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Informacja  

o funkcjonowaniu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie, 

polityce rodzinnej i o wspieraniu osób niepełnosprawnych przez Powiat 

Łukowski, w tym realizacja powiatowych programów. 

wg stanu na 31.12.2014r. 

 

Zespół Do Spraw Pieczy Zastępczej i Pomocy Instytucjonalnej 

 

Do zadań Zespołu ds. Pieczy zastępczej i pomocy instytucjonalnej należy realizacja 

zadań powiatu zgodnie z art. 180 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.  

o wspieraniu rodziny  i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887, z późn. 

zm.) oraz art. 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r.  

Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.). 

Poniżej przedstawiono sposób wykorzystania środków finansowych w 2014 roku. 

Zadania z zakresu pieczy zastępczej: 

1. Opracowanie i realizacja 3-letnich powiatowych programów dotyczących 

rozwoju pieczy zastępczej, zawierających między innymi coroczny limit rodzin 

zastępczych zawodowych.  
 

W oparciu o Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na terenie Powiatu 

Łukowskiego na lata 2012 – 2014 uchwalony Uchwałą nr XII/129/2012 z dnia 14.02.2012 r. 

Rady Powiatu w Łukowie, w 2014 roku zrealizowano następujące zadania:  

- na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. zatrudniono 1 koordynatora rodzinnej pieczy 

zastępczej oraz na okres od 1 lipca 2014 r. do 31 grudnia 2014r.  drugiego koordynatora 

rodzinnej pieczy zastępczej (środki na ten cel pozyskano w konkursie organizowanym przez 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej pn. Resortowy program wspierania rodziny 

i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 "Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”), 

-Wręczenie 54 paczek Mikołajkowych dla  dzieci, 

-Spotkanie Mikołajkowe w Centrum Rozrywki Arkabos „Koncert Orkiestry Dni Naszych” – 

12 dzieci z rodzin zastępczych, 

-Wyjazd do teatru w dn. 02.06.2014r. na spektakl „Pinokio” dla 44 osób (w tym dzieci 

i opiekunowie). 

-Dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dla 5 dzieci, 

-Kolonie 12-dniowe w Muszynie dla 21 dzieci z pieczy zastępczej, 

- Przeprowadzenie szkolenia dla 5 nowo powstałych rodzin zastępczych spokrewnionych  

- Przeprowadzenie szkolenia „Rodzina  - Dom Budowany Miłością” mającego na celu 

podniesienie umiejętności rodzicielskich 5 rodzin zastępczych niezawodowych i 6 rodzin 

zastępczych spokrewnionych. 

 

2. Zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych, rodzinnych 

domach dziecka oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. 
 

1/ organizowanie i finansowanie opieki w rodzinach zastępczych: 
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- liczba rodzin – 68 ,( w tym: niezawodowe – 22, spokrewnione – 46)  

- liczba dzieci – 97, (w tym: niezawodowe – 28,  spokrewnione – 69) 

a) świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka  umieszczonego w rodzinie  

zastępczej  

- liczba rodzin – 68 

- liczba dzieci – 97 

- liczba świadczeń – 935 

- kwota świadczeń – 833.646,48 zł 

b) świadczenie jednorazowe na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z 

potrzebami dziecka przyjmowanego do rodziny zastępczej:   

- liczba rodzin – 11 

- liczba dzieci – 14 

- liczba świadczeń – 14 

- kwota świadczeń – 11.900,00 zł 

c) dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka w wieku od 6. 

do 18. roku życia – raz w roku:  

- liczba rodzin – 4 

- liczba dzieci – 5 

- liczba świadczeń – 5 

- kwota świadczeń – 1.500,00 zł 

Łącznie pkt. a, b i c: 847 046,48  zł. 

 

2/ wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (pokrywanie kosztów 

pobytu dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu 

Łukowskiego): 

 

a) świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka  umieszczonego w rodzinie;  

zastępczej: 

- liczba rodzin – 8 

- liczba dzieci – 10 

- liczba świadczeń – 72 

- kwota świadczeń – 81.999,32  zł 

 

b/ świadczenie jednorazowe na pokrycie niezbędnych wydatków związanych 

z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodziny zastępczej:   

- liczba rodzin – 2 

- liczba dzieci – 2 

- liczba świadczeń – 2 

- kwota świadczeń – 1.700,00 zł 

 

3/ wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (pokrywanie kosztów 

pobytu dzieci z terenu Powiatu Łukowskiego w rodzinach zastępczych i rodzinnych 

domach dziecka na terenie innych powiatów): 

a) świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie  

zastępczej: 

- liczba porozumień - 12 

- liczba rodzin – 12 

- liczba dzieci – 17 

- liczba świadczeń – 185  

- kwota świadczeń – 170.775,67 zł 
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b/ świadczenie jednorazowe na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z 

potrzebami dziecka przyjmowanego do rodziny zastępczej:    

- liczba rodzin – 0 

- liczba dzieci – 0 

- liczba świadczeń – 0 

- kwota świadczeń – 0,00 zł  

 

c) dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka w wieku od 6. 

do 18. roku życia – raz w roku:  

- liczba rodzin – 1 

- liczba dzieci – 2  

- liczba świadczeń – 2 

- kwota świadczeń – 600,00 zł. 

