ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2007 ROK
ORAZ
WYKAZ POTRZEB W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ NA ROK 2008

POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W SIEMIATYCZACH

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, jest jednostką organizacyjną powiatu z zakresu pomocy społecznej.
Przy Centrum od 2000 roku funkcjonuje Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności-organ
Starosty Powiatu, który jako Centrum obsługujemy w zakresie: księgowym, kadrowym, finansowym. Przy
Centrum także od listopada roku 2006 istnieje Zespól Specjalistycznego Poradnictwa Rodzinnego, który
także jako Centrum obsługujemy w zakresie: księgowym, kadrowym, finansowym i merytorycznym. Stan
zatrudnienia w Centrum, jak w roku ubiegłym: kierownik, księgowa, pracownik socjalny - stanowisko pracy do
spraw pomocy instytucjonalnej, specjalista pracy z rodziną - stanowisko do spraw pomocy środowiskowej,
konsultant do spraw osób niepełnosprawnych – stanowisko do spraw realizacji zadań wynikających z ustawy
o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i finansowanych ze środków PFRON , oraz
stanowisko do obsługi biurowej Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
Budżet na utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach na rok budżetowy 2007,
wynosił 168.910,00 złotych.
Utrzymanie bieżące biura centrum, związane z funkcjonowaniem i z wykonywaniem pracy, w roku 2007 to
w szczególności :
płace dla pięciu osób zatrudnionych w centrum i pochodne, oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne
za 2006 rok,
- nagrody roczne dla pracowników,
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych.
Wydatki bieżące, to:
- czynsz, który obejmuje wszelkie usługi związane z wynajmem pomieszczeń łącznie z rozmowami
telefonicznymi,
- koszty delegacji, oraz szkolenie pracowników,
- ubezpieczenie wyposażenia biura, świadczenia pracodawcy wynikające z przepisów bhp, czyli środki
czystości dla pracowników,
- zakup materiałów papierniczych,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia,
- zakup akcesorii komputerowych,
-

Orzecznictwo prowadzone przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności jest
zadaniem rządowym wynikającym z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych, należącym do kompetencji Starosty Powiatu. Plan roczny był w wysokości 75.000,00
złotych, z czego 45.000,00 złotych to dotacja.
Wydatki z powyższych środków to koszty jednego etatu pracownika obsługującego Zespół będącego
Przewodniczącym Zespołu, oraz pozostałe koszty z przeznaczeniem na następujące wydatki bieżące:
- koszty umów zleceń z członkami Zespołu,
- czynsz proporcjonalny do zajmowanych pomieszczeń-dwóch,
- ubezpieczenie wyposażenia biura, świadczenia pracodawcy wynikające z przepisów bhp, czyli środki
czystości dla pracownika, koszty delegacji,
- materiały biurowe i wyposażenie, w którym sam koszt prowadzonej korenspondencji zespołu to
kwota 6.700,00 złotych.
Orzeczenie wydane przez Zespół służy do celów pozarentowych. Oznacza to, że posiadanie orzeczenia
pozwala korzystać z następujących form pomocy, bądź uprawnień:
•
•
•
•

w zakresie rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia – możliwość uzyskania odpowiedniego
zatrudnienia, możliwość korzystania ze szkoleń oraz podleganie przywilejom pracowniczym osób
niepełnosprawnych,
w zakresie pomocy społecznej – możliwość korzystania z pomocy świadczonej lub organizowanej
przez pomoc społeczną,
w zakresie rehabilitacji społecznej np. możliwość uczestnictwa w terapii zajęciowej,
uprawnienia do zasiłku pielęgnacyjnego,

Osoby powołane do pracy Zespołu w roku 2008 to pięciu lekarzy o specjalizacji: neurolog, laryngolog,
okulista, psychiatra, lekarz chorób wewnętrznych, a także psycholog, doradca zawodowy-pracownik
socjalny.
W roku 2008 przyjęto wniosków do wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności od osób powyżej 16stego roku życia 537, natomiast wydano orzeczeń dla tychże wnioskodawców 513, z czego:
• 124 osób zostało zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności,
• 181 osób zostało zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,

•
•
•

158 osób zostało zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności,
36 osób nie zaliczono do osób niepełnosprawnych,
14 odmowa ustalenia stopnia niepełnosprawności.

