. 

 

Rodzaje przyznanych świadczeń 
ilość 

świadczeń 
kwota w zł 

1. Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki 

wychowankom rodzin zastępczych 394 201.312,00 

2. Pomoc pieniężna na usamodzielnienie wychowankom 

opuszczającym rodziny zastępcze 10 49.011,00 

3. 

 

Pomoc pieniężna na zagospodarowanie w formie 

rzeczowej wychowankom opuszczającym rodziny 

zastępcze 
2 3.154,00 

                     RAZEM: 406 253.477,00 

Tab. Nr 2. 
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 Usamodzielnianie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-

 wychowawcze. 

W 2018 roku objęto pomocą mającą na celu usamodzielnienie, kontynuację nauki i 

integrację ze środowiskiem 23 wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-

wychowawcze, z czego: 

1) 19 osób z placówek opiekuńczo- wychowawczych, 

2) 4 osoby 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. 

Lp.      Rodzaje przyznanych świadczeń Ilość świadczeń Kwota w zł. 

1. Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki 

wychowankom z placówek i MOW 
145 71.383,76 

2. Pomoc pieniężna na usamodzielnienie wychowankom 

opuszczającym placówki. 
4 21.874,00 

3. 

 

Pomoc pieniężna na zagospodarowanie w formie 

rzeczowej wychowankom opuszczającym placówki. 1 1.500,00 

 RAZEM: 150 94.757,76 

Tab. Nr 3. 

V. Organizowanie szkoleń dla rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy 

dziecka oraz kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia 

rodzinnego domu dziecka. 

 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej, jako Organizator 

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

i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz 

prowadzenia rodzinnego domu dziecka. Pozyskiwanie osób zgłaszających gotowość do 

pełnienia funkcji rodziny zastępczej odbywało się za pośrednictwem ogłoszeń na stronie 

internetowej PCPR, prowadzonej kampanii promocyjnej (ulotki, plakaty), ogłoszeń w prasie i 

ogłoszeń parafialnych. Promocja rodzicielstwa zastępczego obejmowała teren całego Powiatu 

Bialskiego, w tym wszystkie Placówki Oświatowe oraz Urzędy Gmin. 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej dnia 30 maja 2018 r. po raz 

XII zorganizowało Festyn Rodzinny poświęcony idei i promocji rodzicielstwa zastępczego, 

który odbył się w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy. W 

festynie udział wzięli wychowankowie rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo- 

wychowawczych, opiekunowie zastępczy z dziećmi oraz wychowawcy placówek. 
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 W 2018 roku przeprowadzono szkolenie dla kandydatów oraz funkcjonujących rodzin 

zastępczych. Przeszkolono 7 kandydatów na opiekunów zastępczych oraz 4 osoby, które 

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

szkoleniu.  

 

VI. Organizowanie wsparcia dla rodzin zastępczych, w tym poradnictwa 

specjalistycznego. 

 

 Rodziny zastępcze funkcjonujące na terenie Powiatu Bialskiego oraz prowadzący 

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

tym wsparcia prawnego, psychologicznego i pedagogicznego udzielanego przez radcę 

prawnego, psychologa i pedagoga zatrudnionego w tut. Centrum. Podczas indywidualnych 

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

zastępcze, jednocześnie prowadzono pracę nad podniesieniem umiejętności rodzicielskich i 

wychowawczych oraz wypracowywaniem prawidłowych relacji w rodzinie oraz umiejętności 

radzenia sobie z emocjami. 

 W 2018 r. zdiagnozowano 34 dzieci, które po raz pierwszy trafiły do pieczy 

zastępczej. Sporządzone diagnozy psychofizyczne dzieci miały na celu ustalenie poziomu 

rozwojowego oraz potrzeb diagnozowanego dziecka z uwzględnieniem dalszej pracy rodziny 

zastępczej z dzieckiem. Udzielono 309 porad specjalistycznych. 

 Ponadto w strukturze organizacyjnej tut. Centrum funkcjonuje Punkt Interwencji 

Kryzysowej, który objął wsparciem 21 osób dotkniętych przemocą w rodzinie. Porad udzielali 

psycholog, pedagog, doradca rodzinny i radca prawny. 

 

VII. Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej powiatowego centrum pomocy 

rodzinie, jako organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie bialskim. 

 

 Wg stanu na koniec grudnia 2018 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białej 

Podlaskiej opieką 6 koordynatorów objęło: 

1) 5 rodzinnych domów dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej (38 dzieci), 

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

(28 dzieci), 

3) 27 niezawodowych rodzin zastępczych (40 dzieci), 

4) 52 spokrewnionych rodzin zastępczych (67 dzieci).   

W łącznej liczbie rodzin mieści się 15 rodzin, w których przebywają wyłącznie 

pełnoletni wychowankowie, gdyż ustawa dopuszcza taką ewentualność.   

W 2018 r. koordynatorzy łącznie przeprowadzili 971 wizytacji rodzin w miejscu 

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

 Do zadań koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej należy:  

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

realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej, 

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

lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku, 
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3) pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w 

nawiązaniu wzajemnego kontaktu, w szczególności przez organizowanie grup 

wsparcia, 

4) zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu 

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

rehabilitacyjnej, 

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

niezawodowa, rodzina zastępcza zawodowa albo prowadzący rodzinny dom dziecka 

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

losowych albo zaplanowanego wypoczynku, 

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

prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających, 

7) udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej, 

8) przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej 

pieczy zastępczej. 

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej sporządzają oceny rodzin 

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

pomocy dziecku. 