 

4/ Środki finansowe pochodzące z gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania 

dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej z tytułu wydatków 

na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na dzień 31.12.2014 r. – 

42.557.61 zł 

3. Organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny 

zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze  

i regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne, przez wspieranie procesu 

usamodzielnienia. 

W 2014 roku realizowano 48 indywidualnych programów usamodzielnienia wychowanków, 

którzy opuścili rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo – wychowawcze, młodzieżowe 

ośrodki wychowawcze, zakłady poprawcze.  

a) pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków rodzin 

zastępczych (30% podstawy, tj. 494,10 zł): 

- liczba osób – 19                                                            

- liczba świadczeń – 171                                                                        

- kwota świadczeń –  90 728,62 zł     

 

b) pomoc przyznawana osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze, 

rodzinne domy dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawcze lub regionalne placówki 

opiekuńczo-terapeutyczne (w kwocie 500,00 zł miesięcznie). 

- liczba osób – 17    

- liczba świadczeń –   115 

- kwota świadczeń –  66.935,48 zł.  

 

c) pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych  

(od 100% podstawy do 400% podstawy, tj. od 1647,00 zł do 6588,00 zł): 

- liczba osób – 6 

- liczba świadczeń – 6 

- kwota świadczeń –  27 999,00 
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d) pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla pełnoletnich wychowanków rodzin 

zastępczych (do 300 % podstawy, tj. 4941,00 zł): 

- liczba osób - 3 

- liczba świadczeń – 3 

- kwota świadczeń –  9882,00 zł 

 

e) pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki, dla pełnoletnich wychowanków placówek 

opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego i socjalizacyjnego (30% podstawy,   

tj. 494,10 zł): 

- liczba osób – 4 

- liczba świadczeń – 18  

- kwota świadczeń –  9005,37 zł 

 

f) pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla pełnoletnich wychowanków placówek 

opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego i socjalizacyjnego (do 300 % podstawy, tj. 

4941,00 zł) : 

- liczba osób – 1 

- liczba świadczeń – 1 

- kwota świadczeń – 2 470,50 zł 

 

g) pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla pełnoletnich wychowanków placówek 

opiekuńczo –wychowawczych (od 100% podstawy do 400% podstawy, tj. 1647,00 zł do 

6588,00 zł): 

- liczba osób – 2 

- liczba świadczeń – 2 

- kwota świadczeń – 8 235,00 zł 

5. Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych. 

a)  Skierowania do placówek opiekuńczo – wychowawczych 

 

Skierowania do Placówki Wielofunkcyjnej w Łukowie/ zrealizowane – 9 dzieci / 9 

Skierowania e do Domu Dziecka w Radoryżu Smolanym/ zrealizowane  -  8 dzieci / 8 

Skierowanie do Pogotowia Opiekuńczego/ zrealizowane – 6 dzieci / 5 

 

b) Wykonanie budżetu na zadania własne placówek opiekuńczo-wychowawczych na 

dzień 31.12.2014 r. 

 

Pogotowie Opiekuńcze w Stoczku Łukowskim – 956.699,64 zł – 97,64% planu 

Placówka Wielofunkcyjna w Łukowie – 1.000.311,16 zł – 97,63% planu 

Dom Dziecka w Radoryżu Smolanym – 1.233.611,23 zł – 97,50 % planu 

 

c) Miesięczny koszt utrzymania w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w 2014 

roku 

 

Placówka Wielofunkcyjna w Łukowie:     3.681,80 zł          

Dom Dziecka w Radoryżu Smolanym:     4.020,25 zł 

Pogotowie Opiekuńcze w Stoczku Łukowskim:      4.172,00 zł 
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d) Porozumienia dotyczące określenia zasad umieszczania dzieci pochodzących 

z innych powiatów na terenie Powiatu Łukowskiego oraz warunków pobyt dzieci 

i wysokości wydatków na ich opiekę i utrzymanie.  

 

Zwrot kosztów za okres 01.01.2014 r. – 31.12.2014 r. 

 

1. Powiat Łukowski – Miasto Siedlce   

zwrot kosztów utrzymania dzieci – 92.596,13 zł   

2. Powiat Łukowski – Powiat Skarżyski  

zwrot kosztów utrzymania  dziecka – 48.138,76 zł 

3. Powiat Łukowski – Powiat Miński  

zwrot kosztów utrzymania  dziecka – 48.138,76 zł 

4. Powiat Łukowski – Powiat Oświęcimski 

zwrot kosztów utrzymania dziecka – 1.242,65 zł 

 

Suma dochodów Powiatu Łukowskiego z tytułu porozumień dotyczących placówek 

opiekuńczo – wychowawczych na dzień 31.12.2014 r. – 190.116,30 zł 

 
e) Porozumienia dotyczące określenia zasad umieszczania dzieci pochodzących                       

z Powiatu Łukowskiego na terenie innych powiatów oraz warunków pobyt dzieci                 

i wysokości wydatków na ich opiekę i wychowanie. 

