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Wstęp 
 
 

1. PODSTAWY PRAWNE FUNKCJONOWANIA POWIATOWEGO 
CENTRUM POMOCY RODZINIE. 

 
Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej, mającą na celu 

umożliwienie osobom i rodzinom potrzebującym przezwyciężanie trudnych sytuacji 
życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, 
zasoby i możliwości.  

Zadaniem pomocy społecznej jest wspieranie osoby i rodziny w wysiłkach 
zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia                         
w warunkach odpowiadających godności człowieka. 

Obowiązek zapewnienia realizacji zadań pomocy społecznej spoczywa m.in. na 
jednostkach samorządu terytorialnego. Do tych jednostek niewątpliwie należy 
opisywane w niniejszym sprawozdaniu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                         
w Mławie, jak również jednostki organizacyjne pomocy społecznej, które są mu 
bezpośrednio podległe. 

Obowiązek realizacji tych zadań wynika wprost z art. 112 ust. 1 ustawy z dnia 
12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.). 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie jako jednostka organizacyjna 
pomocy społecznej kierując się zasadą pomocniczości, prowadzi szeroką działalność  

na rzecz mieszkańców powiatu, mający na celu poprawę warunków ich życia. 
Działalność ta polega przede wszystkim na zapewnieniu prawidłowo funkcjonującej 
rodzinnej opiece zastępczej oraz na działaniach z zakresu rehabilitacji społecznej osób 
niepełnosprawnych. Zgodnie z art. 112 ustawy o pomocy społecznej - Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie sprawuje też w imieniu Starosty nadzór nad 
jednostkami pomocy społecznej w Powiecie tj. 

• Zespołem Ośrodków Wsparcia w Mławie, 

• Domem Dziecka w Kowalewie, 
• Domem Pomocy Społecznej w Bogurzynie. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie zostało powołane Uchwałą Rady 
Powiatu Mławskiego Nr II/8/99 z dnia 16 grudnia 1998r. Centrum jest samodzielną 
jednostką organizacyjno – budżetową podporządkowaną bezpośrednio Zarządowi 
Powiatu i wchodzi w skład powiatowej administracji zespolonej. Realizuje zadania własne  
powiatu, zadania zlecone przez administrację rządową oraz inne określone w niżej 

wymienionych aktach prawnych: 

- Ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2 października  
2009r. Nr 175, poz. 1362); 
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- Ustawie z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz  
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010r. Nr 214, poz. 1407     
 z późn. zm.); 

- Ustawie z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001r.,  
Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), 

- Ustawie z dnia 10 czerwca 2010r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie       
(Dz. U.  z 2010r.,  Nr 125, poz. 842 z późn. zm.); 

- Ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. – prawo zamówień publicznych (Dz. U.     
z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.); 

- ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 roku    o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U.  
    z 1994 r., Nr 111, poz. 535 z późn. zm.); 

- Innych przepisach dotyczących samorządowych jednostek organizacyjnych oraz 
jednostek budżetowych. 

 

Praca Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w 2010r. była  
prowadzona zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.  

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie realizowało zadania z zakresu: 

- pomocy instytucjonalnej- w strukturze PCPR funkcjonuje Środowiskowy  
  Dom Samopomocy w Mławie; 

- opieki nad dzieckiem i rodziną – udzielanie pomocy finansowej     
i wychowawczej rodzinom zastępczym, umieszczanie dzieci pozbawionych  
opieki rodziców w rodzinach zastępczych i placówkach opieki całkowitej,  
udzielanie pomocy usamodzielnianym wychowankom placówek i rodzin  
zastępczych, udzielanie pomocy na kontynuowanie nauki pełnoletnim  
wychowankom rodzin zastępczych oraz placówek opieki całkowitej; 

- pomocy środowiskowej – współpraca ze stowarzyszeniami, ośrodkami 
pomocy społecznej, kuratorami sądowymi, pedagogami szkolnymi,  

 instytucjami obsługującymi mieszkańców naszego powiatu; 

- pomocy osobom niepełnosprawnym – w zakresie rehabilitacji społecznej 
zgodnie z planem finansowym PFRON i Uchwałami Rady Powiatu: 
dofinansowywanie turnusów rehabilitacyjnych, refundacja zakupu 
przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, dofinansowanie 
imprez sportowych, turystycznych i kulturalnych w ramach integracji osób 
niepełnosprawnych ze środowiskiem, dofinansowanie zakupu sprzętu 
rehabilitacyjnego oraz pomoc w zakresie likwidacji barier 
architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych dla osób 
niepełnosprawnych. 
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2. SPRAWOZDANIE FINANSOWE. 
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie informuje, iż środki finansowe 
przyznane na realizację zadań  w rozdziałach 85201, 85203, 85204, 85218, 85295, 85321,  
85324 zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. 