W 2018 r. sporządzono 13 ocen rodzin zastępczych. Wszystkie rodziny oceniono 

pozytywnie. Odbyły się 164 posiedzenia Zespołu do Spraw Rodzinnej Pieczy Zastępczej, w 

efekcie których przekazano do Sądu 179 opinii o zasadności pobytu dziecka w pieczy 

zastępczej. Ponadto sporządzono 346 planów pomocy dziecku, które zawierają główne cele, 

do których ma dążyć rodzina przy pomocy konkretnych działań. 

Do Ośrodka Adopcyjnego zgłoszono 6 dzieci z uregulowaną sytuacją prawną. 

Natomiast pod opiekę rodziców biologicznych w związku z poprawą ich sytuacji zdrowotnej, 

osobistej i materialno - bytowej powróciło 4 dzieci. 

Koordynatorzy obejmowali wsparciem łącznie 51 pełnoletnich wychowanków pieczy 

zastępczej.   

Na prośbę Sądu koordynatorzy z ramienia Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej 

wydali 7 opinii o kandydatach na przyszłych opiekunów zastępczych.  

Koordynatorzy brali aktywny udział w programie realizowanym ze środków 

europejskiego funduszu społecznego pt: „Rozwój i upowszechnianie rodzinnej pieczy 

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

teatru Roma, wyjazdu do Magicznych Ogrodów, wyjazdu terapeutycznego do Murzasichla, 

karnetów na basen oraz voucherów do kina. 

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej w trakcie podejmowanych przez siebie 

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

prowadzących rodzinne domy dziecka, wspierają ich w trakcie rozwiązywania różnorodnych 

problemów oraz trudności w realizacji założeń planu pracy z dzieckiem.  

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

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

związanych z opieką zastępczą. 

 Sprawozdanie z pracy koordynatorów stanowi załącznik do powyższej informacji.  
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VIII. Pomoc społeczna 

 

 Na terenie Powiatu Bialskiego funkcjonują cztery Domy Pomocy Społecznej: 

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

wieku, przewlekle somatycznie chorych, dorosłych niepełnosprawnych 

intelektualnie, dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie oraz osób 

przewlekle psychicznie chorych, 

2) Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie przeznaczony dla osób 

przewlekle psychicznie chorych,  

3) Dom Pomocy Społecznej w Kostomłotach przeznaczony dla osób przewlekle 

psychicznie chorych,  

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

Alberta przeznaczony dla kobiet w podeszłym wieku. 

 W domach pomocy społecznej na terenie powiatu bialskiego na dzień 31.12.2018 roku 

zamieszkiwało 419 osób w tym finansowanych z dotacji budżetu Wojewody (wg starych 

zasad) - 117 osób. 

 W 2018 roku koszt utrzymania Domów Pomocy Społecznej wyniósł ogółem: 

14.819.949,60 zł., z czego z budżetu Wojewody 3.786.963 zł. i ze środków własnych Powiatu 

11.032.986,60 zł.(odpłatność mieszkańców).  

 Ponadto domy pomocy społecznej wydatkowały kwotę przeznaczoną na inwestycje w 

ramach realizowanych projektów z RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-20120 ze 

środków europejskich. 

 W 2018 r. wydatkowano środki w kwocie 1.399.381,21 zł. z tego:  

1) środki europejskie  - 1.183.752,07 zł. 

2) środki własne Powiatu – 215.629,14 zł. 

 

Dom Pomocy Społecznej w Kozuli. 

 

 Dom Pomocy Społecznej w Kozuli zapewnia 220 miejsc przeznaczonych dla: 

1. 70 osób w podeszłym wieku, 

2. 80 osób przewlekle somatycznie chorych, 

3. 20 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, 

4. 20 dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, 

5. 30 osób przewlekle psychicznie chorych. 

       Na koniec 2018 roku w Domu przebywało 222 osób, w tym 70 mieszkańców 

przyjętych przed 01.01.2004 r. 

 W Domu zatrudnionych jest 140 pracowników.  

 Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w 2018 r. wynosił 3.094,00 zł. 

 Na utrzymanie Domu wydatkowano kwotę 8.383.452,25 zł. 

 Mieszkańcy Domu zachęcani są do udziału w zajęciach terapeutycznych, kulinarnych, 

komputerowych, tkackich oraz w organizowanych przedstawieniach, korzystając z pięciu 

pracowni terapeutycznych.  

 Co roku organizowane są imprezy okolicznościowe, wycieczki krajoznawcze, 

pielgrzymki oraz turnusy rehabilitacyjne. 
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 Dom Pomocy Społecznej zakończył realizację projektu w ramach programu RPO 

2014-2020 pn: ”Podniesienie standardu usług Domu Pomocy Społecznej w Kozuli poprzez 

modernizację, adaptację i wyposażenie infrastruktury". Całkowita wartość projektu 

wyniosła 1.380.381,21 zł, z tego wkład własny: 207.057,20 zł, środki UE: 1.173.324,01 zł.  

Inwestycja była kompleksową odpowiedzią na zdiagnozowane problemy dotyczące 

działalności DPS Kozula. 

 W wyniku realizacji projektu pensjonariuszom został zapewniony wymóg 

bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz dostęp do pokoi mieszkalnych o 

wyższym standardzie. Poprawie uległy warunki bytowe mieszkańców.  

 Elementy projektu takie jak dostosowanie modernizowanych pomieszczeń do potrzeb 

osób z niepełnosprawnością (obejmujące m.in. dostosowanie sanitariatów, zapewnienie 

odpowiedniej szerokości drzwi), modernizację windy czy zakup łóżek rehabilitacyjnych 

potwierdza uwzględnienie potrzeb osób z niepełnosprawnością w ramach projektu. 

Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie 

 

 Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie przeznaczony jest dla osób przewlekle 

psychicznie chorych. Dom posiada 115 miejsc statutowych. W 2018 roku zamieszkiwało 

okresowo 118 osób, z tego 37 umieszczonych zostało na podstawie decyzji wydanych przed 

01.01.2004 r.   

 Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w 2018 roku wynosił 3.218,00 zł.  

 Na utrzymanie Domu wydatkowano kwotę 4.533.002,89 zł. 

 Dom Pomocy Społecznej zatrudnia 65 pracowników, którzy sukcesywnie podnoszą 

swoje kwalifikacje zawodowe.  

 Funkcjonujące Zespoły Opiekuńczo-Terapeutyczne stanowią ważne ogniwo w pracy z 

drugim człowiekiem, pełnią szereg funkcji od informacyjnych do terapeutycznych, 

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

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

mieszkających był przyjemny, bezpieczny i służył ich osobistemu rozwojowi.  

 W roku 2018 zrealizowano szereg działań podnoszących poziom standardu usług 

bytowych, opiekuńczych i wspomagających przez Dom.  

 Na usługi remontowe wydatkowano kwotę 150.720,40 zł., z czego dokonano m.in. 

remontu dachu na budynku administracyjnym i kaplicy, zniwelowano bariery dla osób 

niepełnosprawnych, wymieniono oświetlenie na energooszczędne, przygotowano 

dokumentację techniczną i kosztorysową na wykonanie dachu budynku pralni i kuchni. 

 W 2018 roku organizowano wiele atrakcji podopiecznym Domu, w związku z 

realizacją zadań z rehabilitacji społecznej oraz imprez mających na celu integrację ze 

społecznością lokalną na terenie placówki. Zorganizowano również liczne wycieczki do 

pięknych miejsc na terenie powiatu i województwa.  

 W październiku 2018 roku podpisana została umowa dotycząca projektu 

pn. „Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie”. Projekt, którego 

wartość wynosi 2.260.137,03 zł dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora 
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publicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 

– 2020. W związku z tym powołano Zespół do realizacji zadania. 

 

Dom Pomocy Społecznej w Kostomłotach 

     

 Dom Pomocy Społecznej w Kostomłotach jest placówką przeznaczoną dla 48 osób 

przewlekle psychicznie chorych. W 2018 roku w Domu mieszkało łącznie 55 osób, w tym 9 

skierowanych przed dniem 1 stycznia 2004 roku, współfinansowanych dotacją z budżetu 

wojewody.  

 Dom zatrudnia 28 pracowników.  

 Na utrzymanie Domu wydatkowano kwotę 1.877.805,46 zł.  

 Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w roku 2018 wynosił 3.098,00 zł. 

 W 2018 roku rozpoczęły się remonty mające na celu adaptacje niewykorzystanych 

pomieszczeń z przeznaczeniem na świetlicę, w celu poprawy jakości życia mieszkańców, 

które umożliwią spotkania całej społeczności. Ponadto wymieniono pokrycie dachu na 

budynku zespolonym oraz wyremontowano pomieszczenia na garaż. 

 Na remonty wydatkowano kwotę 53.567,16 zł..  

 W ramach działań terapeutycznych realizowane były zajęcia i imprezy, w których 

mieszkańcy Domu mieli możliwość uczestniczenia w różnego rodzaju spotkaniach 

integracyjnych środowiska osób chorych i niepełnosprawnych. W 2018 r. mieszkańcy Domu 

uczestniczyli w licznych zajęciach kulturalno-oświatowych, wyjazdach integracyjno-

rekreacyjnych oraz imprezach okolicznościowych.  

 

 Dom Pomocy Społecznej w Kodniu. 

 

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

wieku. W roku 2018 przebywało 42 kobiety, w tym 1 umieszczona przed 1 stycznia 2004r. 

 Dom zatrudniał 12 pracowników.   

 Dotacja dla Domu w Kodniu wynosiła 25.689,00 zł. 

 Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w 2018 r. wynosił 2.567,49 zł. 

 W roku 2018 r. doposażono pokoje mieszkańców poprzez wymianę łóżek, zakup  

szafek, jak również przeprowadzono remonty polegające na wymianie wykładzin 

podłogowych,  parapetów i  kaloryferów, oraz pomalowano pomieszczenia.  

 Mieszkanki uczestniczą w spotkaniach integracyjnych i okolicznościowych, a także w 

zajęciach kulturalno – oświatowych. 

 

 Domy Pomocy Społecznej z Powiatu Bialskiego współpracują z jednostkami 

organizacyjnymi pomocy społecznej we Francji z departamentu Deux-Sevres. 

Celem współpracy jest wymiana doświadczeń. 
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IX. Rehabilitacja społeczna 

 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje zadania Powiatu na rzecz osób 

niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji społecznej. 

 Na realizację tych zadań Powiat otrzymuje środki Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

 W roku 2018 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 

realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej przekazał kwotę 2.804.149,00 

zł., na rehabilitację społeczną przeznaczono – 2.697.477,00 zł., natomiast na rehabilitację 

zawodową-  106.672,00 zł.   

 Środki przeznaczone na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej zostały 

wydatkowane w kwocie 2.697.477,00 zł., tj. 100% na n/w zadania: 

1) dofinansowanie działalności bieżącej warsztatów terapii zajęciowej- 1.941.732,00 zł., 

2) dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych- 258.291,00 zł., 

3) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych- 

30.942,00 zł., 

4) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i 

środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych 

przepisów- 378.074,00 zł., 

5) likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku 

z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych- 88.438,00 zł., 

6) zadania zlecane organizacjom pozarządowym- 0 zł., 

7) dofinansowanie do tłumacza języka migowego- 0 zł. 