 

1. Powiat Kraśnicki – Powiat Łukowski 

wydatki na utrzymanie dziecka 34.800 zł 

2. Samorząd Województwa Mazowieckiego Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej – 

Powiat Łukowski 

wydatki na utrzymanie dziecka 58.328,23 zł 

 

Suma Wydatków Powiatu Łukowskiego z tytułu porozumień dotyczących placówek 

opiekuńczo-wychowawczych na dzień 31.12.2014 r. – 93.128,23 zł 

 
f) Środki finansowe pochodzące z gminy właściwych ze względu na miejsce 

zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy 

zastępczej z tytułu wydatków na utrzymanie dzieci przebywających 

w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na dzień 31.12.2014 r. – 311.065,00 zł 

 

1. Miasto Łuków – 173.928,71 zł 

2. Gmina Krzywda – 31.169,47 zł 

3. Gmina Stanin – 28.705,04 zł 

4. Gmina Serokomla – 30.044,26 zł 

5. Gmina Łuków – 24.917,73 zł 

6. Gmina Stoczek Łukowski  – 4.907,01 zł 

7. Miasto Stoczek Łukowski  – 626,30 zł 

8. Gmina Wola Mysłowska  – 4.185,42 zł 

9. Gmina Wojcieszków  – 9.220,99 zł 

10. Gmina Adamów  – 3.360,07 zł 
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Zadania z zakresu pomocy społecznej: 

1. Przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki 

osobom opuszczającym domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet  

w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-

wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii 

zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze. 

 

a) pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki, dla pełnoletnich wychowanków młodzieżowych 

ośrodków wychowawczych (30% podstawy, tj. 494,10 zł): 

- liczba osób – 2 

- liczba świadczeń – 11 

- kwota świadczeń –  6 917,40 zł  

 

b) pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla pełnoletnich wychowanków 

młodzieżowych ośrodków wychowawczych (do 300 % podstawy, tj. 4941,00 zł): 

- liczba osób – 0 

- liczba świadczeń – 0 

- kwota świadczeń – 0,00 zł 

 

c) pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla pełnoletnich wychowanków młodzieżowych 

ośrodków wychowawczych (od 100% podstawy 300% podstawy, tj. od 1647 zł  

do 4941,00 zł): 

- liczba osób – 0 

- liczba świadczeń – 0 

- kwota świadczeń – 0 ,00 zł 

 

d) pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki, dla pełnoletnich wychowanków specjalnych 

ośrodków szkolno-wychowawczych (30% podstawy, tj. 494,10 zł): 

- liczba osób – 0 

- liczba świadczeń – 0 

- kwota świadczeń – 0,00 zł 

 

e) pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej, dla pełnoletnich wychowanków 

specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych (do 300 % podstawy, tj. 4941,00 zł): 

- liczba osób – 0 

- liczba świadczeń – 0 

- kwota świadczeń –  0,00 zł 

 

f) pomoc pieniężna na usamodzielnienie, dla pełnoletnich wychowanków specjalnych 

ośrodków szkolno-wychowawczych (od 100% podstawy do 300% podstawy, tj. od 1647,00 zł 

do 4941,00 zł): 

- liczba osób – 0 

- liczba świadczeń – 0 

- kwota świadczeń –  0,00 zł 

 

g) pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki, dla pełnoletnich wychowanków zakładu 

poprawczego (30% podstawy, tj. 494,10 zł): 
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- liczba osób – 2 

- liczba świadczeń – 6 

- kwota świadczeń –  2 964,60 zł 

 

h) pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej, dla pełnoletnich wychowanków zakładu 

poprawczego (do 300 % podstawy, tj. 4941,00 zł): 

- liczba osób – 0 

- liczba świadczeń – 0 

- kwota świadczeń –  0,00 zł 

 

i) pomoc pieniężna na usamodzielnienie, dla pełnoletnich wychowanków zakładu 

poprawczego (do 300% podstawy, tj. 4941,00 zł): 

- liczba osób – 0 

- liczba świadczeń – 0 

- kwota świadczeń –  0,00 zł 

 

Decyzje realizowane w 2014 r. dotyczące pomocy pieniężnej na kontynuowani nauki, 

pomocy pieniężnej na usamodzielnienie i pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej 

dotyczące wychowanków na podstawie ustawy o pomocy społecznej  i ustawy o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej – liczba decyzji – 62 

 

Liczba wywiadów środowiskowych – 45  

 

2. Pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy 

lub ochronę uzupełniającą, mającym trudności w integracji ze środowiskiem. 

 

a) świadczenia wypłacone cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status 

uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, mającym trudności w integracji ze środowiskiem  

(w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.) – 10 194,00 zł, w tym:   

- liczba rodzin – 3 

- liczba świadczeń – 18 

- kwota świadczeń na utrzymanie – 10 074,00 zł 

b) świadczenie na naukę języka polskiego:  

- liczba osób - 3 

- kwota świadczeń – 120,00 zł 

c) składka na ubezpieczenie społeczne (dla nauczyciela): 0,00 zł 

 

Przewidywane koszty dotyczące wypłaty świadczeń dla cudzoziemców w okresie  

od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. – 75 000 zł. 

