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 dzień 31.12.2016r.
I. 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.).
Zadania z zakresu pieczy zastępczej:
A. 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 lata 2015 -2017 uchwalony
uchwałą Nr VII/59/2015 Rady Powiatu w Łukowie z dnia 22 czerwca 2015 roku,
zrealizowano następujące zadania:
1. Na okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 r. zatrudniono 2 koordynatorów 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 2016 "Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”).
2. W dniu 1 czerwca zorganizowano wyjazd do kina do Siedlec na film Angry Birds dla
dzieci z rodzin zastępczych i ich opiekunów – łącznie dla 34 osób.
3. W dniu 25 czerwca zorganizowano spotkanie rekreacyjno-integracyjne w parku linowym
DESKAJPARK w Łukowie dla dzieci z rodzin zastępczych i ich opiekunów. Łącznie dla
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70 osób. W organizację spotkania włączyli się sponsorzy. Informacja o zorganizowanym
spotkaniu została opublikowana na stronie internetowej telewizja.lukow.pl.
4. W sierpniu zapewniono 12-dniowe kolonie dla 39 dzieci z pieczy zastępczej ( 19 dzieci
z rodzin zastępczych, 20 dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych).
5. Przygotowano paczki świąteczne dla 20 dzieci z 19 rodzin zastępczych.
6. Nawiązano współpracę ze sponsorem, który przygotował paczki świąteczne dla 15 dzieci
z 8 rodzin zastępczych.
7. Prowadzono szkolenia dla rodzin zastępczych:
- 30.01.2016r.