 Obecnie na terenie powiatu funkcjonują cztery warsztaty terapii zajęciowej, które 

swoją działalnością obejmują 143 osoby niepełnosprawne. Działalność warsztatów terapii 

zajęciowej w 2018 roku była finansowana ze środków PFRON w 90%, tj. kwota 1.941.732,00 

zł., zaś w 10%, tj. kwota 261.848,00 zł. była finansowana ze środków Powiatu. 

 

 Warsztaty terapii zajęciowej funkcjonujące na terenie powiatu bialskiego przedstawia 

tabela Nr 4. 

LP. Jednostka prowadząca warsztaty 
Rok 

powstania 
Adres  

Liczba 

uczestników 

warsztatów 

1 
Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Wisznicach 
2005 

ul. Wygoda 4,  

21-580 Wisznice 
35 

2 
Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Kodniu 
2004 

ul. Nadbrzeżna 12 

21-509 Kodeń 
30 

3. 
Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Konstantynowie 
2013 

ul. Piłsudskiego 27 

21-543 

Konstantynów 

25 
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4. PSON w Międzyrzecu Podlaskim 1999 

ul. Zarówie 86 21-

560 Międzyrzec 

Podlaski 

28 

5.  Spółdzielnia Inwalidów „Elremet” 1994 
ul. Prosta 35,  

21-500 Biała 

Podlaska 

7 

6.  Caritas Diecezji Siedleckiej  2008 

ul. Warszawska 15, 

21-500 Biała 

Podlaska 

18 

Tab. Nr 4. 

  

 O dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych w roku 2018 ubiegało 

się 284 osób niepełnosprawnych, w tym 75 opiekunów. 

 Łącznie wypłacono 253 dofinansowania na kwotę   258.291,00  zł. z tego: 

1) dzieci niepełnosprawne- 34 na kwotę                          35.606,00  zł. 

2) opiekunowie dzieci- 35 na kwotę                                17.364,00  zł. 

3) dorośli niepełnosprawni- 144 na kwotę                      170.715,00 zł. 

4) opiekunowie dorosłych-  40  na kwotę                        34.606,00  zł. 

 

 W ramach dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób 

niepełnosprawnych zorganizowanych zostało 24 imprezy integracyjne.  

 Wnioski dotyczyły organizacji imprez o charakterze rekreacyjnym, kulturalnym i 

sportowym dla niepełnosprawnych dorosłych. Na realizację tego zadania wydatkowano 

środki w kwocie: 30.942,00 zł. 

 Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i 

środki pomocnicze przyznano 1.075 osobom niepełnosprawnym na kwotę  378.074,00 zł. z 

tego: 

 dzieci i młodzież – 86 na kwotę     75.017,00 zł. 

 dorośli – 989 na kwotę                 303.057,00 zł.   

 W zakresie dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych, w 

komunikowaniu się i technicznych zrealizowano 37 umów na łączną kwotę 88.438,00 zł., z 

tego: 

 bariery architektoniczne-           13 umów na kwotę        58.313,00   zł. 

 bariery w komunikowaniu się-  13  umów na kwotę       13.156,00   zł. 

 bariery techniczne-                    11  umów na kwotę       16.969,00   zł.   

 

 Program „Aktywny samorząd” jest skierowany bezpośrednio do osób 

niepełnosprawnych.  

 Tabela nr 5 zawiera wykaz kosztów w rozbiciu na poszczególne zadania poniesione na 

realizację programu w 2018 roku. 
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Moduł 

Programu 

 

 

Obszar i 

numer 

zadania 

 

 

Nazwa Obszaru i zadania 

                  

 

Ilość 

zrealizowanych 

wniosków 

 

 

Kwota wypłat 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

 

 

 

 

I 

 

 

 

 

 

A-1 Pomoc w zakupie i montażu 

oprzyrządowania do posiadanego 

samochodu 

2 11.729,00 

 

A-2 Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy 

kat. B 

 

3 4.977,00 

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 

7 18.580,00 

 

 

C-3 Pomoc w zakupie protezy 

kończyny, w której zastosowano 

nowoczesne rozwiązania 

techniczne 

0 0 

 

C-4 Pomoc w utrzymaniu sprawności 

technicznej posiadanej kończyny 

protezy 

0 0 

 

D Pomoc w utrzymaniu aktywności 

zawodowej poprzez zapewnienie 

opieki dla osoby zależnej 

1 417,69 

 

II x Pomoc w uzyskaniu wykształcenia 

na poziomie wyższym 

 

18 30.658,50 

 

RAZEM: 31 66.362,19 

 

 Tab. Nr 5. 
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X. Zadania z zakresu administracji rządowej 

 Program „Dobry Start”  

 W 2018 r. przyznano świadczenie „dobry start” na dziecko rodzinom zastępczym, 

prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo- wychowawczych, 

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

dziecko lub osobę uczącą się 20 roku życia lub przez dziecko lub osobę uczącą się 24 roku 

życia, w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o 

niepełnosprawności.  

 W 2018 r. świadczenie dobry start wypłacono na 118 dzieci przebywających w 

rodzinach zastępczych w kwocie 35.400,00 zł., na 63 dzieci przebywających w placówkach 

opiekuńczo- wychowawczych w kwocie 18.900,00 zł. oraz na 1 osobę uczącą się, 

usamodzielnioną w kwocie 300,00 zł. Łącznie świadczenie „dobry start” wypłacono na 182 

osoby w kwocie 54.600,00 zł., dodatkowo na wynagrodzenia przeznaczono 1.485,67 zł. oraz 

na zakup materiałów niezbędnych do realizacji programu 334,33 zł. 

 

 Dodatek wychowawczy  

 W roku 2018 r. na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia umieszczone 

w rodzinie zastępczej i rodzinnym domu dziecka przysługuje dodatek wychowawczy w 

kwocie 500,00 zł. miesięcznie.  