Osoby dorosłe które otrzymały orzeczenie to w większości osoby z przedziału wiekowego 60 i więcej lat –
185 osób, od lat z ogromną dominacją są to osoby z wykształceniem podstawowym - 234 osób, w stosunku
do osób z wykształceniem średnim – 93 osób. Osoby orzekające się to ludzie bez zatrudnienia – 413 osób,
patrząc na wiek osób to emeryci. Większość orzekanych osób to mężczyźni – 243, kobiety w liczbie
nieznacznie mniejszej – 220.
Rok 2007 jest kolejnym rokiem pokazującym w analizie, iż zaczynamy orzekać osoby starsze powyżej 60-tego
roku życia, oczywiście nie pracujące bo już nie w wieku aktywności zawodowej, ponieważ są zabezpieczone
świadczeniami emerytalnymi, z dominującym wykształceniem podstawowym i jak wynika do dwóch
podstawowych celów: zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, bądź ubiegania się o możliwość korzystania
z pomocy świadczonej lub organizowanej przez pomoc społeczną. Najczęstsze schorzenia dotykające
naszych wnioskodawców to choroby układu ruchu i choroby słuchu.
Natomiast wniosków do wydania orzeczenia o niepełnosprawności dla dzieci i młodzieży do lat 16-stu,
przyjęto 110. Wydano orzeczeń o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych, dla tychże wnioskodawców 87, 21
dzieci zostało nie zaliczonych do osób niepełnosprawnych, oraz wydano jedną odmowę wydania orzeczenia.
Najliczniejsza grupa dzieci-46, która została uznana za niepełnosprawne jest z przedziału wiekowego 8-16 lat,
jak w latach ubiegłych, natomiast dominującą przyczyną niepełnosprawności dzieci z naszego powiatu, są
schorzenia neurologiczne–20 dzieci, oraz choroby laryngologiczne i układu oddychania.Płeć dzieci w
nieznacznej przewadze żeńska-44 dziewczynek.
Pięćdziesięciu sześciu wnioskodawców złożyło w roku 2007 odwołania od wydanych przez powiatowy zespół
orzeczeń. Trzydzieści dwa orzeczenia zostały utrzymane w mocy, natomiast w całości uchylono 12 orzeczeń.
Pozostałe orzeczenia uchylono w części-3, pozostawiono bez rozpatrzenia z racji niestawiennictwa 4
orzeczenia, w trakcie realizacji w odwołaniu jest 5 orzeczeń.
Orzeczenie jest podstawą do przyznania ulg i uprawnień przysługującym osobom niepełnosprawnym.
Potwierdzeniem posiadania orzeczenia jest legitymacja osoby niepełnosprawnej. Organem uprawnionym do
jej wydania jest z upoważnienia Starosty, Przewodniczący Zespołu.
Legitymacja wydawana jest na podstawie ważnego, prawomocnego orzeczenia o zaliczeniu do
niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności. W roku 2007 wydano 139 legitymacji na wydane
przez Zespół orzeczenia, oraz 28 legitymacji na orzeczenia wydane przez inne organy orzecznicze, np. ZUS,
KIZ, KRUS, MON, MSWiA.
Specjalistyczne Poradnictwo Rodzinne istnieje przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie od listopada
roku 2006. Zadaniem Zespołu jest przywrócenie rodziny do pełnienia jej funkcji opiekuńczych i
wychowawczych, udzielenie fachowej porady specjalisty, szeroko rozumianej dostępności do informacji
prawnej, psychologicznej i pedagogicznej. Pomoc zespołowa polega na profilaktyce, jako czynności
uprzedzającej, która podejmowana jest jeszcze zanim groźne zjawiska się ujawnią lub rozprzestrzenią, a ich
dolegliwość wymusi zastosowanie bezpośrednich środków zaradczych. W ramach pracy zespołu porad i
wsparcia rodzinie udzielali: prawnik, psycholog i pedagog. Specjaliści służyli pomocą i wiedzą według
ustalonego grafiku dyżurów. Prawnik, psycholog i pedagog w każdy poniedziałek i środę w godzinach od
16.30 do 18.30, przez dwie godziny udzielali porad i konsultacji. Miejscem pracy specjalistów było biuro
centrum w godzinach po zakończonej pracy biurowej instytucji.
Udzielane przez specjalistów porady miały charakter indywidualnych, dyskretnych rozmów z klientem.
Czasami rozmów telefonicznych. Podczas pierwszego kontaktu zakładano osobie zgłaszającej się po poradę kartę, w której zamieszczano informację na temat problemu oraz sposobu pomocy, następnie
odnotowywano kolejne spotkania.
Plan roczny był w wysokości 35.225,64 złotych, z czego 20.000,00 złotych to dotacja (umowa NR 8/10/2008
na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, zawarta w dniu 28 lipca 2008 roku pomiędzy Ministrem
Polityki
Społecznej
w
Warszawie
a
Starostą
Powiatu
Siemiatyckiego).
Wydatki z powyższych środków są następujące:
- koszty umów zleceń,
- koszt wydatków rzeczowych,
- zakup oprogramowania komputerowego specjalistycznego LEX

W ramach realizacji programu udzielono 324 porad, w roku 2007 385 , w tym:
- prawnych – 216 w roku 2007 - 220
- psychologicznych – 22 w roku 2007- 96
pedagogicznych - 11 w roku 2007 - 69