- szkolenie „Rodzina-dom budowany miłością” dla rodzin zastępczych

spokrewnionych i niezawodowych. Szkolenie miało na celu podniesienie ich kwalifikacji.
W szkoleniu wzięło udział 14 osób (11 rodzin zastępczych).
-08.06.2016r. - szkolenie „Rodzina-dom budowany miłością” dla nowo powstałych rodzin
zastępczych. Zakres szkolenia to piecza zastępcza oraz jej formy, a także wpływ postaw
rodzicielskich na zachowania dzieci. W szkoleniu wzięło udział 5 osób - 3 rodziny zastępcze.
- 28.06.2016r. - szkolenie „W głowie się nie mieści-kilka słów o emocjach”. Zakres szkolenia
to definicja, funkcje, składniki i rola emocji, nauka rozpoznawania emocji oraz kilka
propozycji na poradzenie sobie z negatywnymi emocjami u dzieci. W szkoleniu wzięło udział
19 osób- 13 rodzin zastępczych. Szkolenie miało na celu podniesienie kwalifikacji rodzin
zastępczych.
- 30.09.2016r. - szkolenie „Rodzina-dom budowany miłością” dla nowo powstałych rodzin
zastępczych. Zakres szkolenia to piecza zastępcza oraz jej formy a także wpływ postaw
rodzicielskich na zachowania dzieci. W szkoleniu wzięły udział 3 osoby - 2 rodziny
zastępcze.
- 02.11.2016r. - indywidualne szkolenie dla nowo powstałej rodziny zastępczej
spokrewnionej. Przedstawiono definicję pieczy zastępczej oraz jej formy, ukazano wpływ
postaw rodzicielskich na zachowania dzieci oraz zapoznano ze sposobami komunikacji
z nastolatkiem.
- 14.11.2016r. - szkolenie z zakresu skutecznej komunikacji i wyznaczania granic w relacji
rodzic zastępczy-dziecko. Przedstawiono zalety komunikacji dwustronnej, wskazano bariery
w komunikacji. Szkolenie miało formę warsztatową- uczestnicy prowadzili dyskusję na temat
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wyznaczania granic dzieciom, konsekwencji w swoim postępowaniu oraz skupili się na
podziale obowiązków w zależności od wieku dzieci. W szkoleniu wzięło udział 15 osób
(10 rodzin zastępczych).
8. Organizowano spotkania rodzin zastępczych w ramach grup wsparcia.
- 13.02.2016r. w ramach spotkania grupy wsparcia dyskutowano na temat zachęcania dzieci
do samodzielności. W spotkaniu uczestniczyły 4 rodziny zastępcze – opiekunowie dzieci
w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
- 18.03.2016r. w ramach spotkania grupy wsparcia dyskutowano na temat zachęcania dzieci
do samodzielności. W spotkaniu uczestniczyły 2 rodziny zastępcze – opiekunowie dzieci
w wieku szkolnym od IV klasy szkoły podstawowej i starszych.
- 20.05.2016r. w ramach spotkania grupy wsparcia uczestnicy dyskutowali na temat emocji
nastolatków. W spotkaniu uczestniczyły 2 rodziny zastępcze- opiekunowie dzieci w wieku
szkolnym od IV klasy szkoły podstawowej i starszych.
- 16.09.2016 w ramach spotkania grupy wsparcia dyskutowano na temat metod skutecznego
uczenia się oraz wskazywano sposoby motywowania dzieci do nauki. W spotkaniu
uczestniczyło 5 rodzin zastępczych- opiekunowie dzieci w wieku szkolnym od IV klasy
szkoły podstawowej i starszych.
- 21.10.2016r. zaplanowano grupę wsparcia dla rodzin dzieci w wieku wczesnoszkolnym
i przedszkolnym, ale stawiła się tylko jedna osoba. Spotkanie miało formę rozmowy na temat
karania dzieci.
- 18.11.2016r. w ramach spotkania grupy wsparcia dyskutowano na temat jak rozmawiać
z nastolatkiem. W spotkaniu uczestniczyło 6 rodzin zastępczych- opiekunowie dzieci w wieku
szkolnym od IV klasy szkoły podstawowej i starszych.
9. Poradnictwem specjalistycznym objęto 55 rodzin zastępczych. Łącznie udzielono
573 porady.
10. Nie zrealizowano zaplanowanego limitu rodzin zastępczych zawodowych ze względu
na brak rodzin chętnych do pełnienia tej funkcji.
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11. Prowadzono stałą współpracę z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny:
- powiatowymi centrami pomocy rodzinie ( Radzyń Podlaski, Lublin, Ryki, Zawiercie,
Limanowa, Warszawa, Otwock, Biała Podlaska);
- ośrodkami pomocy społecznej z terenu powiatu łukowskiego (Łuków – miasto i gmina,
Stanin, Krzywda, Adamów, Wojcieszków, Serokomla, Trzebieszów, Wola Mysłowska,
Stoczek Łukowski – miasto i gmina) oraz spoza terenu powiatu łukowskiego (Halinów,
Warszawa – OPS dla dzielnicy Mokotów, Bemowo, Wola, Bielany, Praga Południe
Niedźwiada, Kotuń, Wołomin, Siedlce – miasto i gmina;
- sądami i ich organami pomocniczymi:
(Sąd Rejonowy w Łukowie Wydział Rodzinny i Nieletnich ul. Kwiatkowskiego 3, Sąd
Rejonowy w Radzyniu Podlaskim III Wydział Rodzinny i Nieletnich ul. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego 5, Sąd Rejonowy w Siedlcach Wydział Rodzinny i Nieletnich ul. Joselewicza
3, II Zespół Kuratorów Sądowych w Łukowie ul. Kwiatkowskiego 3; Sąd Rejonowy
w Lubartowie Wydział Rodzinny i Nieletnich ul. Lubelska 57 );
-

instytucjami

oświatowymi

(przedszkola,

szkoły

podstawowe

oraz

gimnazjalne

i ponadgimnazjalne);
- podmiotami leczniczymi (Poradnie Specjalistyczne z terenu miasta Łuków, Instytut
Psychiatrii w Lublinie, Oddział Leczenia Nerwic i Uzależnień w Garwolinie, Poradnią
Zdrowia Psychicznego w Radzyniu Podlaskim);
- Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Łukowie.
B. Zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych, rodzinnych
domach dziecka.
Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej prowadził ciągły nabór kandydatów
do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej
lub prowadzenia

rodzinnego

domu

dziecka

poprzez

rozpowszechnianie

plakatów

informacyjnych zachęcających rodziny do wzięcia udziału w procesie kwalifikacyjnym
poprzez m.in. wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy
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Rodzinie w Łukowie oraz na stronie internetowej PCPR w Łukowie. W dniu 15 marca 2016
roku w gazecie „Wspólnota Łukowska” ukazał się artykuł wskazujący na potrzebę tworzenia
rodzin zastępczych. Podobna informacja została opublikowana na stronie internetowej
lukow24.pl. Telewizja Master udostępniła reportaż z Dnia Rodzicielstwa Zastępczego
podczas, którego zachęcano do tworzenia rodzin zastępczych.