 Analogicznie powyższa forma wsparcia przysługuje także dzieciom przebywającym w 

placówkach opiekuńczo- wychowawczych typu rodzinnego w formie dodatku do 

zryczałtowanej kwoty.  

 W roku sprawozdawczym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przyznało dodatek 

wychowawczy dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów na 135 dzieci na kwotę 

785.046,00 zł. Natomiast dodatek do zryczałtowanej kwoty na 24 dzieci przebywających w 

placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego wypłacono na kwotę 132.887,00 

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.  

 Jest placówką pobytu dziennego z przeznaczeniem dla 25 osób z zaburzeniami 

psychicznymi, które z powodu choroby psychicznej mają trudności w funkcjonowaniu w 

codziennym życiu w środowisku, rodzinie i społeczeństwie. 

 Wydatki Ośrodka w 2018 roku wynosiły  605.037,21 zł., z tego wydatki majątkowe 

153.567,52 zł. przeznaczone na zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób 

niepełnosprawnych. 

 W celu realizacji zadań Ośrodek zatrudniał w 2018 r. siedmiu pracowników. 
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 W roku sprawozdawczym wyremontowano pochylnię dla osób niepełnosprawnych 

ruchowo, wykonano monitoring oraz zamontowano rolety w obu budynkach w miejsce 

uszkodzonych.  

 Ośrodek złożył wniosek aplikacyjny o dofinansowanie projektu pod nazwą 

„Utworzenie i prowadzenie mieszkań wspomaganych, wspieranych w Międzyrzecu 

Podlaskim dla osób z niepełnosprawnościami, niesamodzielnych”. W ramach projektu 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2019-2022. Działanie 11.2 Usługi społeczne i 

zdrowotne. Całkowita wartość projektu wynosi 1.003.260,46 zł. w tym dofinansowanie z 

Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 902.960,46 zł. W roku 2018 zostały 

poniesione wydatki na ten cel w wysokości 2.460,00 zł. dotyczące finansowania kosztów 

związanych ze sporządzeniem kosztorysu inwestorskiego. 
 

 Program korekcyjno- edukacyjny dla osób stosujących przemoc w 

rodzinie 

 

 W 2018 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przeprowadziło 1 edycję 

szkoleniową programu korekcyjno- edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie 

„Przestań być wrogiem- zostań przyjacielem”, którym objęto w sumie 14 osób. Edycja 

programu odbywała się w Zakładzie Karnym w Białej Podlaskiej i obejmowała 60 godzin 

zajęć. 

 Na realizację XIX edycji programu korekcyjno- edukacyjnego dla osób stosujących 

przemoc w rodzinie wydatkowano łączną kwotę 10.060,67 zł. Środki zostały pozyskane z 

budżetu Wojewody. 

 Środki w kwocie 8.874,97 zł. przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla 2 trenerów 

prowadzących zajęcia. Pozostała część, tj. 1.185,70 zł. została przeznaczona za zakup 

materiałów niezbędnych do realizacji programu.   

 

 Karta Polaka 

 Karta Polaka to dokument potwierdzający przynależność do Narodu Polskiego. 

 Wojewoda Lubelski wydaje decyzje administracyjne przyznające świadczenia 

pieniężne dla posiadaczy Kart Polaka osiedlających się w Rzeczypospolitej Polskiej na 

częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej 

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

pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, na terenie Powiatu Bialskiego. 

W roku 2018 r. wypłacono świadczenia pieniężne na częściowe pokrycie kosztów 

zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla 56 cudzoziemców, 

posiadających Kartę Polaka i osiedlających się na terytorium Powiatu Bialskiego na łączną 

kwotę 282.465,00 zł. Środki na realizację tego zadania zostały pozyskane z budżetu 

Wojewody.  

Środki w kwocie 5.616,96 zł. przeznaczono na pokrycie kosztów obsługi zadania. 
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XI. Współpraca z organizacjami pozarządowymi. 

W 2018 r. Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej ogłosił otwarty konkurs na realizację 

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

zastępczej, finansowanych z budżetu Powiatu Bialskiego. 

Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie specjalistycznego 

poradnictwa dla rodzin będących w sytuacji kryzysowej oraz dofinansowanie kosztów 

prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej dla rodzin, w których występuje upośledzenie 

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

formie wsparcia. Łączna kwota przeznaczona na powyższe zadania w 2018 r. wyniosła 

36.000,00 zł.  

Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 

prowadzenie placówek opiekuńczo- wychowawczych typu rodzinnego wraz z prowadzeniem 

mieszkania chronionego finansowana jest w formie powierzenia. Kwota dotacji na to zadanie 

wyniosła 547.000,00 zł. 

 

 Fundacja Pomocy Osobom Uzależnionym i Ich Rodzinom w Dołdze. 

 

Fundacja udziela pomocy osobom i rodzinom uwikłanym w problem alkoholowy. 

Odbiorcami są osoby dorosłe, mieszkańcy Powiatu Bialskiego, u których stwierdzono 

uzależnienie od alkoholu, zmotywowane do podjęcia terapii. Głównym celem jest pomoc 

rodzinie, w której powstał kryzys w wyniku uzależnienia, doprowadzenie do integracji 

społecznej tych osób poprzez prowadzenie programów terapeutycznych. Prowadzi się także 

działania profilaktyczno – socjoterapeutyczne w stosunku do dzieci i młodzieży. Program 

terapeutyczny dla osób uzależnionych trwa 5 tygodni. W tym czasie prowadzone są zajęcia 

indywidualne i grupowe a także zajęcia poza terapeutyczne tj.: praca własna, zajęcia 

integracyjno – sportowe oraz praca na rzecz Ośrodka. Podopieczni mają zapewnione 

całodzienne wyżywienie, opiekę medyczną i socjalną. 