-

Duża część osób korzystała z usług kilkakrotnie. Niektóre osoby korzystały zarówno z pomocy prawnej i
psychologicznej. Wśród naszych interesantów przeważały kobiety, 224 porady, mężczyźni nadal stanowią
mniejszość, 82 porady. Z usług poradnictwa korzystały głównie osoby dorosłe – 306 porad, ale udzielono
pomocy także dzieciom i młodzieży – 18 porad.
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Osoby korzystające z usług prawnika zgłaszały problemy z różnych dziedzin prawa, ale zawsze ściśle wiązały
się one z problematyką rodzinną.
W ramach pomocy prawnej udzielono specjalistycznej pomocy w zakresie:
- prawa rodzinnego i opiekuńczego,
- prawa cywilnego,
- prawa administracyjnego,
- prawa karnego.
Najwięcej zgłaszanych problemów dotyczyło rozwodów, separacji oraz podziału majątku wspólnego. Klienci
przychodzili zasięgnąć informacji prawnej dotyczącej postępowania w sytuacji znęcania w rodzinie,
przymusowego leczenia członka rodziny uzależnionego od alkoholu, ograniczenia praw rodzicielskich,
ustanowienia opiekuna prawnego dla dziecka i egzekucji alimentów. Porady dotyczyły także spraw
spadkowych, warunków przyznawania mieszkań zastępczych, nienależnie pobranych świadczeń z opieki
społecznej, naruszania porządku domowego.
Udzielane usługi prawne polegały na:
- udzielaniu fachowych porad,
- sporządzaniu pism do urzędów, wniosków, odwołań, oświadczeń majątkowych i innych
- sporządzaniu pism procesowych w postępowaniach przed urzędami i instytucjami.
W czasie dyżuru prawnik zajmował się bezpośrednią obsługą interesantów polegającą na wysłuchaniu i
udzielaniu ustnych porad, czasami sporządzaniu prostych wniosków i pism. Natomiast większość pism
takich jak pozwy rozwodowe, alimentacyjne, wnioski, odwołania itp. wymagały pracy poza dyżurem. Po
sporządzone pisma osoby zgłaszały się w następnym tygodniu.
Interesanci chętnie korzystali także ze specjalistycznej pomocy zwłaszcza psychologicznej. Częstym problem
z jakim zgłaszały się osoby dorosłe było nadużywanie alkoholu w rodzinie oraz związana z tym przemoc
fizyczna i psychiczna w stosunku do członków rodziny. Młodzież zgłaszała się z problemem stresu szkolnego,
lęku przed porażką a także z problemami wynikającymi z rozwodu czy separacji rodziców co wiązało się
często z przejawami złości i agresywnego zachowania. Pojawiały się także problemy silnego lęku przed
bólem, obawy przed wizytą lekarską. Większość problemów istniejących w rodzinie wymaga
systematycznych spotkań terapeutyczno-doradczych. Praca psychologa i pedagoga polegała na
bezpośredniej indywidualnej pracy z osobą wymagającą specjalistycznej pomocy. Aby udzielić pomocy
specjaliści poza dyżurami opracowywali materiały do pracy terapeutycznej i doradczej (ankiety, testy,
kwestionariusze wywiadów, plansze, literatura).
Pomoc rozpoczynała się od kompleksowej diagnozy sytuacji rodziny następnie podejmowaniu działań
terapeutyczno-doradczych, edukacyjno-profilaktycznych. W sytuacji stresu szkolnego zastosowano także
działania polegające na treningu umiejętności porozumiewania się z rówieśnikami i dorosłymi oraz uczeniu
wyrażania emocji.
Świadczone usługi prawne cieszyły się dużym powodzeniem. Interesantów przyciąga możliwość skorzystania
z bezpłatnej usługi prawnej, która na rynku jest stosunkowo wysoka i nieliczna. Dla większości osób jest to
jedyna szansa poprawy swojej sytuacji życiowej. Także zainteresowanie pomocą psychologiczną znacznie
wzrosło w stosunku do roku ubiegłego, natomiast pomoc pedagoga coraz częściej dotyczy spraw związanych
z doradztwem zawodowym dla klientów poradnictwa, zapewne dlategoż, że zatrudniony pedagog posiada
uprawnienia doradcy zawodowego ze stażem w urzędzie pracy. Osoby korzystały z takich usług w Zespole ze
względu na przystępne dla osób pracujących godziny dyżurów oraz to iż są one bezpłatne.
Liczba osób objętych pomocą w okresie sprawozdawczym wyniosła 324, w roku 2007 - 185 osób z
uwzględnieniem podziału na kobiety, mężczyzn i dzieci:
KOBIET – 224 w roku 2007 - 129, MĘŻCZYZN – 82 w roku 2007 - 41, DZIECI – 18 w roku 2007 -15
W roku 2008 wyraźny wzrost - podwójny mężczyzn korzystających z porad i konsultacji.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej i niespokrewnionej jest bezpłatne, ale dzieci
umieszczone w rodzinie otrzymują pomoc finansową. PCPR udziela rodzinie zastępczej pomocy pieniężnej

na częściowe pokrycie kosztów utrzymania każdego umieszczonego w niej dziecka. Pomoc ta jest
uzależniona od wieku oraz stanu zdrowia dziecka, o czym stanowią przepisy zawarte w rozporządzeniu w
sprawie rodzin zastępczych.
Funkcjonujące na terenie powiatu siemiatyckiego rodziny zastępcze na koniec roku 2007 to: spokrewnione z
dzieckiem (37), niespokrewnione (1).
Centrum przyznaje pomoc dla rodzin zastępczych, na :
•
•

częściowe pokrycie kosztów utrzymania 54 dzieci w rodzinach zastępczych na terenie
naszego powiatu, w wysokości 412.090,00 złotych,
świadczenia jednorazowe dla trzech nowo założonych rodzin zastępczych w roku 2007,
które przyjęły 7mioro dzieci w wysokości 10.973,00 złotych,