Rozdział Cel wydatków Plan 

85201 Placówki Opiekuńczo -
Wychowawcze 138.619,44

85203 Środowiskowy Dom Samopomocy 513.473,00

85204 Rodziny zastępcze 1.075.692,67

85218 Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie 410.912,97

85321 Powiatowy Zespół do Spraw 
Orzekania o Niepełnosprawności 140.220,00

85324 PFRON 20.781,00

85295 Pozostała działalność 76.300,00

 OGÓŁEM 2.375.999,08

 

Realizacja i rozliczenie projektu systemowego pt. „Aktywna integracja społeczna                     
i zawodowa w powiecie mławskim” na kwotę      - 642.305,41zł. 
 

Realizacja i rozliczenie projektu konkursowego „Exodus” na kwotę  - 113.600,00zł. 
 
Łączny budżet, którym dysponował PCPR w roku 2010 wynosił        - 3.131.904,49zł. 
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3. ZATRUDNIENIE, SZKOLENIA. 
 

Działalność i zasady funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie        
 w Mławie regulują: 

- Statut (Uchwała Rady Powiatu Nr XLI/271/2010 z dnia 27 maja 2010r); 

- Regulamin Organizacyjny uchwalony przez Zarząd Powiatu w dniu 11 lipca  
2007r.  (Uchwała  Nr 157/2007). 

W skład Centrum wchodzą następujące zespoły: 

1) Zespół finansowo – księgowo – administracyjny, 

2) Stanowisko do spraw sprawozdawczości, analiz, planowania strategicznego,  
szkoleń i doskonalenia zawodowego pracowników pomocy społecznej; 

3) Stanowisko ds. domów pomocy społecznej, ośrodków wsparcia, mieszkań  
    chronionych, uchodźców i współpracy z organizacjami pozarządowymi; 

4) Wieloosobowe stanowisko do spraw opieki nad dzieckiem i rodziną; 

5) Wieloosobowe stanowisko do spraw rehabilitacji społecznej; 

6) Stanowisko radcy prawnego; 

7) Środowiskowy Dom Samopomocy. 

Ponadto Centrum prowadzi sprawy finansowo – księgowo – administracyjne                    
i kadrowe dla pracowników zatrudnionych w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania                          
o Niepełnosprawności. 

Dla zharmonizowania działalności i zapewnienia jednolitego działania przy 
wykonywaniu zadań, poszczególne zespoły zobowiązane zostały do wzajemnej 
współpracy oraz informowania się o obowiązujących przepisach. 

Wszechstronny i złożony charakter udzielanej pomocy na rzecz mieszkańców 
powiatu mławskiego wymaga zatrudnienia odpowiednich specjalistów. W 2010r. 
zatrudnionych było 23 pracowników na 18,35 etatu (w tym 2 pracowników 
zatrudnionych w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na 
1,5 etatu). Wśród zatrudnionych 5 osób posiada orzeczenie o niepełnosprawności                       
(w tym 2 osoby o stopniu umiarkowanym). 

 W okresie realizacji projektu systemowego pt. Aktywna integracja społeczna                        
i zawodowa w powiecie mławskim” tj. (01.03.2010 – 31.12.2010) została zatrudniona                         
1 osoba na umowę o pracę – na stanowisku doradcy ds. osób niepełnosprawnych. 
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Tabela 1 

Struktura zatrudnienia w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w podziale na stanowiska i wykształcenie 
 