Podczas spotkania

z kierownikami ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu łukowskiego, które odbyło się
w dniu 15 kwietnia 2016 roku przekazano plakaty zachęcające do tworzenia rodzin
zastępczych, z prośbą o ich wywieszenie na terenie gminy.
Osobom zgłaszającym się do PCPR w Łukowie udzielano informacji dotyczących
wymagań stawianych w stosunku do kandydatów na rodziny zastępcze.
Podejmowano

działania

dotyczące

kwalifikowania

kandydatów

pod

względem

predyspozycji psychologicznych, pedagogicznych, oceny warunków mieszkaniowych
i zdrowotnych.
W 2016 roku funkcjonowało ogółem 75 rodzin zastępczych (52 rodziny spokrewnione,
23 rodziny niezawodowe) w których umieszczonych było ogółem 96 dzieci.
Na dzień 31 grudnia 2016 roku w Powiecie Łukowskim funkcjonowało 61 rodzin zastępczych
(39 rodzin spokrewnionych, 22 rodziny niezawodowe) w których umieszczonych było
81dzieci.
W 2016 roku powstało:
- 9 rodzin zastępczych spokrewnionych w których umieszczono 10 dzieci;
- 2 rodziny zastępcze niezawodowe w których umieszczono 2 dzieci.
W 2016 roku 13 dzieci opuściło rodziny zastępcze:
- 8 osób pełnoletnich usamodzielniło się;
- 5 małoletnich dzieci powróciło do rodziny biologicznej.
39 rodzin zastępczych objętych było opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.
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Jednostka prowadziła poradnictwo rodzinne, pedagogiczne, psychologiczne. Nie prowadzono
terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci
umieszczonych w pieczy zastępczej.
W 2016 r. Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej zgłosił do Ośrodka Adopcyjnego
w Białej Podlaskiej 8 dzieci z uregulowaną sytuacją prawną. W stosunku do 2 dzieci została
wszczęta procedura adopcyjna.
Zapewniono niezbędne szkolenia koordynatorom rodzinnej pieczy zastępczej.
C. Finansowanie rodzinnej pieczy zastępczej
1/ Finansowanie opieki w rodzinach zastępczych:
Świadczenia wypłacone rodzinom zastępczym – 918.196,83 zł:
a) świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie
zastępczej
- liczba świadczeń – 1138
- kwota świadczeń – 894.185,57 zł
b) dodatek z tytułu niepełnosprawności dziecka
- liczba świadczeń – 77
- kwota świadczeń – 15.161,26 zł
c) świadczenie jednorazowe na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami
dziecka przyjmowanego do rodziny zastępczej:
- liczba świadczeń – 9
- kwota świadczeń – 7.650,00 zł
d) dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka w wieku od 6.
do 18. roku życia – raz w roku:
- liczba świadczeń – 4
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- kwota świadczeń – 1.200,00 zł
2/ Dochody za zadania realizowane na podstawie porozumień (pokrywanie kosztów pobytu
dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Łukowskiego) –
109.442,71 zł:
Na terenie powiatu przebywa 13 dzieci z poza Powiatu Łukowskiego umieszczonych
w 10 rodzinach zastępczych :


Powiat Limanowski – 1 dziecko,



Powiat Miński – 1 dziecko,



Powiat Lubartowski – 1 dziecko,



Powiat Bialski – 2 dzieci,



Miasto Warszawa – 6 dzieci,



Powiat Radzyński – 2 dzieci.

a) świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie
zastępczej:
- liczba świadczeń – 136
- kwota świadczeń – 100.142,71 zł
b) dodatek z tytułu niepełnosprawności dziecka
- liczba świadczeń – 38
- kwota świadczeń – 7.600,00 zł
c) świadczenie jednorazowe na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami
dziecka przyjmowanego do rodziny zastępczej:
- liczba świadczeń – 2
- kwota świadczeń – 1700,00 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) - 221.928,59 zł.
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Poza Powiatem Łukowskim w 11 rodzinach zastępczych umieszczonych jest 22 dzieci
pochodzących z terenu powiatu:


Powiat Zawierciański – 4 dzieci,



Miasto Stołeczne Warszawa - 1 dziecko,



Powiat Radzyński – 2 dzieci,



Miasto Lublin – 1 dziecko,



Powiat Rycki – 5 dzieci,



Powiat Kłodzki – 1 dziecko,



Powiat Chełmski – 1 dziecko,



Powiat Bialski – 7 dzieci.