Rodziny zastępcze funkcjonujące na terenie powiatu to rodziny zamieszkujące zarówno w środowisko
miejskie – 20 rodzin i wiejskie 18 rodzin. Przeważająca liczba rodzin to rodziny z jednym dzieckiem w rodzinie
– 26 rodzin zastępczych, 9 rodzin z dwójką dzieci, dwie rodziny z trójką dzieci i jedna z czworgiem
rodzeństwa. Rodzice zastępczy to zarówno osoby samotne 20 osób, a także małżeństwa 18 małżeństw.
Dzieci w rodzinach zastępczych są z przedziału wiekowego 7-13 lat, 20 dzieci i najliczniej z przedziału 14-18
lat, 30 dzieci. Z 54 dzieci w rodzinach nieznaczną większością są chłopcy – 28. Dzieci przebywające w
rodzinach zastępczych posiadają także własny dochód, najczęściej jest to renta rodzinna po zmarłym jednym
z rodziców – 15 dzieci, przeciętny dochód to kwota w granicach 201-500 złotych, siedmioro dzieci pobiera
świadczenie powyżej 501 złotych. W rodzinach przebywa dwanaścioro dzieci bez obojgu rodziców, pełne
sieroty.
Co najmniej raz w roku centrum dokonuje oceny sytuacji opiekuńczo - wychowawczej dziecka
umieszczonego w rodzinie, stwierdza czy wywiązuje się ona ze swojej funkcji oraz czy istnieją przesłanki, aby
dziecko wróciło do rodziców naturalnych. Powyższą ocenę centrum przekazuje sądowi rodzinnemu. W
większości przypadków stwierdzono, że rodzice zastępczy prawidłowo wypełniają swoje zadania wynikające z
pełnienia funkcji rodziny zastępczej. W kilku przypadkach, z uwagi na zastrzeżenia, co do wypełniania
obowiązków względem dzieci, rodziny zastępcze objęto większym nadzorem polegającym m.in. na
częstszym odwiedzaniu rodzin i sprawdzaniu, w jaki sposób wydatkowana jest pomoc pieniężna. Nie
kierowano wniosków do sadu rodzinnego z prośbą o ponowne zbadanie zasadności utrzymania rodziny
zastępczej.
W roku 2007 w rodzinach zastępczych dziesięcioro dzieci osiągnęło pełnoletność. Pięcioro pozostało w
rodzinie zastępczej kontynuujac naukę w szkole którą rozpoczęli przed pełnoletnością, pięcioro opuściło
rodzinę i kontynuują naukę prowadząc samodzielne gospodarstwa domowe. Także w roku 2007 dziesięcioro
dzieci zostało objętych tą formą opieki.
Od 1 stycznia 2004 roku obowiązują nowe zasady związane z ponoszeniem kosztów utrzymania dzieci w
rodzinach zastępczych, pochodzących z innych powiatów. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, w
przypadku gdy powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka nie posiada odpowiedniej
rodziny zastępczej, może wystąpić do powiatu posiadającego taką rodzinę o przyjęcie dziecka. Powiat
posiadający odpowiednią rodzinę zastępczą jest zobowiązany do przyjęcia dziecka. Powiat, z którego
pochodzi dziecko jest zobowiązany do ponoszenia wydatków związanych z utrzymaniem dziecka, w związku
z tym, powiat posiadający rodzinę zastępczą zawiera porozumienie z powiatem właściwym ze względu na
miejsce pochodzenia dziecka, w sprawie umieszczenia i ponoszenia wydatków związanych z utrzymaniem
dziecka w rodzinie zastępczej.
zobowiązania powiatu siemiatyckiego wobec innych powiatów
nazwa powiatu

ilość dzieci
2

powiat mrągowski

zobowiązania innych powiatów
wobec powiatu siemiatyckiego
ilość
nazwa powiatu
dzieci
powiat suwalski
1
miasto warszawa
powiat
wysokomazowiecki

2
4

Centrum przyznaje pomoc dla pełnoletnich wychowanków rodzin, na :
•

kontynuację nauki w wysokości 30% podstawy miesięcznie po przedłożeniu na początku semestru
stosownego wniosku. W roku 2007 kontynuowało naukę 30 wychowanków rodzin zastępczych, w
wysokości 193.970,00 złotych,

Wychowankowie kontynuują naukę na studiach wyższych-12 osób, w szkołach policealnych-8 wychowanków,
oraz w szkołach o nauczaniu na poziomie średnim-10 osób. Są to mieszkańcy zarówno miast-16
wychowanków i wsi-14 wychowanków. Rozpiętość wiekowa wychowanków uczących się to od
osiemnastolatków-4 osoby do 24latków-trzy osoby, najliczniejsza grupa wiekowa to 22-21-20-latkowie.
Pracownicy PCPR-u pomagają także w wyborze dalszej edukacji, informują o prawach wynikających z
przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, pomagają formułować odpowiednie wnioski, proponują
dostępne formy terapii i pomocy specjalistycznej.
Po uzyskaniu pełnoletności w rodzinach zastępczych wychowankowie zostają objęci pomocą w
usamodzielnieniu. W tym celu pracownik PCPR opracowuje indywidualny program usamodzielnienia biorąc
pod uwagę możliwości finansowe danej osoby, pomoc ze strony rodziny, predyspozycje edukacyjne oraz
warunki mieszkaniowe a następnie kontroluje jego realizację.
Centrum przyznaje dla wychowanków rodzin, którzy chcą się usamodzielnić, pomoc na :
•