 

3.  Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa; prowadzenie i rozwój infrastruktury 

domów pomocy społecznej oraz umieszczanie w nich skierowanych osób; prowadzenie 

ośrodków interwencji kryzysowej; prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób  

z zaburzeniami psychicznymi:  

 

a) Domy pomocy społecznej: 

Decyzje o zmianie odpłatności w domach pomocy społecznej - 4  

Decyzje  umieszczające w domu pomocy społecznej - 21  

Decyzje uchylające - 3 

Decyzje zmieniające – 0  
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Decyzja wygaszająca – 11   

 

Miesięczny koszt utrzymania w domach pomocy społecznej w 2014 roku: 

Dom Pomocy Społecznej w Ryżkach:                      3 096,59  zł 

Dom Pomocy Społecznej w Łukowie:                    3494,54  zł 

Dom Pomocy Społecznej w Woli Gułowskiej:         2 220,00 zł 

 

b) Powiatowy Ośrodek Wsparcia „Przylądek” dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi  

w Łukowie: 

Powiatowy Ośrodek Wsparcia „ Przylądek” w Łukowie jest to dzienny ośrodek 

wsparcia o charakterze terapeutycznym, przeznaczony dla osób niepełnosprawnych 

umysłowo, ruchowo i osób z zaburzeniami psychicznymi. Głównym celem ośrodka jest 

rehabilitacja uczestników, a przede wszystkim poprawa ich funkcjonowania  

w społeczeństwie. 

Ośrodek jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej, realizowane jako zadanie 

zlecone z zakresu pomocy społecznej i w całości jest finansowany ze środków Wojewody 

Lubelskiego. Budżet Ośrodka w 2014 r. wynosił 493.000 złotych, wykonanie budżetu na 

dzień 31 grudnia 2014 r. wynosiło 492.989,74 zł. 

 

Decyzje kierujące do Ośrodka Wsparcia i ustalające odpłatność – 45 

Decyzje zmieniające odpłatność w Ośrodku Wsparcia - 7 

Pozostałe decyzje dotyczące Ośrodka Wsparcia - 2 

 

c) Specjalistyczny Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej                                

w Łukowie: 

 

Specjalistyczny Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej  

w Łukowie świadczy specjalistyczne usługi i udziela wsparcia osobom, rodzinom  

i społecznościom będącym ofiarami przemocy lub znajdującymi się w innej sytuacji 

kryzysowej w celu zapobiegania powstawaniu lub pogłębieniu się dysfunkcji tych osób.  

W celu realizacji zadań zatrudnieni są: pedagog, psycholog i radca prawny.  

Na dzień 31 grudnia 2014 r. z pomocy w zakresie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego 

skorzystało 125 osób, udzielono 46 porad w ramach interwencji kryzysowej oraz 178 porad w 

ramach poradnictwa rodzinnego. Do programu korekcyjno edukacyjnego dla osób 

stosujących przemoc w rodzinie pod nazwą ”Grupa rozwoju osobistego radzenia sobie ze 

złością” w 2014 r. przystąpiło 8 osób, program ukończyły 2 osoby.  

Budżet Ośrodka Interwencji w 2014 r. wynosi 72,146,03 zł, w tym 5.000 zł to środki 

pochodzące z dotacji Wojewody Lubelskiego na realizacje programu korekcyjno – 

edukacyjnego dla osób stosujących przemoc. Wykonanie budżetu na dzień 31 grudzień                 

2014 r. to 70.778,76 zł. 

 

3. Kontrole  jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.  

 

W ramach nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej  

w powiecie, PCPR przeprowadziło w 2014 roku kontrolę w Pogotowiu Opiekuńczym 

w Stoczku Łukowskim oraz Placówce Wielofunkcyjnej w Łukowie 
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4. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu; 

doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych 

pomocy społecznej z terenu powiatu. 

 

Zadanie względu na bogatą ofertę bezpłatnych szkoleń realizowanych przez Regionalny 

Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie w ramach projektu systemowego „Szkolenie 

i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej” prowadzone jest przez PCPR w formie 

indywidualnych konsultacji z kierownikami bądź pracownikami poszczególnych jednostek. 

 

5. Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011 – 2016.  

 

Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011 – 2016 

uchwalony został Uchwałą Nr X/98/2011 z dnia 9 listopada 2011 r. Rady Powiatu  

w Łukowie. Program realizowany jest przez Specjalistyczny Ośrodek Poradnictwa 

Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Łukowie.  