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 – 131.767,88 zł:


Miasto Łuków – 39.795,81 zł;



Gmina Krzywda – 38.863,89 zł;



Gmina Stanin – 15.606,01 zł;



Gmina Łuków – 25.081,77 zł;



Gmina Wola Mysłowska – 2.640,00 zł;



Gmina Trzebieszów – 8.847,66 zł;



Gmina Wojcieszków – 932,74 zł.

5/ Wypłata dodatków wychowawczych dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych
- liczba świadczeń – 560
- kwota świadczeń – 277.238,17 zł

D. Organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny
zastępcze,
i

rodzinne

regionalne

domy

placówki

dziecka

oraz

placówki

opiekuńczo-terapeutyczne,

opiekuńczo-wychowawcze

przez

wspieranie

procesu

usamodzielnienia.
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Pomoc udzielana wychowankom, którzy opuścili pieczę zastępczą przed dniem 01.01.2012r.
1. Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków pieczy
zastępczej (30% podstawy, tj. 494,10 zł):
- liczba osób – 8
- kwota świadczeń – 37.601,01 zł
2. Pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej
(od 100% podstawy do 400% podstawy, tj. od 1647,00 zł do 6588,00 zł):
- liczba osób – 5
- kwota świadczeń – 24.705,00 zł
3. Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla pełnoletnich wychowanków pieczy
zastępczej (do 300% podstawy, tj. 4941,00 zł)
- liczba osób – 2
- kwota świadczeń – 4941,00 zł
Pomoc udzielana wychowankom, którzy opuścili pieczę zastępczą od dnia 01.01.2012r.
1. Pomoc przyznawana na kontynuowanie nauki osobom usamodzielnianym opuszczającym
pieczę zastępczą (w kwocie 500,00 zł miesięcznie).
- liczba osób – 49
- kwota świadczeń – 183.292,92 zł
2. Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla pełnoletnich wychowanków pieczy
zastępczej (kwota 1500,00 zł lub w przypadku osób z co najmniej umiarkowanym stopniem
niepełnosprawności 3000,00 zł)
- liczba osób – 3
- kwota świadczeń – 4.500,00 zł
3. Pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej
(od 1650,00 zł do 6600,00 zł):
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- liczba osób – 7
- kwota świadczeń – 29.040,00 zł
E. Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych.
1. Miesięczny koszt utrzymania w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w 2016 roku:


Placówka Wielofunkcyjna w Łukowie: 4.147,16 zł;



Dom Dziecka w Radoryżu Smolanym: 3.860,10 zł;



Pogotowie Opiekuńcze w Stoczku Łukowskim: 4.653,00 zł.

Informacje z działalności w 2016 roku jednostek w załączeniu.
2. 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 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r.:


Powiat Łukowski – Miasto Siedlce : zwrot kosztów utrzymania dziecka – 47.125,96 zł;



Powiat Łukowski – Powiat Skarżyski : zwrot kosztów utrzymania dziecka – 47.125,96 zł;



Powiat Łukowski – Powiat Siedlecki : zwrot kosztów utrzymania dziecka – 109.216,00 zł;



Powiat Łukowski – Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Białymstoku: zwrot kosztów
pobytu dziecka (bez porozumienia) – 155,10 zł.

Suma dochodów Powiatu Łukowskiego z tytułu porozumień dotyczących placówek
opiekuńczo – wychowawczych na dzień 31.12.2016 r. – 203.623,02 zł.
3. 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:


Powiat Kraśnicki – Powiat Łukowski : wydatki na utrzymanie dziecka 36.000,00 zł;



Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego – Powiat Łukowski : wydatki
na utrzymanie dziecka 46.824,78 zł;



Powiat Bialski – Powiat Łukowski : wydatki na utrzymanie dziecka 133.064,00 zł.
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Suma Wydatków Powiatu Łukowskiego z tytułu porozumień dotyczących placówek
opiekuńczo-wychowawczych na dzień 31.12.2016 r. – 215.888,78 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 placówkach opiekuńczo-wychowawczych na dzień
31.12.2016 r. – 652.287,31 zł:


Miasto Łuków – 361.737,15 zł;



Gmina Krzywda – 17.685,24 zł;



Gmina Stanin – 21.059,84 zł;



Gmina Serokomla – 64.388,64 zł;



Gmina Łuków – 124.561,47 zł;



Gmina Stoczek Łukowski – 29.512,21 zł;



Gmina Wola Mysłowska – 13.431,40 zł;