•

usamodzielnienie w wysokości 300, 200 lub 100% podstawy na polepszenie warunków
mieszkaniowych, stworzenie warunków do działalności zarobkowej, podniesienia kwalifikacji
zawodowych. W roku 2007 usamodzielniona została jedna wychowanka rodziny zastępczej, która
zakończyła kontynuację nauki, w wysokości 4.941,00 złotych,
zagospodarowanie - w formie rzeczowej, w skład której mogą wchodzić: materiały do
przeprowadzenia remontu i wyposażenia mieszkania, niezbędne urządzenia domowe, pomoce
naukowe, sprzęt rehabilitacyjny. W roku 2007 usamodzielniona została jedna wychowanka rodziny,
która osiedliła się na terenie naszego powiatu, w wysokości 3.700,00 złotych.

W ramach programu usamodzielniania wychowanków siemiatycki PCPR współpracuje z bliźniaczymi
placówkami w innych powiatach, miejskimi i gminnymi OPS-ami, z domami dziecka, z młodzieżowymi
ośrodkami wychowawczymi, zakładami poprawczymi i specjalnymi ośrodkami szkolno - wychowawczymi
znajdującymi się na terenie kraju, z Sądem Rejonowym, szkołami powiatu siemiatyckiego, z urzędami gmin i
Powiatowym Urzędem Pracy.
Poza pomocą pieniężną, rodzinom zastępczym i usamodzielnionym wychowankom udziela się także pomocy
w postaci pracy socjalnej. Każda nowa decyzja przyznająca pomoc rodzinie, poprzedzona jest
przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego, który ma na celu ustalenie sytuacji osobistej i materialnej
rodzin zastępczych, a w szczególności umieszczonych w nich dzieci. Wywiady środowiskowe przeprowadza
się także w celu uaktualnienia sytuacji osób, korzystających z pomocy Centrum raz na pół roku.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie prowadzi także pracę socjalną z rodzicami biologicznymi dzieci
umieszczanych w rodzinach zastępczych. Rezultatem tej pracy powinien być, w miarę możliwości, powrót
dzieci do naturalnych rodzin. Jeśli istnieją przesłanki umożliwiające powrót dzieci do rodzin biologicznych,
niezwłocznie
jest
o
tym
zawiadamiany
sąd
opiekuńczy.
W 2007 roku do rodziny biologicznej nie powróciło żadne dziecko.
Rodzice dzieci umieszczanych w rodzinach zastępczych są zobowiązani do ponoszenia odpłatności z tego
tytułu. Jeśli ich sytuacja materialna na to pozwala, rodzice biologiczni łożą na utrzymanie swoich dzieci w
postaci alimentów, co powoduje zmniejszenie kwoty świadczeń wypłacanych rodzinom zastępczym.
Rodziców znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, spowodowanej np. chorobą, zwalnia
się z ponoszenia odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych. Stosowną uchwałę w tej sprawie
przyjęła Rada Powiatu w ubiegłym roku.

Centrum przyznaje pomoc dla pełnoletnich wychowanków domów dziecka, na :

•

kontynuację nauki w wysokości 30% podstawy miesięcznie po przedłożeniu na początku
semestru stosownego wniosku. W roku 2007 kontynuowało naukę dwóch wychowanków
domów dziecka w wysokości 7.906,00 złotych,

Centrum realizuje postanowienia Sądu dot. umieszczenia małoletnich w placówkach opiekuńczowychowawczych typu: socjalizacyjnego, oraz pogotowiach opiekuńczych. Skierowania do placówek wydaje
z upoważnienia Starosty Siemiatyckiego Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w
Siemiatyczach. Na terenie Powiatu Siemiatyckiego nie funkcjonują placówki opiekuńczo- wychowawcze,
obejmujące dzieci opieką całodobową.
Liczba dzieci umieszczonych w 2007 roku w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wg przyczyn ich
umieszczenia :
lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

przyczyny umieszczenia dzieci w placówkach

liczba dzieci

ogółem liczba dzieci
bezrobocie
ubóstwo
niewydolność wychowawcza rodziców
alkoholizm
choroba
demoralizacja
sieroctwo
- pełne
- niepełne
inne, jakie w tym;
rozwiązanie rodziny zastępczej
pozostawienie dziecka pod opieką nieletniej
porzucenie w szpitalu

8
2
3
-

3

Osiem dzieci umieszczonych w placówkach w roku 2007, nastąpiła na podstawie orzeczenia sądu ze spraw
opiekuńczych – 7, oraz jedno postanowienie wydane na wniosek opiekuna.
Umieszczane dzieci w placówkach w roku 2007, to mieszkańcy następujących gmin:
- gmina Nurzec Stacja, troje dzieci,
- i miasto Siemiatycze, pięcioro dzieci.