 W okresie realizacji zadania podjęto pracę z 11 osobami uzależnionymi od alkoholu, 

z czego 1 osoba nie ukończyła terapii. Osoby biorące udział w programie przebywały na 

całodobowej terapii, w trakcie której korzystały z konsultacji terapeutycznej, objęci byli 

opieką medyczną i socjalną.  

Fundacja prowadzi także 2 – tygodniowy program nawrotowy.  

Kwota dotacji na realizację zadania wyniosła 10.000,00 zł.   

 

 Bialskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „ Sprawni 

Inaczej” 

 

  Stowarzyszenie prowadzi rehabilitację ruchową, psychologiczną i logopedyczną. 

Zrzesza środowisko osób niepełnosprawnych fizycznie, intelektualnie oraz osób z 

zaburzeniami psychicznymi. Prowadzi także poradnictwo dla opiekunów i rodzin osób 

niepełnosprawnych. Oprócz specjalistycznych terapii organizuje imprezy kulturalne i 

integracyjne.  
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 W okresie realizacji zadania podjęto pracę z 7 rodzinami, w których wychowują się 

niepełnosprawne dzieci z Powiatu Bialskiego. Terapia, na którą uczęszczali podopieczni była 

dostosowana do potrzeb i możliwości dzieci niepełnosprawnych w wieku szkolnym oraz ich 

opiekunów.   

 Dla mieszkańców Powiatu Stowarzyszenie świadczyło usługi w zakresie 

specjalistycznej terapii logopedycznej, psychologicznej, rehabilitacji ruchowej, mającej na 

celu usprawnienie procesów myślenia, rozwój zdolności intelektualnych, postęp w 

wykonywaniu czynności życia codziennego, umiejętność nawiązywania kontaktu 

wzrokowego, emocjonalnego oraz werbalnego, zapobieganie wtórnemu upośledzeniu poprzez 

stymulacje ruchową oraz psychomotoryczną oraz poradnictwa dla opiekunów i rodzin osób 

niepełnosprawnych.  

 Kwota dotacji na realizację zadania wyniosła 8.000,00 zł. 

 Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem Caritas Diecezji 

Siedleckiej. 

 Głównym celem Ośrodka jest eliminowanie negatywnych skutków kryzysów 

osobistych poprzez poradnictwo psychologiczne, psychoterapeutyczne, prawne oraz grupę 

wsparcia. Ośrodek prowadzi specjalistyczne poradnictwo dla rodzin będących w sytuacji 

kryzysowej oraz dla rodzin, w których występuje przemoc w rodzinie. W roku 2018 r. 

Ośrodek objął wsparciem 101 osób,  udzielił 126 godzin porad psychologicznych, 132 godzin 

porad prawnych oraz 35 godzin grupy wsparcia.  

 Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym zapewnia powszechny i bezpłatny dostęp dla osób 

doświadczających przemocy w rodzinie, w szczególności z powodu problemu alkoholowego 

oraz do porad prawnych, psychologicznych i terapeutycznych. Osoby korzystające ze 

wsparcia mogą uzyskać kompleksową pomoc w sytuacji kryzysu oraz pomoc w umieszczeniu 

w mieszkaniu interwencyjnym. Głównym celem Ośrodka jest podniesienie świadomości 

społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie oraz zmniejszenie negatywnych skutków 

przemocy u osób, które jej doświadczają oraz prowadzenie grup wsparcia dla kobiet 

doświadczających przemocy domowej. 

 Kwota dotacji na realizację zadania wyniosła 18.000,00 zł. 

 

 Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego „Jedno Serce” 

 

 Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego „Jedno Serce” prowadzi dwie placówki 

opiekuńczo- wychowawcze typu rodzinnego wraz z mieszkaniem chronionym.  

 Funkcjonujące Domy zapewniają opiekę dzieciom pozostającym w pieczy zastępczej, 

w tym wielodzietnym rodzeństwom, młodzieży będącej w procesie usamodzielnienia oraz 

dzieciom, dla których poszukuje się rodzin adopcyjnych.  

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

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

wychowawczych typu rodzinnego z terenu Powiatu Bialskiego.  
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W 2018 r. wychowankowie, jak i prowadzący Domy Rodzinne brali udział w 

spotkaniach integracyjnych, zajęciach terapeutycznych, spotkaniach grupy wsparcia, 

spotkaniach z psychologiem, zajęciach filmowych.  

 

 

Pozyskiwanie środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Od 1 maja 2018 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej 

realizuje projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś 

priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne pn.: 

Rozwój i upowszechnianie rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie bialskim.  

Celem projektu jest rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej poprzez objęcie 

kompleksowym wsparciem 82 rodzin zastępczych, 220 wychowanków pieczy zastępczej z 

terenu Powiatu Bialskiego a także poprzez podniesienie i rozszerzenie kwalifikacji 

zawodowych 6 koordynatorów pieczy zastępczej.  

W ramach projektu przeprowadzono dwa szkolenia dla 27 rodziców zastępczych, 8 

grup wsparcia z dyżurami specjalistów, wyjazd integracyjny dla 40 rodziców zastępczych do 

Teatru Roma, wyjazd integracyjno – socjalizacyjny dla 16 wychowanków pieczy zastępczej 

do Murzasichle, wyjazd edukacyjny do Magicznych Ogrodów dla 26 wychowanków pieczy 

zastępczej, zakupiono 181 karnetów do kina i 20 karnetów na basen dla wychowanków 

pieczy zastępczej oraz przeprowadzono szkolenie dla koordynatorów pieczy zastępczej.   