Ośrodek  udziela pomocy psychologicznej, pedagogicznej i prawnej, prowadzi rozmowy 

interwencyjno – ostrzegawcze ze sprawcami przemocy, rozmowy motywujące do podjęcia 

terapii oraz realizuje programy korekcyjno – edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie 

(szczegółowe dane o realizacji programu zawarte w sprawozdaniu Ośrodka) 

 

WYKAZ POTRZEB W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ NA 2015 ROK: 

 

1. Dom Pomocy Społecznej w Ryżkach – poprawa warunków termicznych budynków ABC 

(zwiększenie ilości kaloryferów w pokojach) , remonty budynków gospodarczych (warsztaty, 

garaże).    

2. Dom Pomocy Społecznej w Łukowie kontynuował będzie realizację Projektu pn. „Poprawa 

jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej  

i placówkach opiekuńczo – wychowawczych”.  

3. Placówka Wielofunkcyjna w Łukowie – remont dachu. 

4. Dom Dziecka w Radoryżu Smolanym – poprawa warunków lokalowych w celu stworzenia 

możliwości korzystania ze sprzętu i wyposażenia będącego na stanie placówki.  

5. Pogotowie Opiekuńcze w Stoczku Łukowskim – kontynuacja rozpoczętych prac 

remontowych budynku. 

6. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie – przystosowanie mieszkania przy ul. 

Zbożowej 7 na potrzeby mieszkaniowe dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. 
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Zespół Do Spraw Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej 

Stan na dzień 31.12.2014 r. 
 

Do zadań Zespołu ds. Rehabilitacji zawodowej i społecznej należy realizacja zadań powiatu 

zgodnie z art. 35 a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U z 2011 Nr 127, poz. 721). 

 W roku 2014 Powiat Łukowski otrzymał z Państwowego Funduszu Rehabilitacji  

Osób Niepełnosprawnych kwotę   2 032 512  zł na realizację zadań z zakresu rehabilitacji 

zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. 

 Poniżej przedstawiono sposób wykorzystania środków finansowych w roku 2014 

 

I. Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej : 

 

1. Dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej rolniczej albo wniesienia wkładu 

do spółdzielni socjalnej . 

Na realizację tego zadania przewidziano w roku 2014 kwotę  10 000,00 zł. Wobec braku 

wniosków, środki na podjęcie działalności gospodarczej przesunięto na inne realizowane 

zadania.  

2. Dofinansowanie zwrotu kosztów utworzenia stanowiska pracy osoby 

niepełnosprawnej . 

W roku bieżącym na realizację tego zadania przeznaczono 66 839,00 zł. W 2014 r utworzono 

2 stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych ( operator maszyn do czyszczenia 

i polerowania torów oraz mechanik samochodowy) na łączną kwotę 66 839,00 zł.  

 

II. Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej 

 

1. Dofinansowanie do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów 

w turnusach rehabilitacyjnych.  

 

Na dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych przewidziano kwotę  75 220,00 zł.  

Sposób rozpatrywania wniosków określiła Uchwała nr 168/440/2014 Zarządu Powiatu 

w Łukowie z dnia11 kwietnia 2014  r. w sprawie  podziału środków na realizację zadań 

z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej finansowanych ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
Dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych w roku bieżącym otrzymały osoby : 
- w wieku do 16 roku życia,  posiadające orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniami pkt 7 i 8 
/wymaga/ oraz  w wieku do 25 roku życia, uczące się i niepracujące, posiadające orzeczenie o 

umiarkowanym lub znacznym  stopniu  niepełnosprawności o ile nie korzystały z dofinansowania w 
2013 r.; 

- uczestnicy realizowanego przez PCPR projektu systemowego „Aktywizacja szansą na 

lepszą przyszłość”. 

W 2014r. z tego typu pomocy skorzystały łącznie 254 osoby niepełnosprawne ( wraz z 

opiekunami) spełniające powyższe kryteria. Wypłacono kwotę dofinansowania  75 220,00zł. 

 

2. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne 

i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych 

przepisów.   

Na realizację  tego zadania w roku bieżącym przeznaczono środki w wysokości  

373 278,00 zł. 

Realizacja tego zadania pozwala na znaczne dofinansowanie zakupu przez osoby 

niepełnosprawne takich przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych jak : 
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aparaty słuchowe, protezy, wózki, pieluchomajtki, ortezy, peruki, balkoniki, pończochy 

ortopedyczne, systemy FM,  lupy, pionizatory, materace przeciwodleżynowe, rowery i 

łóżka rehabilitacyjne, cewniki itp. Zadanie to zaspokaja podstawowe potrzeby osób 

niepełnosprawnych niejednokrotnie umożliwiając funkcjonowanie społeczne, dlatego 

traktowane jest priorytetowo. Niemniej jednak z powodu niewystarczających środków 

finansowych ograniczono kwotę dofinansowania dla osób dorosłych do 70 % 

maksymalnej ( możliwej do otrzymania) kwoty dofinansowania. Dzieci i młodzież 

niepełnosprawna otrzymują dofinansowanie w wysokości maksymalnej możliwej kwoty. 

Sposób rozpatrywania wniosków określiła Uchwała nr 168/440/2014 Zarządu Powiatu 

w Łukowie z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie  podziału środków na realizację zadań z 

zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej finansowanych ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

W roku 2014 złożono 378 wniosków o dofinansowanie na kwotę 629 888,00 zł. Do dnia 

31.12.2014 r. przyznano dofinansowanie na kwotę 373 214,00 zł  co pozwoliło rozpatrzyć 

pozytywnie 339 wniosków.  