Gmina Wojcieszków – 19.911,36 zł.
Zadania z zakresu pomocy społecznej:

A. Udzielanie pomocy 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.
W 2016 roku udzielono pomocy:
1. Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki, dla pełnoletnich wychowanków młodzieżowych
ośrodków wychowawczych, miesięcznie w wysokości 30% podstawy, tj. 516,60 zł
(podstawa: 1.722,00 zł):
- liczba osób – 2,
- kwota świadczeń – 5.166,00 zł.
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2. Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki, dla pełnoletnich wychowanków młodzieżowych
ośrodków socjoterapii zapewniających całodobową opiekę w wysokości 30% podstawy, tj.
516,60 zł ( podstawa 1.722,00 zł):
- liczba osób – 1,
- kwota świadczeń – 6.199,20 zł.
B. Pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy
lub ochronę uzupełniającą, mającym trudności w integracji ze środowiskiem.
W 2016 roku realizowano 1 indywidualny program integracji cudzoziemców.
Czteroosobową rodzinę objęto pomocą finansową.
Łączna kwota świadczeń przyznanych rodzinie, która uzyskała w Rzeczypospolitej
Polskiej ochronę uzupełniającą – 7484,80 zł ( 7438,00 zł - wypłacone świadczenia, 46,80 zł –
opłacone ubezpieczenie).
C. 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.
1. Domy pomocy społecznej.
Miesięczny koszt utrzymania w domach pomocy społecznej w 2016 roku:
Dom Pomocy Społecznej w Ryżkach: 3 117,55 zł,
Dom Pomocy Społecznej w Łukowie: 4145,59 zł,
Dom Pomocy Społecznej w Woli Gułowskiej: 2 370,00 zł.
W 2016 roku wydano 11 decyzji umieszczających (7 w Domu Pomocy Społecznej
w Woli Gułowskiej, 4 w Domu Pomocy Społecznej w Ryżkach).
Informacje z działalności poszczególnych jednostek przedstawiono w załączeniu.
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2. 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. W celu realizacji zadań zatrudnieni są: dyrektor, 7 terapeutów
zajęciowych, psycholog i psychiatra. Decyzje o skierowaniu osób do Ośrodka wydawane są
przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie.
W Ośrodku funkcjonuje 7 pracowni, w 2016 roku korzystało z niego 45 osób. Wydano
57 decyzji kierujących do Ośrodka.
Ośrodek jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej, realizuje zadania zlecone
z zakresu pomocy społecznej i w całości jest finansowany ze środków Wojewody
Lubelskiego. Budżet Ośrodka w 2016 r. wynosił 608.640,00 złotych, wykonanie budżetu na
dzień 31 grudnia 2016 r. wynosiło 608.630,01 zł.
Informacja z działalności jednostki w załączeniu.
3. 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: dyrektor, psycholog, pedagog i radca prawny.
Na dzień 31 grudnia 2016 r. z pomocy w zakresie specjalistycznego poradnictwa
skorzystało 137 osób, udzielono 28 porad w ramach interwencji kryzysowej oraz 184 porady
w ramach poradnictwa rodzinnego. Do programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób
stosujących przemoc w rodzinie pod nazwą „ Grupa rozwoju osobistego i radzenia sobie ze
złością” w 2016r. przystąpiło 14 osób, program ukończyły 3 osoby.
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Budżet Ośrodka w 2016 r. wynosił 75.340,00 zł, Wykonanie budżetu na dzień 31 grudzień
2016r. to 75.332,98 zł.
Informacja z działalności jednostki w załączeniu.
4. Kontrole jednostek organizacyjnych pomocy społecznej
W ramach nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie przeprowadziło w 2016 roku kontrole w Pogotowiu Opiekuńczym
w Stoczku Łukowskim, Powiatowym Ośrodku Wsparcia PRZYLĄDEK w Łukowie oraz
Domu Pomocy Społecznej św. Józefa w Woli Gułowskiej
5. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu; doradztwo
metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej
z terenu powiatu.
a) W dniu 15 kwietnia 2016 roku zorganizowano spotkanie z kierownikami ośrodków
pomocy społecznej. Podczas spotkania omawiano obowiązujące wszystkich zebranych
akty prawne dotyczące pieczy zastępczej i wynikające z nich zobowiązania. Ponadto
omówiono zasady pozyskiwania przez osoby niepełnosprawne środków w ramach
programu „Aktywny Samorząd”.
b) W dniu 17 czerwca 2016 roku odbyło się spotkanie z przedstawicieli instytucji
realizujących zadania pieczy zastępczej. Spotkanie zostało zorganizowane z inicjatywy
PCPR w Łukowie w celu wypracowania lepszych metod współpracy w zakresie pieczy
zastępczej pomiędzy poszczególnymi jednostkami. W spotkaniu uczestniczył Wicestarosta
Łukowski. Zaproszono na nie sędziów Sądu Rodzinnego w Łukowie, kuratorów Sądu
Rodzinnego w Łukowie, kierowników ośrodków pomocy społecznej oraz dyrektorów
placówek opiekuńczo wychowawczych.
c) W listopadzie 2016 roku zorganizowano spotkanie na które zaproszeni zostali kierownicy
jednostek pomocy społecznej z terenu powiatu, jednostek wspierania rodziny oraz
przedstawiciele organizacji pozarządowych. Miało ono charakter bardziej integracyjny
ze względu na obchodzony 21 listopada Dzień Pracownika Socjalnego.
d) Na bieżąco PCPR wspiera w formie indywidualnych konsultacji w razie zaistnienia
konieczności, kierowników oraz pracowników jednostek pomocy społecznej i wspierania
rodziny.
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6. 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 był głównie 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 2017 ROK:
1. Zwiększenie bazy lokalowej Domu Dziecka w Radoryżu Smolanym w celu
stworzenia możliwości korzystania ze sprzętu będącego na stanie placówki oraz
właściwych warunków przechowywania.
2. Gruntowny remont wnętrza budynku w którym mieści się Pogotowie Opiekuńcze
w Stoczku Łukowskim.
3. Zatrudnienie psychologa i pedagoga na pełne etaty oraz informatyka w Placówce
Wielofunkcyjnej w Łukowie.
4. Remont ogrodzenia wraz z podmurówką w Placówce Wielofunkcyjnej w Łukowie.
5. DPS w Ryżkach wśród niezbędnych potrzeb wskazuje: zakup sprzętów AGD
(zmywarki, pralki, pralnicy i suszarni), remont łazienek, wymiana kaloryferów i okien
w pokojach, naprawa samochodu bądź zakup nowego ze środków PFRON.
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II. Zespół Do Spraw Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej
Stan na dzień 31.12.2016 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 (Dz. U z 2016 r., poz. 2046).
W roku 2016 Powiat Łukowski otrzymał z Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych kwotę