Projekt będzie realizowany do 30.08.2020 roku. Całkowita wartość projektu to 

415 724,30 zł z czego dofinansowanie EFS to 353 365,65 zł. 

W 2018 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej aplikowało o 

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

zjawisku uzależnienia od pomocy społecznej, dziedziczenia biedy oraz niekorzystnych 

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

w Białej Podlaskiej w okresie od 01 stycznia 2019 r. 31 grudnia 2021 r. Całkowita wartość 

projektu to 2.704.567,25 zł., z czego dofinansowanie z EFS 2.298.882,10 zł. 

W ramach Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura Społeczna, Działanie 13.2 

Infrastruktura usług społecznych Powiat Bialski realizował 3 projekty. 

Pierwszy z nich to Adaptacja i dostosowanie budynku byłej Szkoły Podstawowej w 

Maniach do potrzeb placówki opiekuńczo – wychowawczej wraz z mieszkaniami chronionymi. 

Główny cel projektu to wzrost usług społecznych poprzez adaptacje i dostosowanie budynku 

po byłej szkole podstawowej do potrzeb nowoczesnej placówki opiekuńczo – wychowawczej 

dla 14 wychowanków. Utworzono także 2 mieszkania chronione dla 6 pełnoletnich 

wychowanków opuszczających instytucjonalną i rodzinną pieczę zastępczą. Wsparta 

infrastruktura została kompleksowo wyposażona w meble i niezbędne sprzęty, teren na 

zewnątrz został zagospodarowany zielenią a także utworzono boisko wielofunkcyjne, 

bezpieczny plac zabaw, mini siłownię, scenę oraz altankę rekreacyjną. 

Całkowita wartość projektu wyniosła 2 545 049,00 zł, dofinansowanie EFRR 

2 016 378,64 zł. 
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Kolejny projekt to Rozbudowa i modernizacja Domu Rodzinnego w Żabcach celem 

poprawy jakości świadczonych usług. Głównym celem projektu był wzrost dostępności 

wysokiej jakości usług społecznych świadczonych na rzecz wychowanków pieczy zastępczej. 

W ramach projektu został rozbudowany budynek mieszkalny, remont budynku edukacyjno – 

rekreacyjno sportowego, remont elewacji mieszkań chronionych, zagospodarowanie terenu, 

budowa placu zabaw, altany rekreacyjnej, wykonanie ogrodzenia oraz instalacja kolektorów 

słonecznych. Rozbudowana placówka zostanie wyposażona w nowe niezbędne sprzęty oraz 

meble.  

Całkowita wartość projektu wyniosła 1 118 083,79 zł, dofinansowanie EFRR 

811 561,70 zł.  

Oprócz wsparcia rozwoju usług świadczonych na rzecz pieczy zastępczej 

zaplanowano także projekt na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych. Podniesienie 

standardu usług Domu Pomocy Społecznej w Kozuli poprzez modernizację, adaptację i 

wyposażenie infrastruktury – to trzeci projekt Powiatu. Inwestycja zakłada remont łazienek z 

dostosowaniem ich do potrzeb osób niepełnosprawnych, remont pokoi mieszkalnych także z 

pełnym dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych, wymianę centrali sygnalizacji 

pożarowej z wymianą czujek sygnalizacji pożaru, remont i adaptację pomieszczeń po fizyko – 

i hydroterapii na pokoje mieszkalne dla pensjonariuszy oraz osób ich odwiedzających, 

modernizację monitoringu wewnętrznego, modernizację dźwigu osobowego. Zadania zostały 

uzupełnione o zakup niezbędnego wyposażenia wspartej infrastruktury.  

Całkowita wartość projektu wyniosła 1.380.381,21 zł. z czego dofinansowanie z 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 1.173.324,01 zł.  

 

POTRZEBY W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ I SYSTEMU PIECZY 

ZASTĘPCZEJ. 

 W ramach zatwierdzonego Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 

2018-2020 zostały określone potrzeby i zadania do wykonania, w tym m.in.: 

1. Promocja rodzinnych form pieczy zastępczej, 

2. Organizowanie szkoleń dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, 

3. Rozwój specjalistycznego poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego i 

prawnego, 

4. Organizowanie wsparcia dla usamodzielnianych wychowanków rodzinnej i 

instytucjonalnej pieczy zastępczej, 

5. Organizowanie szkoleń dla kandydatów na opiekunów zastępczych, 

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

zastępczej umów na prowadzenie Rodzinnych Domów Dziecka, 

7. Utrzymanie standardów w już istniejących placówkach opiekuńczo- wychowawczych 

oraz domach pomocy społecznej. 
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Zał. do sprawozdania 

z działalności Centrum za 2018r. 

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 2018 r. poz. 998 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.  

Wg. Stanu na koniec grudnia 2018r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej opieką 

6 koordynatorów objęło: 

5) 5 rodzinnych domów dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej (38 dzieci) 

6) 7 zawodowych rodzin zastępczych w tym jedną o charakterze Pogotowia Rodzinnego  

             ( 28 dzieci) 

7) 27 niezawodowych rodzin zastępczych ( 40 dzieci) 

8) 52 spokrewnionych rodzin zastępczych (67  dzieci)   

W łącznej liczbie rodzin mieści się 15 rodzin w których przebywają wyłącznie pełnoletni 

wychowankowie, gdyż ustawa dopuszcza taką ewentualność.   

W 2018r. koordynatorzy łącznie przeprowadzili 971 wizytacji rodzin w miejscu zamieszkania 

oraz związanych z nimi instytucji ( Szkół, GOPS, MOPS).  