 

3. Dofinansowanie do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych. 

O dofinansowanie do sportu, kultury, turystyki i rekreacji ubiegać się mogą osoby prawne i 

jednostki organizacyjne  jeżeli prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez 

okres co najmniej 2 lata przed dniem złożenia wniosku. 

W roku 2014 przyznano  dofinansowanie wszystkim 9 wnioskodawcom  ubiegającym się  

o dofinansowanie tego zadania, w łącznej kwocie 31 500,00 zł.  

Informacja o środkach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przyznanych  do sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych. 

 

Lp Nazwa  podmiotu  Przyznana kwota 

1.  Polski Związek Emerytów, Rencistów i 

Inwalidów 

3 500,00 

2.  Stowarzyszenie Na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych „DOM” 

3 500,00  

3.  Polski Związek Głuchych 3 500,00 

4.  Klub Sportowy Głuchych „Hetman” 3 500,00 

5.  Zakład  Aktywności Zawodowej w 

Stoczku Łukowskim 

3 500,00 

6.  Stowarzyszenie Osób 

Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń” 

3 500,00 

7.  Polski Związek Niewidomych 3 500,00 

8.  Stowarzyszenie Przyjaciół Ośrodka w 

Baczkowie 

3 500,00 

9.  Fundacja „Dom Otwartych Serc” 3 500,00 

 

Łącznie kwota wykorzystana przez wnioskodawców w 2014 r. wyniosła 26 934,30 zł. 

 

 

4. Dofinansowanie do likwidacji barier funkcjonalnych . 

 

Na realizację tego zadania  roku 2014  przeznaczono kwotę 158 600,00 zł. 

Środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie likwidacji barier funkcjonalnych w roku 

bieżącym były wyjątkowo niewielkie w stosunku do zgłaszanych przez osoby 

niepełnosprawne  potrzeb.  Do  dnia 31.12.2014 r. wpłynęło 65 wniosków na likwidację 
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barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się, na łączną kwotę 

544 122,00 zł. Posiadane fundusze  pozwoliły na udzielenie dofinansowania do likwidacji 

barier architektonicznych  11 osobom niepełnosprawnym w łącznej kwocie 96 057  zł.  

Ponadto w roku bieżącym dofinansowano również likwidację barier technicznych 

i w komunikowaniu się. W ramach dofinansowania likwidacji barier technicznych 1 osoba 

niepełnosprawna otrzymała pomoc w zakupie urządzenia Bio Bidet. Dofinansowano również 

zakup podnośnika transportowo-rehabilitacyjnego dla 2 osób niepełnosprawnych, zakup 

transportera schodowego dla 1 osoby . Wartość pomocy udzielonej na dofinansowanie do 

likwidacji barier technicznych w roku 2014 r. wynosi 20 370 zł. W ramach likwidacji barier 

w komunikowaniu się dofinansowano  zakup takich urządzeń jak m.in. : zakup komputera 

( dla osób z dysfunkcją narządu wzroku, słuchu i mowy), zakup urządzenia 

wielofunkcyjnego, zakup urządzenia współpracującego z aparatem słuchowym Streamer Pro 

Oticon, zakup Booksense, zakup programu Finerader Corporate Edition. Posiadane środki 

pozwoliły na udzielenie dofinansowania 29 osobom na łączną kwotę 41 740 zł.  

Do dnia 31.12.2014 r. z dofinansowania do likwidacji barier funkcjonalnych skorzystały 44 

osoby niepełnosprawne, którym udzielono dofinansowania w łącznej kwocie 158 167 zł  

 

5. Dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej.  

 

W  powiecie łukowskim funkcjonują 2 warsztaty terapii zajęciowej- Warsztat Terapii 

Zajęciowej w Stoczku Łukowskim , którego organizatorem jest Miasto Stoczek Łukowski, 

oraz Warsztat Terapii Zajęciowej w Łukowie prowadzony przez Stowarzyszenie „Centrum 

Przedsiębiorczości, Integracji i Edukacji w Łukowie. Z rehabilitacji w tych placówkach 

korzysta 85 osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie powiatu  łukowskiego oraz 

5 osób z powiatu garwolińskiego (45 osób w WTZ w Łukowie, 40+5 osób w WTZ w Stoczku 

Łukowskim).Ze środków PFRON dofinansowano 90 % kosztów działania warsztatów. Na 

działające w powiecie łukowskim wtz  przeznaczono ze środków PFRON 1 331 640,00  zł. 

 W związku   ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2011, Nr 127 poz. 721 ze zm.) 

maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON stanowi 14 796 zł ( 90% kosztów 

działalności wtz), dofinansowanie ze środków własnych powiatu wynosi 1 644,00 zł rocznie 

na jednego uczestnika. 