2 226 223 zł na realizację zadań z zakresu rehabilitacji

zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
Poniżej przedstawiono sposób wykorzystania środków finansowych w roku 2016

Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej :
1. Dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej rolniczej albo wniesienia wkładu
do spółdzielni socjalnej.
Na realizację zadania w 2016 roku nie przewidziano środków.
2.

Dofinansowanie

zwrotu

kosztów

utworzenia

stanowiska

pracy

osoby

niepełnosprawnej.
Na realizację zadania w 2016 roku przeznaczono 112.000,00 zł. Utworzono 5
stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych na łączną kwotę 112.000,00 zł.
Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej
1. Dofinansowanie do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów
w turnusach rehabilitacyjnych.
Na dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych przewidziano kwotę 108 545 zł.
Sposób rozpatrywania wniosków określiła Uchwała nr 71/189/2016 Zarządu Powiatu
Łukowskiego z dnia 21 marca 2016r. 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 otrzymały osoby :
do 16 roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniami pkt 7 i 8
wymaga oraz młodzież do 24 roku życia ucząca się, niepracująca posiadająca orzeczenia
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o zaliczeniu do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności, które nie
korzystały z dofinansowania w roku 2015 r.
W 2016 r. z tego typu pomocy skorzystały łącznie 104 osoby ( w tym 45 opiekunów osób
niepełnosprawnych) spełniające powyższe kryteria.
Wypłacono dofinansowania na łączną kwotę 108 545 zł.
2. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne
i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych
przepisów.
Na realizację tego zadania w 2016 roku przeznaczono środki w wysokości 327 958 zł.
Realizacja tego zadania pozwala na znaczne dofinansowanie zakupu przez osoby
niepełnosprawne takich przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych jak : 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 do 70 % maksymalnej ( możliwej do otrzymania) kwoty
dofinansowania. Sposób rozpatrywania wniosków określiła Uchwała nr 71/189/2016 Zarządu
Powiatu Łukowskiego z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie podziału środków na realizację
zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej finansowanych ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
W 2016 roku złożono 485 wniosków o dofinansowanie na kwotę 816 186 zł. Do dnia
31.12.2016r. przyznano dofinansowania na kwotę 327 458 zł co pozwoliło rozpatrzyć
pozytywnie 422 wnioski.
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 2016 przyznano dofinansowanie wszystkim 10 wnioskodawcom ubiegającym się
o dofinansowanie tego zadania, w łącznej kwocie 20 000 zł.
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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

2 000,00

2.