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

9) udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji 

zadań wynikających z pieczy zastępczej, 

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

prowadzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku, 

11) pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu 

wzajemnego kontaktu, w szczególności przez organizowanie grup wsparcia, 
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12) zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do 

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

13) 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, 

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

w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających, 

15) udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej, 

16) przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy 

zastępczej. 

W trakcie wizytacji koordynatorzy sporządzają: 

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

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

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

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

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

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

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

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

zainteresowań oraz stanowisko koordynatora w sprawie zasadności dalszego pobytu dziecka w pieczy 

zastępczej.,  

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

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

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

sferze zainteresowań dziecka oraz kontaktów z rodzicami biologicznymi.  

Plan pomocy dziecku sporządzany jest niezwłocznie po jego umieszczeniu w pieczy zastępczej, 

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

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej dokonywali pierwszej oceny rodziny zastępczej 

zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej albo prowadzącego rodzinny dom dziecka przed 

upływem jednego roku od umieszczenia pierwszego dziecka w rodzinie zastępczej zawodowej, 
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rodzinie zastępczej niezawodowej albo rodzinnym domu dziecka. Kolejna ocena jest dokonywana po 

upływie roku od dokonania pierwszej oceny, a następne nie rzadziej, niż co 3 lata.  

W przypadku negatywnej oceny, kolejna ocena jest dokonywana nie później niż w terminie 6 

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

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

dziecka w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej albo rodzinnym domu 

dziecka.  

W 2018r. sporządzono 13 ocen rodzin zastępczych. Wszystkie rodziny oceniono pozytywnie. 

W przypadku rodzin zastępczych zawodowych oraz rodzinnych domów dziecka, w 

celu ustalenia zasadności przedłużenia okresu obowiązywania umowy zawartej ze starostą na 

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

wygaśnięciem tej umowy. 

Po dokonaniu oceny sytuacji dziecka, koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej 

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

następnie przekazuje ją do właściwego sądu. W dokonywanych ocenach koordynatorzy uwzględniają 

informacje ze szkół, ośrodków pomocy społecznej, opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej, 

kuratorów sądowych, asystentów oraz informacje uzyskane z ośrodka adopcyjnego. W/w ocen 

dokonuje się po spotkaniu zespołu do spraw pieczy zastępczej w skład którego wchodzą 

przedstawiciele tut. Centrum, pedagog, psycholog opiekunowie zastępczy wraz z koordynatorem, 

rodzice biologiczni, (jeżeli nie zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej), przedstawiciele szkoły, 

ośrodka pomocy społecznej oraz ośrodka adopcyjnego.  

W 2018r. odbyły się 164 posiedzenia Zespołu do Spraw Rodzinnej Pieczy Zastępczej,  w 

efekcie których przekazano do Sądu 179 opinii.  

Osoby pełniące role koordynatora uczestniczą również w ocenach okresowych sytuacji dzieci 

przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego. 

Do Ośrodka Adopcyjnego zgłoszono 6 dzieci z uregulowaną sytuacją prawną. Natomiast pod 

opiekę rodziców biologicznych w związku z poprawą ich sytuacji zdrowotnej, osobistej i materialno - 

bytowej powróciło 4 dzieci. 

Wszystkie rodziny posiadają aktualne badania psychologiczne zawierające wskazania do 

dalszej pracy nad rozwojem osobistym. Rodziny dostarczają również cyklicznie zaświadczenia 

lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do sprawowania opieki nad dziećmi. 
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Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej sporządzają również Indywidualne Programy 

Usamodzielnienia wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej i wspierają ich w procesie 

usamodzielnienia. W wielu przypadkach koordynatorzy pełnia funkcję opiekuna usamodzielnienia. 

Koordynatorzy obejmowali wsparciem łącznie 51 pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej.   

 W przypadku zawierania umów z rodzinami zawodowymi, rodzinnymi domami dziecka 

koordynatorzy sporządzali opinię o kandydatach. 

 Na prośbę Sądu koordynatorzy z ramienia Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej wydają 

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

uzyskiwania świadczeń rentowych przysługujących wychowankom, orzeczeń z Powiatowego Zespołu 

do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, orzeczeń z Poradni Psychologiczno – 

Pedagogicznej. Mobilizują rodziny do oszczędzania środków uzyskiwanych na pokrycie kosztów 

utrzymania dziecka lub stanowiących majątek dziecka z myślą o jego przyszłości. Dokonują również 

oceny racjonalności wydatkowania dodatku wychowawczego 500+ , sprawdzając czy jest ono 

przeznaczane na pokrycie dodatkowych kosztów wiążących się z wychowywaniem dzieci. 

Stwierdzono, iż świadczenia te są przeważnie przeznaczane na korepetycje, wyjazdy związane z 

wypoczynkiem oraz finansowaniem udziału w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych dzieci.  

Koordynatorzy brali aktywny udział w programie realizowanym ze środków 

europejskiego funduszu społecznego pt: „ Rozwój i upowszechnianie rodzinnej pieczy 

zastępczej w powiecie bialskim”. W ramach tego programu rodziny korzystały z wyjazdu do 

teatru Roma, Wyjazd do Magicznych Ogrodów, Wyjazd terapeutyczny do Murzasichla, 

Karnetów na basen, Voucherów do kina. 

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej w trakcie podejmowanych przez siebie działań na 

rzecz dziecka i rodziny biorą pod uwagę oczekiwania rodzin zastępczych i osób prowadzących 

rodzinne domy dziecka, wspierają ich w trakcie rozwiązywania różnorodnych problemów oraz 

trudności w realizacji założeń planu pracy z dzieckiem.  

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

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

związanych z opieką zastępczą. 

 

 