Wyszczególnienie 
Liczb

a 
osób 

Liczba 
etatów 

Śred
nie 

Licencja
ckie 

Magister 
skie 

Podyplo
mowe 

Specjalizacja z 
zakresu organi- 

zacji pomocy 
społecznej 

Uwagi 
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

Dyrektor 1 1 -    X   X  
Główny księgowy 1  1/2 -    X      

Specjalista do spraw 
finansowo - księgowych 1  1/2      X X  

certyfikat 
Ministra 

Finansów RP 
Starszy księgowy 1  1/2    X       

Specjalista pracy 
socjalnej 1 1     X   X  

Pracownik socjalny 1 1 X        podjęte studia 
licencjackie  

Inspektor powiatowy 2 2 X           

razem PCPR 8 6,5   
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ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY 
kierownik 1 1      X  X   
terapeuta  6 5,1    X X X    
główny specjalista 
psycholog 1  1/4      X X    

Specjalista do spraw 
finansowo - księgowych 1  1/2     X  X    

instruktor terapii 
zajęciowej 3 3      X          

pracownik socjalny 1  1/2   X         

razem ŚDS 13 10,35             

POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 

Przewodniczący 
Powiatowego Zespołu 
Orzekania o 
Niepełnosprawności 

1  1/2      X      

Sekretarz Powiatowego 
Zespołu 1 1      X  X   

Razem Zespół  2 1,5             

Ogółem zatrudnienie 
PCPR 23 18,35 
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W roku 2010 - 7 osób zostało skierowanych do PCPR na staż przez Powiatowy 
Urząd Pracy w Mławie. Centrum umożliwiło też odbycie w 2010r. praktyk studenckich                       
7 osobom.  

Zarówno Dyrektor jak i pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                         
w Mławie uczestniczyli w 2010r.  w wielu szkoleniach, naradach i konferencjach.  

Należy podkreślić, że ze względu na oszczędności dyrektor kieruje pracowników 
PCPR na szkolenia nieodpłatne, Szkolenia wpływają na usprawnienie wykonywanych 
zadań przez poszczególnych pracowników, a tym samym mają ogromny wpływ na 
jakość świadczonych usług. 

Szczegółowe dane zawarte w tabeli poniżej: 
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Tabela 2 

Lp. Temat szkolenia 

Poziom 
szkolenia 

(ilość 
godzin) 

Wykonanie 

Osoba prowadząca Miejsce szkolenia Uczestnicy (imię i 
nazwisko, stanowisko, 

komórka merytoryczna) 

Koszt 
całkowity 

1. 

Projekt systemowy - 
warsztaty 
przygotowania 
projektu ze 
szczególnym 
uwzględnieniem 
zasady równości 
szans. 

14 h 

Joanna Kłobuszewska -
Kierownik, Środowiskowy 
Dom Samopomocy w 
Mławie 

bezpłatne Zdzisława 
Barankiewicz 

Restauracja Feniks          
ul. Zielona Ścieżka 4                                                
06-400 Ciechanów 

2. 

Projekt systemowy - 
warsztaty 
przygotowania 
projektu ze 
szczególnym 
uwzględnieniem 
zasady równości 
szans. 

14 h 

Barbara Niedziela -
specjalista pracy socjalnej, 
Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w Mławie              

bezpłatne Zdzisława 
Barankiewicz 

Restauracja Feniks              
ul. Zielona Ścieżka 4                                                          
06-400 Ciechanów 
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3. 

Projekt systemowy - 
warsztaty 
przygotowania 
projektu ze 
szczególnym 
uwzględnieniem 
zasady równości 
szans. 

14 h 

Michał Kowalski - doradca 
ds. osób 
niepełnosprawnych, 
Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w Mławie 

bezpłatne Zdzisława 
Barankiewicz 

Restauracja Feniks              
ul. Zielona Ścieżka 4                                                          
06-400 Ciechanów 

4. 

Aktywna integracja 
na rzecz 
przeciwdziałania 
ubóstwu-
inauguracja 
projektu 
systemowego MCPS 

14 h 

Urszula Krajewska -
Dyrektor, Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie 
w Mławie 

bezpłatne 

Mazowieckie 
Centrum Polityki 

Społecznej w 
Warszawie 

Hotel "Novotel"                 
ul. Marszałkowska 
94/98  Warszawa  

5. 
Osoby 
niepełnosprawne w 
projektach EFS 

4 h 

Urszula Krajewska -
Dyrektor Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie 
w Mławie 

bezpłatne 
Jakub Gwoździk,        

Regionalny Ośrodek 
EFS w Ciechanowie 

Hotel Baron,                            
ul. Śląska 11                         
06-400 Ciechanów 

6. 
Osoby 
niepełnosprawne w 
projektach EFS 

4 h 

Michał Kowalski - doradca 
ds. osób 
niepełnosprawnych, 
Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w Mławie 

bezpłatne 
Jakub Gwoździk,        

Regionalny Ośrodek 
EFS w Ciechanowie 

Hotel Baron,                            
ul. Śląska 11                        
06-400 Ciechanów 
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7. 