Stowarzyszenie „Centrum Przedsiębiorczości, Integracji i

2 000,00

Edukacji”
3.

Polski Związek Głuchych

2 000,00

4.

Klub Sportowy Głuchych „Hetman”

2 000,00

5.

Zespół Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Łukowie

2 000,00

6.

Spółdzielnia Inwalidów „Łuksja”

2 000,00

7.

Polski Związek Niewidomych

2 000,00

8.

Stowarzyszenie Przyjaciół Ośrodka w Baczkowie

2 000,00

9.

Fundacja „Dom Otwartych Serc”

2 000,00

10. Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejski w Łukowie

2 000,00

Łącznie kwota wykorzystana przez wnioskodawców w 2016 r. wyniosła 17 996 zł.
4. Dofinansowanie do likwidacji barier funkcjonalnych .
Na realizację zadania w roku 2016 przeznaczono kwotę 113 100 zł.
Środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie likwidacji barier funkcjonalnych były
niewystarczające w stosunku do potrzeb zgłaszanych przez osoby niepełnosprawne. Do dnia
31.12.2016 r. wpłynęło 61 wniosków na likwidację barier architektonicznych, technicznych
i w komunikowaniu się, na łączną kwotę 604 797 zł. Posiadane fundusze

pozwoliły

na udzielenie dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych jedynie 12 osobom
niepełnosprawnym w łącznej kwocie 105 317, 43 zł.
Ponadto w roku bieżącym dofinansowano również likwidację barier technicznych
i w komunikowaniu się. W ramach dofinansowania likwidacji barier technicznych 2 osoby
niepełnosprawne otrzymały pomoc do zakupu podnośnika transportowo - kąpielowego.
Wartość pomocy udzielonej na dofinansowanie do likwidacji barier technicznych w roku
2016 r. wyniosła 6 500 zł. W ramach likwidacji barier w komunikowaniu się dofinansowano
zakup czujnika płaczu oraz zakup zegara z poduszką wibracyjną dla osoby głuchoniemej.
Dofinansowanie wyniosło 1 188 zł. Do dnia 31.12.2016 r. z dofinansowania do likwidacji
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barier funkcjonalnych skorzystało 15 osób niepełnosprawnych, którym udzielono
dofinansowania w łącznej kwocie 113 005,43 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

warsztatach

powiatu

łukowskiego

korzysta

zatem

90

osób

niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie powiatu łukowskiego oraz 5 osób z powiatu
garwolińskiego (50 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 1 546 620 zł.
W związku ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2016 r., poz. 2046 ze zm.) maksymalne
dofinansowanie ze środków PFRON stanowi 90% kosztów działalności wtz tj. kwotę 15 996
zł, natomiast dofinansowanie ze środków własnych powiatu wynosi

średnio 1 777,60 zł

rocznie na jednego uczestnika.
W roku 2016 w WTZ-ach uczestniczyło

99

niepełnosprawnych mieszkańców

powiatu łukowskiego w tym:

I. W Warsztacie Terapii Zajęciowej w Łukowie – 50 uczestników.
II. W Warsztacie Terapii Zajęciowej w Stoczku Łukowskim–40 uczestników.
III. W Warsztacie Terapii Zajęciowej w Żelechowie- 7 uczestników.
IV.

W Warsztacie Terapii Zajęciowej w Siedlcach – 1 uczestnik.