Długość pobytu dzieci w poszczególnych typach placówek (dotyczy wszystkich dzieci przebywających w
placówce – wg stanu na 31.12.2007)
długość pobytu dziecka w placówce
liczba
lp.
typ placówki
3 lata i
6 m-cy
dzieci
1-2 lata
2-3 lata
0-3 m-ce
3-6 m-cy
dłużej
1 rok
1.
interwencyjna
1
1
2.
socjalizacyjna
23
1
2
13
5
2
3.
rodzinna
-

Bilans roku 2006 to trzydzieści dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. W roku
2007 umieszczono kolejne dzieci-8. w ciągu roku 2007 czternaścioro dzieci opuściło placówki do rodzin
zastępczych bądź rodzin adopcyjnych. Rok 2007 zakończył się pobytem 24 dzieci w placówkach opiekuńczowychowawczych.
Liczba umieszczanych dzieci w placówkach na przestrzeni lat, obrazuje się następująco :
2001 – troje dzieci umieszczonych,
2002 – brak umieszczonych,
2003 – jedno dziecko umieszczonych,
2004 – jedno dziecko umieszczonych,
2005 – sześcioro dzieci umieszczonych,
2006 – dziewiętnaścioro dzieci umieszczonych,

2007 – ośmioro dzieci umieszczonych.
Rok 2007 nie był tak drastycznie trudnym jak rok ubiegły pod względem umieszczeń dzieci pozbawionych
opieki rodzicielskiej, tabela pierwsza pokazuje problem najczęściej występujący w rodzinie z powodu którego
dzieci są umieszczane w placówkach, nie jest nim jak w roku 2006 niewydolność wychowawcza rodziców, ale
demoralizacja dziecka!
Program edukacyjno-korekcyjny dla sprawców przemocy w rodzinie w roku 2007 był realizowany przez
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie po raz pierwszy. Realizacja programu objęła dwa miesiące: listopad i
grudzień w łącznej liczbie godzin 84. Uczestnicy szkolenia to pięcioosobowa grupa. Program zawierał trzy
bloki tematyczne:
- działania socjalizacyjne, prowadzone przez funkcjonariusza policji,
- działania psychologiczne, prowadzone przez psychologa,
- działania edukacyjne, prowadzone przez pedagoga.
Plan roczny był w wysokości 7.500,00 złotych dotacji.
Wydatki z powyższych środków są następujące:
- koszty umów zleceń,
- koszt wydatków rzeczowych,
- zakup materiałów i wyposażenia.
Opieka instytucjonalna dla osób przewlekle somatycznie chorych
Na terenie powiatu siemiatyckiego znajduje się dom pomocy społecznej realizujący zadanie powiatu w
zakresie pomocy instytucjonalnej. Przeznaczony jest dla sześćdziesięciu dwóch osób przewlekle somatycznie
chorych. W roku 2007 liczba osób do umieszczenia w dps została rozszerzona o dwa miejsca. Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach wydaje decyzje o umieszczeniu w ww. domu pomocy społecznej
oraz sprawuje nadzór nad tym domem.
Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania.
Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej o zasięgu powiatowym ustala
Starosta i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do dnia 31 marca każdego roku. W
roku 2007 wynosił 1.656,58 złotych.

W roku 2007 umieszczonych zostało 12 osób. Rok ubiegły jest drugim rokiem po zmianie systemu odpłatności
za pobyt w domach pomocy społecznej, kiedy to stan umieszczenia w naszym domu jest kompletny.
Dwanaście osób umieszczonych w dps w roku 2007, otrzymały skierowania z następujących gmin powiatu
siemiatyckiego:
- miasto Siemiatycze, cztery osoby,
- gmina Grodzisk, jedna osoba,
- gmina Dziadkowice, dwie osoby.
Pozostałe osoby umieszczone –5 2, to mieszkańcy innych odlegleglejszych powiatów województwa
podlaskiego. W odniesieniu do roku 2006 w nieznacznej większości osoby kierowane do dps to mieszkańcy
naszego powiatu.
Odeszło w ciągu roku 2007 pensjonariuszy:
do innych placówek
do rodziny
usamodzielnionych
zmarło

-1
-10

Przedział wiekowy pensjonariuszy, to:
do 18 lat
od 19 do 40 lat
od 41 do 60 lat
od 61 do 74 lat
powyżej 74 lat

--25
14
23

Piętnastu pensjonariuszy nie opuszcza łóżek.
Pensjonariusze przebywający na podstawie decyzji wydanej przed 1 stycznia 2004 roku opłacają swój pobyt
głównie z:
emerytury, renty, renty socjalnej
zasiłku stałego
przez członków rodziny
innych źródeł
zwolnieni z odpłatności
opłacających pobyt w pełnej odpłatności

28
10
-

Pensjonariusze przebywający na podstawie decyzji wydanej po 1 stycznia 2004 roku opłacają swój pobyt
głównie z:
wnoszą opłatę za pobyt bez dopłaty gminy
w tym przez mieszkańca

1
1

wnoszą opłatę za pobyt z dopłatą gminy

23

Na dzień 31 grudnia 2007 roku na przyjęcie do domu pomocy społecznej oczekiwały dwie osoby.
Koniec roku 2007 jest początkiem istnienia domu pomocy społecznej w nowowybudowanym budynku
spełniającym wszelkie standardy jakie określa ustawa o pomocy społecznej i rozporządzenie w sprawie
domów pomocy społecznej.