Narada szkoleniowa 
z przedstawicielami 
powiatowych 
centrów pomocy 
rodzinie z terenu 
woj. mazowieckiego 

4,5 h 

Urszula Krajewska -
Dyrektor, Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie 
w Mławie 

bezpłatne 

Wydział Polityki 
Społecznej 

Mazowieckiego 
Urzędu 

Wojewódzkiego w 
Warszawie 

Mazowiecki Urząd 
Wojewódzki                           
Pl. Bankowy 3/5         
Warszawa 

8. 

Zadania powiatu w 
rehabilitacji 
społecznej osób 
niepełnosprawnych 

  

Jan Łukasik - inspektor 
powiatowy, Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie 
w Mławie 

270,00 zł Zbigniew Wasiak 
Budynek NOT-u                 
ul. Czackiego 3/5            
Warszawa 

9. 
Ekonomia społeczna 
na Północnym 
Mazowszu 

  

Urszula Krajewska -
Dyrektor Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie 
w Mławie 

bezpłatne 

Fundacja 
Gospodarcza im. 

Karola 
Marcinkowskiego w 

Ciechanowie 

Starostwo Powiatowe            
ul. Reymonta 6                        
06-500 Mława 

10.  

Nowe kryteria 
kwalifikujące do 
niepełnosprawności 
oraz rola i zadania 
pracownika 
socjalnego w 
procesie 
orzeczniczym 

  

Grażyna Sławińska -
sekretarz, Powiatowy 
Zespół ds. Orzekania                     
o Niepełnosprawności                       
w Mławie 

bezpłatne 

Wojewódzki Zespół 
do Spraw Orzekania 

o 
Niepełnosprawności 

Wojewódzki Zespół do 
Spraw Orzekania o 
Niepełnosprawności             
ul. Floriańska 10                     
03-707 Warszawa 
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11. 

Makrama-ABC 
sztuki wiązania 
"Wiszący ogród-
oryginalna ozdoba 
wnętrz i ogrodów" 

7 h 

Leszek Kwaśniewski -
instruktor terapii 
zajęciowej, Środowiskowy 
Dom Samopomocy                          
w Mławie 

339,00 zł Barbara Zdanowicz 

Sala konferencyjna 
Polsko-Niemieckie 
Centrum Młodzieży                         
ul. Okopowa 25             
Olsztyn 

12. Monitoring i 
ewaluacja projektu 20 h 

Małgorzata Pytkowska -
starszy księgowy, 
Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w Mławie 

bezpłatne Emilia Izdebska-
Stańczyk 

Ośrodek Mazowsze w 
Soczewce k/Płocka 

13. 

Prawo zamówień 
publicznych w 
projektach 
realizowanych w 
ramach PO KL  

  

Urszula Krajewska -
Dyrektor, Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie 
w Mławie 

bezpłatne Krystyna Łukaszuk 
Hotel KORONA                  
ul. Sienkiewicza 70 A         
06-400 Ciechanów 

14. 

Nowe metody 
wykorzystywane w 
pracy socjalnej 
(coaching, 
mentoring, tutoring) 

  

Barbara Niedziela -
specjalista pracy socjalnej, 
Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w Mławie              

bezpłatne 

Mazowieckie 
Centrum Polityki 

Społecznej w 
Warszawie 

Hotel Lord                                
Al. Krakowska 218          
Warszawa 

15. Stres i wypalenie 
zawodowe   

Kinga Harych - terapeuta 
zajęciowy, Środowiskowy 
Dom Samopomocy                      
w Mławie 

bezpłatne 

Mazowieckie 
Centrum Polityki 

Społecznej w 
Warszawie 

Fundacja ETOH                    
ul. Mszczonowska 6      
Warszawa 
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16. 