V. W Warsztacie Terapii Zajęciowej w Kocku – 1 uczestnik.
W roku 2016 dofinansowanie ze środków własnych powiatu, z tytułu częściowego
pokrywania kosztów uczestnictwa mieszkańców powiatu w warsztatach terapii zajęciowej
wyniosło 177 499,53 zł.
Dofinansowanie usług tłumacza migowego lub tłumacza przewodnika
Na realizację tego zadania przeznaczono kwotę 500,00 zł. W związku z brakiem
zainteresowania tą formą pomocy środki przesunięto na dofinansowanie przedmiotów
ortopedycznych i pomocniczych.
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Pozostałe zadania realizowane przez Zespół ds.
Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej
1. Realizacja Powiatowego Programu Działania Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
na lata 2016-2020.
Powiatowy Program Działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w latach 20162020 został przyjęty do realizacji

przez Radę Powiatu Łukowskiego Uchwałą Nr

XV/116/2016 z dnia 6 maja 2016 r.
Zgodnie z założeniami Programu podstawowym elementem systemu monitoringu będzie
sprawozdanie

z

realizacji

Programu

w

roku

następnym

po

zakończeniu

roku

sprawozdawczego. Sprawozdanie z realizacji Programu w roku 2016 będzie sporządzone w
roku 2017

na podstawie własnych danych oraz informacji pozyskanych od podmiotów

zaangażowanych w realizację.
2. „Program wyrównywania różnic między regionami III”
W ramach tego Programu PCPR w Łukowie, w imieniu Powiatu Łukowskiego
wystąpiło o środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na
realizację

Lp.

następujących projektów :

Nazwa

i

adres

Nazwa projektu

Projektodawcy

Kwota dofinansowania z
PFRON

„Zakup samochodu do przewozu
1.

Miasto

Stoczek uczestników Warsztatu Terapii

Łukowski

139 090,00

Zajęciowej w Stoczku Łukowskim”.
„Mobilny ŚDS w Anielinie – zakup

2.

Gmina Krzywda

samochodu do przewozu osób

90 000,00

niepełnosprawnych”
„Usuwanie barier transportowych
działaniem przeciw wykluczeniu
3.

Powiat Łukowski

społecznemu dzieci i młodzieży

65 000,00

niepełnosprawnej” na rzecz Zespołu
Placówek w Łukowie
„Aktywizacja zawodowa
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niepełnosprawnych mieszkańców
4.

Powiat Łukowski

Powiatu Łukowskiego” na rzecz

30 000,00

realizatora - Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Łukowie
Powyższe projekty zostały pozytywnie zweryfikowane. Ich realizacja oraz rozliczenie
przewidziane jest do końca marca 2017 roku.
3. Realizacja pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”
W 2016 roku Powiat Łukowski przystąpił po raz piąty do realizacji pilotażowego
programu finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych „Aktywny Samorząd”. Przekazanie przyznanych przez PFRON środków
finansowych na realizację programu w 2016 r. następowało w dwóch transzach. Ogółem na
realizację dwóch modułów w 2016 roku przeznaczono:
Moduł I – 136.474,62 zł. oraz Moduł II – 116.681,76 zł.
W ramach programu – Moduł I osoby niepełnosprawne mogły ubiegać się o
dofinansowanie różnych form wsparcia: m.in. pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania
do posiadanego samochodu, pomoc w zakupie części zamiennych i naprawa wózka
inwalidzkiego elektrycznego, pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano
nowoczesne rozwiązania techniczne, pomoc przy zakupie sprzętu elektronicznego i jego
elementów oraz dofinansowanie kosztów uzyskania prawa jazdy kategorii B. Ponadto, osoby
dorosłe w wieku aktywności zawodowej i aktywne zawodowo, posiadające orzeczenie o
znacznym bądź umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, mające pod opieką dziecko,
mogą ubiegać się o zwrot kosztów pobytu dziecka w żłobku lub przedszkolu w wysokości do
200 zł. miesięcznie. W ramach Modułu II wnioskodawcy mogą uzyskać pomoc polegającą na
dofinansowaniu wykształcenia na poziomie wyższym – dodatek semestralny oraz zwrot
kosztów czesnego.
Ogółem w 2016 r. złożono 101 wniosków na łączną kwotę ponad 332.686,00 zł, pozytywnie
zweryfikowano 96 z nich. W tym, w ramach Modułu II dofinansowano - 59 wniosków, a w
ramach Modułu I - 37 wniosków.
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III.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Podstawy prawne funkcjonowania orzecznictwa o niepełnosprawności:
 Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016r., poz. 2046),
 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca
2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.
U. z 2015r., poz. 1110),
 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002r. w sprawie
kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. z
2002r., Nr 17, poz. 162, ze zm.),
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Łukowie w okresie
od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. wydał:
 orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (osoby po 16 roku życia) – 2 107;
 orzeczenia o niepełnosprawności (osoby do 16 roku życia)
– 530;
 legitymacje osoby niepełnosprawnej
– 344;
 karty parkingowe
– 291.
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