Plan finansowy środków PFRON na rok 2007 został przyjęty i zatwierdzony do realizacji Uchwałą Rady
Powiatu w Siemiatyczach także po zwiększeniu w dodatkowe środki finansowe, w łącznej kwocie wynosił
802.880,00 złotych.
Z zadań przynależnych do rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych finansowanej ze środków PFRON
nie były realizowane żadne zadania.
Realizowane były wszystkie zadania z rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych finansowanej ze
środków PFRON, a w szczególności:
•

dofinansowania likwidacji barier: architektonicznych, technicznych, w komunikowaniu się
dla trzydziestu osób niepełnosprawnych w kwocie łącznej 221.268,00 złotych. Znaczna część
środków to realizacja barier architektonicznych w mieszkaniach osób niepełnosprawnych,
dla ośmiu wnioskodawców. To prace remontowe o szerokim zakresie począwszy od instalacji
co, wodno-kanalizacyjnej po prace polegające na adaptacji pomieszczeń z przeznaczeniem
na łazienkę, oraz podjazdy do mieszkań. Dwudziestu jeden wnioskodawców podpisało
umowy z zakresu barier w komunikowaniu się, w znacznej przewadze to zakup zestawu
komputerowego, oraz jedna umowa o dofinansowanie bariery technicznej. Trzynaścioro
wnioskodawców w likwidacji barier to dzieci i młodzież, znaczna część środków finansowych
została przeznaczona na mieszkańców wsi. Złożonych w roku 2007 wniosków na ten cel było
57, zrealizowane zostały wnioski w znacznej przewadze u osób niepełnosprawnych mających
znaczne trudności w poruszaniu się.

likwidacja barier w
komunikowaniu się

razem
gmina
liczba
osób

liczba
osób

kwota

liczba
osób

kwota

Miasto Siemiatycze
3
5.175

dorośli

3

5.175

dzieci

5

13.855,2

5

razem

8

19.030,2

8

likwidacja barier
architektonicznych

likwidacja barier
technicznych
liczba
osób

kwota

kwota

0

0

0

0

13.855,2

0

0

0

0

19.030,2

0

0

0

0

Gmina Perlejewo
1
2.400

dorośli

3

61.727,07

2

59.327,07

0

0

dzieci

0

0

0

0

0

0

0

0

razem

3

61.727,07

1

2.400

2

59.327,07

0

0

0

0

1

1.120

Gmina Grodzisk
0
0

dorośli

1

1.120

dzieci

2

32.400

1

2.400

1

30.000

0

0

razem

3

33.520

1

2.400

1

30.000

1

1.120

0

0

0

0

Gmina Mielnik
3
7.099,20

dorośli

3

7.099,20

dzieci

2

4.676

2

4.676

0

0

0

0

razem

5

11.775,20

5

11.775,20

0

0

0

0

dorośli

4

54.936,59

Gmina Drohiczyn
1
351,20

3

54.585,39

0

0

dzieci

0

0

0

0

0

0

0

0

razem

4

54.936,59

1

351,20

3

54.585,39

0

0
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dorośli

2

19.109,29

Gmina Siemiatycze
1
1.886,40 1

17.222,89

0

0

dzieci

3

16.369,07

2

11.569,07

0

0

4.800

1

razem

5

35.478,36

dorośli

0

0

dzieci

1

2.400

1

razem

1

2.400

1

dorośli

1

Gmina Nurzec Stacja
2.400
1
2.400

dzieci

0

0

0

0

razem

1

2.400

1

2.400

•

•
•
•

3

6.686,4

2

28.791,96

0

0

Gmina Milejczyce
0
0

0

0

0

0

2.400

0

0

0

0

2.400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

dofinansowania do zakupu przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego dla 286
osób niepełnosprawnych w kwocie 227.989,00 złotych. Stu siedemdziesięciu jeden
wnioskodawców to mieszkańcy wsi. Zakupywane przedmioty ortopedyczne to aparaty
słuchowe-67, oraz w ogromnej większości to pieluchomajtki. Kwotę 72.935,00 złotych
wydano na 72 dzieci, natomiast kwota 155.054,00 złotych to dofinansowania wypłacone 216
osobom dorosłym.
Jest to najbardziej kosztowne zadanie realizowane dla osób
niepełnosprawnych z największą liczbą składanych wniosków.
dofinansowania do zorganizowania imprez integracyjnych dla osób niepełnosprawnych
przez organizacje pozarządowe, zawarto osiem umów z wnioskodawcami na kwotę łączną
15.791,00 złotych.
finansowanie kosztów w 95% utrzymania warsztatów terapii zajęciowej w wysokości
269.181,00 złotych. W roku 2007 w grudniu działalność wtz została rozszerzona o jedną
pracownię, czyli o kolejne pięć osób uczestniczących w wtz-ach.
dofinansowania do pobytu na turnusie rehabilitacyjnym dla 125 osób niepełnosprawnych i
ich opiekunów, w łącznej kwocie 67.907,00 złotych. Dominującą grupą korzystającą z
pobytu na turnusie są osoby dorosłe i kobiety w znacznej przewadze. Z 125 wypłaconych
dofinansowań tylko sześć to dofinansowania do turnusu dla dzieci i młodzieży!