Rola partnerstwa w 
działaniach na rzecz 
integracji osób 
wykluczonych 
społecznie 

5 h 

Urszula Krajewska -
Dyrektor Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie 
w Mławie 

bezpłatne 

Mazowieckie 
Centrum Polityki 

Społecznej w 
Warszawie 

Mazowieckie Centrum 
Kultury i Sztuki                                      
ul. Elektoralnej 12                 
Warszawa 

17. 

Rola partnerstwa w 
działaniach na rzecz 
integracji osób 
wykluczonych 
społecznie 

5 h 

Joanna Kłobuszewska -
Kierownik, Środowiskowy 
Dom Samopomocy w 
Mławie 

bezpłatne 

Mazowieckie 
Centrum Polityki 

Społecznej w 
Warszawie 

Mazowieckie Centrum 
Kultury i Sztuki                          
ul. Elektoralnej 12                 
Warszawa 

18. 

Współpraca 
ośrodków pomocy 
społecznej i 
powiatowych 
centrów pomocy 
rodzinie z 
powiatowymi 
urzędami pracy przy 
realizacji projektów 
systemowych w 
ramach PO KL 

  

Urszula Krajewska -
Dyrektor Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie 
w Mławie 

bezpłatne 

Mazowieckie 
Centrum Polityki 

Społecznej w 
Warszawie 

Delegatura Urzędu 
Marszałkowskiego                 
ul. 1 Maja 7B                   
Warszawa 

19. 

Zasady rozliczania 
Programu 
Operacyjnego 
Kapitał Ludzki w 
2010 r. 

5 h 

Sylwia Olczak-specjalista 
ds. finansowo - 
księgowych, Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie 
w Mławie 

200,00 zł Joanna Gawęcka-
Kozioł 

Metro-Projekt                   
Al. Jerozolimskie 44                
Warszawa 
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20. 

Zadania powiatu w 
rehabilitacji 
społecznej osób 
niepełnosprawnych 

  

Jan Łukasik - inspektor 
powiatowy, Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie 
w Mławie 

270,00 zł Zbigniew Wasiak 
Szkoła Biznesu PW               
ul. Koszykowa 79              
Warszawa 

21. 

Jak prawidłowo 
przygotować, 
przeprowadzić oraz 
rozliczyć 
inwentaryzację 
roczną. 

4 h 

Sylwia Olczak - specjalista 
ds. finansowo - 
księgowych, Powiatowe 
Centrum Pomocy rodzinie 
w Mławie 

230,00 zł Danuta Żurawska 
Hotel Korona                         
ul. Sienkiewicza 70 A         
06-400 Ciechanów 

22. 

Narada szkoleniowa 
dla 
Przewodniczących i 
Sekretarzy Zespołów 
ds. Orzekania o 
Niepełnosprawności 

  

Grażyna Sławińska -
sekretarz, Powiatowy 
Zespół ds. Orzekania                   
o Niepełnosprawności                    
w Mławie 

bezpłatne 

Wojewódzki Zespół 
do Spraw Orzekania 

o 
Niepełnosprawności 

Hotel "Pod Różami"       
Jedlenia Letnisko 
k/Radomia 

23. 

Narada szkoleniowa 
dla 
Przewodniczących i 
Sekretarzy Zespołów 
ds. Orzekania o 
Niepełnosprawności 

  

Karolina Rozwadowska -
Przewodniczący, 
Powiatowy Zespół ds. 
Orzekania o 
Niepełnosprawności 

bezpłatne 

Wojewódzki Zespół 
do Spraw Orzekania 

o 
Niepełnosprawności 

Hotel "Pod Różami"       
Jedlenia Letnisko 
k/Radomia 
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24. 