W roku 2014 w wtz-ach uczestniczyło  94  niepełnosprawnych mieszkańców powiatu 

łukowskiego  w tym: 

1. W Warsztacie Terapii Zajęciowej w Łukowie – 45 uczestników. 

2. W Warsztacie Terapii Zajęciowej w Stoczku Łukowskim–40 uczestników. 

3. W Warsztacie Terapii Zajęciowej w Żelechowie- 7 uczestników. 

4. W Warsztacie Terapii Zajęciowej w Siedlcach – 1 uczestnik. 

5. W Warsztacie Terapii Zajęciowej w Kocku – 1 uczestnik. 

 

W związku z powyższym dla wszystkich uczestników wtz-ów dofinansowanie ze środków 

własnych powiatu wyniosło  154 536,00 zł ( 94x 1 644,00zł). 

 

6. Dofinansowanie usług tłumacza migowego lub tłumacza przewodnika 

 

Na realizację tego zadania przeznaczono kwotę 1 000,00 zł. Do dnia 15.10.2014 r. do PCPR 

w Łukowie nie wpłynęły  wnioski na dofinansowanie usług  tłumacza migowego lub tłumacza 

przewodnika. W związku z powyższym środki przesunięto na dofinansowanie przedmiotów 

ortopedycznych i pomocniczych. 
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III. Pozostałe  zadania realizowane przez Zespół ds. Rehabilitacji Zawodowej 

i Społecznej 

 

1. Realizacja Powiatowego Programu Działania Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 

na lata 2011-2015. 

 

Realizacja planowanych zadań  przez jednostki organizacyjne powiatu. 

 

Lp Nazwa jednostki Adres jednostki  Zadania zrealizowane w roku 2014 

1. Placówka 

Wielofunkcyjna  

ul. Broniewskiego 20/26  

21-400 Łuków 
 szkolenia pracowników 

2. Dom Pomocy 

Społecznej  

ul. Broniewskiego 20/26 

21-400 Łuków 
  szkolenia pracowników 

 

3. Dom Pomocy 

Społecznej  

Ryżki 75, 21-400 Łuków  zatrudnienie adekwatnej liczby 

personelu w stosunku do 

obowiązujących norm zatrudnienia  

4. Zespół Szkół Nr 2 

im. Aleksandra 

Świętochowskiego  

ul. Warszawska 88, 

 21-400 Łuków 

-     dostarczanie do szkoły i innych 

placówek wspierających osoby 

niepełnosprawne dwumiesięcznika 

„Integracja – magazyn dla osób 

z niepełnosprawnością, ich rodzin 

i przyjaciół” 

          podnoszenie kwalifikacji pracowników 

szkoły w zakresie prowadzenia terapii 

pedagogicznej, zajęć 

rehabilitacyjnych i biofeedbacku  

5. Powiatowy Urząd 

Pracy w Łukowie  

ul. Piłsudskiego 14,  

21-400 Łuków 
 informowanie pracodawców 

o korzyściach wynikających 

z zatrudniania osób 

niepełnosprawnych 

 prowadzenie specjalistycznego 

poradnictwa pracy dla osób 

niepełnosprawnych  

 

6. Powiatowy Zespół 

ds. Orzekania 

o Niepełnospr. 

w Łukowie  

ul. Broniewskiego 20/26 

21-400 Łuków 
 złożono 2045 wniosków o wydanie 

orzeczenie  (osoby powyżej 16 roku 

życia)  

 wydano 2099 orzeczeń  o stopniu 

niepełnosprawności (osoby powyżej 

16 roku życia) 

 złożono 464 wnioski (dzieci i młodzież 

do 16 roku życia ) 

 wydano 473 orzeczenia 

o niepełnosprawności (dzieci 

i młodzież do 16 roku życia) 

 wydawano 308 legitymacji osobom 

niepełnosprawnym powyżej 16 roku 

życia 
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 wydano 62 legitymacji dzieciom i 

młodzieży niepełnosprawnej do 16 

roku życia  

 wydano 142 kart parkingowych 

indywidualnym osobom 

niepełnosprawnym  

 wydano 4 karty parkingowe 

placówkom 

7. SP ZOZ w 

Adamowie 

ul. Kleeberga 36, 21-412 

Adamów 
 wykonanie pochylni w budynku 

Ośrodka Zdrowia w Woli Gułowskiej 

 

2. Realizacja „Programu wyrównywania różnic między regionami II”. 

 

W ramach tego Programu PCPR w Łukowie, występując w imieniu Powiatu Łukowskiego 

wystąpiło o środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na    

następujących projektów : 

Lp. Nazwa i adres 
Projektodawcy 

Nazwa projektu 

1. Miasto Stoczek Łukowski „Zakup samochodu ( autobusu) do przewozu 

uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Stoczku 

Łukowskim”. 

2. Samodzielny Publiczny 

Zakład Opieki Zdrowotnej 

,ul. dr A. Rogalińskiego 3, 

21-400 Łuków 

Budowa szybu windowego z dźwigiem dla potrzeb osób 

niepełnosprawnych w budynku głównym Szpitala św. 