liczba osób uczestników turnusu
rehabilitacyjnego
3
2
0
1
0

Miasto Siemiatycze
dzieci i młodzież
opiekunowie
znaczny
umiarkowany
lekki
dorośli
opiekunowie
znaczny
umiarkowany
lekki

54
15
14
22
18

12

liczba osób uczestników turnusu
rehabilitacyjnego
2
2
0
0
0

Gmina Siemiatycze
dzieci i młodzież
opiekunowie
znaczny
umiarkowany
lekki

10
3
2
5
3

dorośli
opiekunowie
znaczny
umiarkowany
lekki

liczba osób uczestników turnusu
rehabilitacyjnego
0
0
0
0
0

Gmina Drohiczyn
dzieci i młodzież
opiekunowie
znaczny
umiarkowany
lekki

6
1
2
4
0

dorośli
opiekunowie
znaczny
umiarkowany
lekki

dorośli
opiekunowie
znaczny
umiarkowany
lekki

liczba osób uczestników turnusu
rehabilitacyjnego
1
1
1
0
0
0
2
1
1
0
1

Gmina Nurzec Stacja
dzieci i młodzież
opiekunowie
znaczny
umiarkowany
lekki

liczba osób uczestników turnusu
rehabilitacyjnego
0
0
0
0
0

Gmina Milejczyce
dzieci i młodzież
opiekunowie
znaczny
umiarkowany
lekki

13

dorośli
opiekunowie
znaczny
umiarkowany
lekki

9
5
4
5
0

liczba osób uczestników turnusu
rehabilitacyjnego

Gmina Mielnik
dzieci i młodzież
opiekunowie
znaczny
umiarkowany
lekki

0
0
0
0
0
4
1
2
2
0

dorośli
opiekunowie
znaczny
umiarkowany
lekki

liczba osób uczestników turnusu
rehabilitacyjnego
0
0
0
0
0

Gmina Grodzisk
dzieci i młodzież
opiekunowie
znaczny
umiarkowany
lekki

3
0
1
2
0

dorośli
opiekunowie
znaczny
umiarkowany
lekki

..........................................................
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załącznik do sprawozdania z działalności PCPR za 2007 rok
WYKAZ POTRZEB W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ na rok 2008
formy pomocy
podjęcie następnych akcji
propagujących rodzicielstwo zastępcze
w celu pozyskania kandydatów do
pełnienia funkcji niespokrewnionych z
dzieckiem rodzin zastępczych,
zawodowych wielodzietnych rodzin
zastępczych
współpraca z ośrodkiem adopcyjnoopiekuńczym, prowadzącym
działalność diagnostycznokonsultacyjną w zakresie szkolenia i
kwalifikowania osób zgłaszających
gotowość prowadzenia rodzinnej opieki
zastępczej.
w powiecie, w którym nie ma ośrodka
adopcyjno-opiekuńczego zadania
wykonuje powiatowe centrum pomocy
rodzinie lub inny podmiot na zlecenie
centrum.
uruchomienie ośrodka wsparcia dla
osób z zaburzeniami psychicznymidzienny
uruchomienie specjalistycznego
ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w
rodzinie-dzienny

możliwość pozyskania środków finansowych

1

zadanie własne powiatu, wynikające z
ustawy o pomocy społecznej

2

zadanie własne powiatu, wynikające z
ustawy o pomocy społecznej

3

zadanie z zakresu administracji rządowej,
wynikające z ustawy o pomocy społecznej

uruchomienie ośrodka interwencji
kryzysowej

5

uruchomienie mieszkania chronionego
dla potrzeb – usamodzielnionych
wychowanków placówek opiekuńczowychowawczych

6

uruchomienie ośrodka informacji dla
osób niepełnosprawnych
uruchomienie wypożyczalni sprzętu
rehabilitacyjnego i przedmiotów
ortopedycznych dla osób
niepełnosprawnych
zorganizowanie szkolenia dla
pracowników socjalnych ośrodków
pomocy społecznej o problematyce
zgłaszanej przez kierowników ops.

zadanie z zakresu administracji rządowej,
wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie
zadanie własne powiatu, wynikające z
ustawy o pomocy społecznej i ustawy o
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

4

zadanie własne powiatu, wynikające z
ustawy o pomocy społecznej
zadanie z zakresu administracji rządowej,
wynikające z ustawy o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych
zadanie z zakresu administracji rządowej,
wynikające z ustawy o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych

7

8

zadanie własne powiatu, wynikające z
ustawy o pomocy społecznej

9

.............................................................
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