Rola pomocy 
społecznej w 
aktywnej integracji 
na Mazowszu-
Program 
Operacyjny Kapitał 
Ludzki 

13 h 

Urszula Krajewska -
Dyrektor, Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie 
w Mławie 

bezpłatne 

Mazowieckie 
Centrum Polityki 

Społecznej w 
Warszawie 

Teatr Polski                         
ul. Karasia 2                
Warszawa, Hotel 
Novotel Centrum ul. 
Marszałkowska 94/98 
Warszawa 

25. Przygotowanie i 
realizacja projektu 20 h 

Barbara Niedziela -
specjalista pracy socjalnej, 
Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w Mławie              

bezpłatne Ewa Baran Ośrodek Mazowsze            
w Soczewce k/Płocka 

26. Przygotowanie i 
realizacja projektu 20 h 

Michał Kowalski - doradca 
ds. osób 
niepełnosprawnych, 
Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w Mławie 

bezpłatne Ewa Baran Ośrodek Mazowsze        
w Soczewce k/Płocka 

27. 
Nowy wzór wniosku 
o dofinansowanie w 
ramach PO KL 

  

Joanna Kłobuszewska -
Kierownik, Środowiskowy 
Dom Samopomocy w 
Mławie 

bezpłatne Zdzisława 
Barankiewicz 

Restauracja Feniks              
ul. Zielona Ścieżka 4         
06-400 Ciechanów 

28. 
Nowy wzór wniosku 
o dofinansowanie w 
ramach PO KL 

  

Urszula Krajewska -
Dyrektor Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie 
w Mławie 

bezpłatne Zdzisława 
Barankiewicz 

Restauracja Feniks              
ul. Zielona Ścieżka 4         
06-400 Ciechanów 
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29. 
Obsługa 
sprawozdania 
PRZEMOC  

5 h 

Barbara Niedziela -
specjalista pracy socjalnej, 
Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w Mławie              

bezpłatne Sygnity S.A. w 
Krakowie 

Hotel "Pod Grotem"              
ul. Modlińska 15A            
Warszawa 

30. 

Zróżnicowanie 
warunków życia i 
problem ubóstwa na 
terenie 
województwa 
mazowieckiego 

  

Joanna Kłobuszewska -
Kierownik, Środowiskowy 
Dom Samopomocy                        
w Mławie 

bezpłatne 

Władysław Wiesław 
Łagodziński, 

Krzysztof Kowalski, 
Emilia 

Wyszołmierska 

Urząd Statystyczny               
ul. 1-go Sierpnia 21                 
Warszawa 

31. 

Ustawodawstwo w 
projektach – 
prawidłowa 
realizacja projektów 
systemowych” 

12h 

Barbara Niedziela -
specjalista pracy socjalnej, 
Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie                            
w Mławie               

bezpłatne Ewa Baran 
Hotel Lord w 
Warszawie, Al. 
Krakowska 218 

32. 

Ustawodawstwo w 
projektach – 
prawidłowa 
realizacja projektów 
systemowych” 

12h 

Michał Kowalski - doradca 
ds. osób 
niepełnosprawnych, 
Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie                                 
w Mławie 

bezpłatne Ewa Baran 
Hotel Lord w 
Warszawie, Al. 
Krakowska 218 
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33. 

Ustawodawstwo w 
projektach – 
prawidłowa 
realizacja projektów 
systemowych” 

12h 
Agnieszka Jankowska - 
inspektor powiatowy, 
PCPR w Mławie 

bezpłatne Ewa Baran 
Hotel Lord w 
Warszawie, Al. 
Krakowska 218 

       
       

 

 



Zgodnie z art.19 p.14 ustawy o pomocy społecznej Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie zapewnia doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek 
organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu. W roku 2010 zorganizowano  
następujące spotkania / szkolenia/. 

1. Spotkanie dla kierowników GOPS z powiatu Mławskiego – 25.02.2010r. 

Zagadnienia omawiane na spotkaniach: 

- informacja z zakresu rehabilitacji społecznej; 

- przygotowanie do wprowadzenia w życie Konferencji Grupy Rodzinnej; 

- omówienie projektu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy  
zastępczej nad dzieckiem; 

- informacja o możliwości pozyskania dodatkowych środków finansowych  
z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej; 

2. Ponadto we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie 
zorganizowano 2 szkolenia dla Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu powiatu  
mławskiego i ciechanowskiego.  

- w dniu 19.04.2010r. nt. „Nowe rozwiązania w zakresie wspierania rodzin                 
i systemie pieczy zastępczej na podstawie: Projektu ustawy o wspieraniu  
rodziny i systemie pieczy zastępczej”; 

- w dniu 27.04.2010r. szkolenie nt. „Realizacji świadczeń rodzinnych                                       
i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego w szczególności zmiana zasad 
przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego oraz zmian zasad przyznawania  
świadczeń z tytułu urodzenia dziecka. 