Tadeusza SPZOZ w Łukowie 

3. Samodzielny Publiczny 

Zakład Opieki Zdrowotnej 

w Adamowie, ul. 

Kleeberga 36, 21-412 

Adamów 

Pochylnia dla niepełnosprawnych Ośrodek Zdrowia w 

Woli Gułowskiej 

 

Decyzją Pełnomocników Zarządu PFRON przyznano dofinansowanie w kwocie 16 000 zł na  

realizację projektu SP ZOZ w Adamowie. Termin realizacji 31.12.2014 r. Umowa została 

zrealizowana i rozliczona w terminie. 

Ponadto zrealizowano i rozliczono zobowiązania wynikające z umów   podpisanych w roku 

2013 tj. : 

1. „Program wyrównywania różnic między regionami – likwidacja barier transportowych – 

zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych” na rzecz Warsztatu Terapii 

Zajęciowej w Łukowie. Projektodawcą jest Stowarzyszenie „Centrum Przedsiębiorczości, 

Integracji i Edukacji” OPP w Łukowie. Wartość przekazanego  dofinansowania wyniosła  

70 000,00  zł.  
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2. „Zakup samochodu do przewozu uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Stoczku 

Łukowskim”. Projektodawcą Miasto Stoczek Łukowski. Wartość przekazanego 

dofinansowania wynosi 70 000,00  zł.  

 

 

3. Realizacja pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” 

 

W 2014 roku Powiat Łukowski przystąpił po raz trzeci do realizacji pilotażowego programu 

finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

„Aktywny Samorząd”. Przekazanie przyznanych przez PFRON środków finansowych na 

realizację programu w 2014 r. następuje w dwóch transzach. Ogółem na realizację programu 

w 2014 roku otrzymano: na Moduł I - 224.255,00 zł. oraz Moduł II - 208.610,00 zł 

W ramach programu – Moduł I osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o różne formy 

wsparcia: m.in. pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, 

pomoc w zakupie inwalidzkiego wózka elektrycznego, jego utrzymaniu oraz pomoc w 

uzyskaniu prawa jazdy kategorii B. Ponadto, osoby dorosłe w wieku aktywności zawodowej i 

aktywne zawodowo, posiadające orzeczenie o znacznym bądź umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności i mające pod swoją opieką dziecko, mogą ubiegać się o zwrot kosztów 

pobytu dziecka w żłobku lub przedszkolu w wysokości do 200 zł. miesięcznie. W ramach 

Modułu II uczestnicy mogą uzyskać pomoc na uzyskanie wykształcenia na poziomie 

wyższym. 

Ogółem w 2014 r. złożono blisko 150 wniosków na łączną kwotę ponad 600.000 zł, 

pozytywnie zweryfikowano 142 z nich. W tym, w ramach Modułu II dofinansowano - 101 

wniosków, a w ramach Modułu I - 41 wnioski.  

 

 

4. Realizacja projektu systemowego „Aktywizacja-szansą na lepszą przyszłość”  

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu  Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, 

Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój 

i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, 

Realizacja projektu przez PCPR rozpoczęła się w 2008 roku natomiast  przewidziana była do 

31.12.2014 r.  

Wartość projektu od początku jego realizacji  to 3 926 428 zł. 

W roku bieżącym budżet projektu  to 712 524 zł. z czego 74 716 zł to obowiązkowy udział 

własny pochodzący częściowo ze środków PFRON (dofinansowanie do turnusów 

rehabilitacyjnych) oraz ze środków własnych powiatu (pomoc na kontynuowanie nauki dla 

pełnoletnich wychowanków opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-

wychowawcze). W roku bieżącym w projekcie uczestniczą 64 osoby niepełnosprawne oraz 12 

wychowanków rodzin zastępczych i opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze.  
Celem głównym projektu  była aktywizacja społeczno-zawodowa 463 osób 

niepełnosprawnych oraz 63  wychowanków rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo 

wychowawczych  i opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze z powiatu 

łukowskiego.  

Łącznie w projekcie uczestniczyło 459  mieszkańców powiatu łukowskiego. 

W ramach projektu dla osób niepełnosprawnych   zrealizowano  następujące formy wsparcia :  

 Turnus rehabilitacyjny ( 398 os.), 

 Wsparcie doradcze  : psychologiczne, prawnicze, zawodowe ( 535 os.) ,  

 Warsztaty aktywizujące ( 65 os.), 
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 Inne ( np. wycieczki, imprezy integracyjne) ( 119 os.), 

 Kurs na patent żeglarza jachtowego ( 10 os.). 

Uczestnicy projektu korzystali również z następujących  kursów i szkoleń  :  

 Komputerowy,  

 Fotograficzny, 

  Wideofilmowanie, 

 ABC Przedsiębiorczości, 

 Księgowość komputerowa, 

 Wizaż i stylizacji paznokci, 

 Operator wózka widłowego, 

 Kursy prawa jazdy kat. B, C+E. 

Uczący się uczestnicy projektu  ( 64 os.) otrzymali bezpłatnie laptopy jako dodatkowe 

narzędzie aktywizujące.  

 

  

 