Szkolenia te odbyły się w Ciechanowie i prowadzone były przez pracowników  
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie. 

3. Spotkania z Panią Ewą Baran doradcą projektów systemowych POKL w ramach 
projektu systemowego „Razem dla Mazowsza – edukacja w działaniu” przez 
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie. Spotkania odbywały się                        
w dniach:  

- 25.06.2010r.; 
- 23.07.2010r.;  
- 27.08.2010r.;  
- 24.09.2010r.;  
- 22.10.2010r.;   
- 17.12.2010r. 

Część spotkań odbywała się w siedzibie PCPR w Mławie /dzięki uprzejmości 
Dyrektora PODN, który użyczył (sali szkoleniowe), natomiast część                                      
w Środowiskowym Domu Samopomocy w Mławie. 
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4. ZADANIA Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ REALIZOWANE 
PRZEZ PCPR. 

 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w roku 2010 realizowało zadania 

pomocy społecznej określone w ustawie o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175,  
poz. 1362 z późn. zm.) oraz stosownych aktach wykonawczych. 

Zgodnie z art. 15 ustawy, pomoc społeczna polega w szczególności na: 

1) przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawa świadczeń; 

2) pracy socjalnej; 

3) prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej; 

4) analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy 
społecznej; 

5) realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych; 

6) rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach 
zidentyfikowanych potrzeb. 

Obowiązek zapewnienia realizacji zadań pomocy społecznej spoczywa na 

jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji rządowej w 

zakresie ustalonym ustawa. 

Ustawa o pomocy społecznej zadania pomocy społecznej dzieli na zadania własne 

powiatu i zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat. 

Do zadań własnych powiatu należy: 

1) opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów 
społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, 
wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób 
i rodzin z grup szczególnego ryzyka - po konsultacji z właściwymi terytorialnie 
gminami; 

2) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa; 

3) organizowanie opieki w rodzinach zastępczych, udzielanie pomocy pieniężnej na 
częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci oraz 
wypłacanie wynagrodzenia z tytułu pozostawania w gotowości przyjęcia dziecka 
albo świadczonej opieki i wychowania niespokrewnionym z dzieckiem zawodowym 
rodzinom zastępczym; 

4) zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym 
opieki rodziców, w szczególności przez organizowanie i prowadzenie ośrodków 
adopcyjno - opiekuńczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, dla dzieci      
i młodzieży, w tym placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponad gminnym,  
a także tworzenie i wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie; 
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5) pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych  
w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach  
zastępczych, również na terenie innego powiatu; 

6) przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie 
nauki osobom opuszczającym całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze 
typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet 
w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, 
specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii 
zapewniające całodobowa opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze; 

7) pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu 
się do życia, młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze typu 
rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet  
w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, 
specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii 
zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, 
mających braki w przystosowaniu sie; 

8) pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy 
lub ochronę uzupełniającą, mającym trudności w integracji ze środowiskiem, 

9) prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu 
ponad gminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób; 

10) prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy oraz 
powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi     
 i kobiet w ciąży, z wyłączeniem środowiskowych domów samopomocy i innych 
ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi; 

11) prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej; 

12) udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach; 

13) szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu; 

14) doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych 
pomocy społecznej z terenu powiatu; 

15) podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym 
tworzenie i realizacja programów osłonowych; 

16) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, 
również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego; 

17) sporządzanie bilansu potrzeb powiatu w zakresie pomocy społecznej; 

18) utworzenie i utrzymywanie powiatowego centrum pomocy rodzinie, w tym 

zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników. 
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Do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat należy: 

1) pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status 
uchodźcy lub ochronę uzupełniającą w zakresie indywidualnego programu 
integracji oraz opłacanie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne 
określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym  
Funduszu Zdrowia; 

2) prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z  
zaburzeniami psychicznymi; 

3) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, 
mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz 
rozwój specjalistycznego wsparcia; 

4) udzielanie cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a, pomocy w zakresie  
interwencji kryzysowej; 

5) finansowanie pobytu w całodobowych placówkach opiekuńczo – 
wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych dzieciom cudzoziemców  
niewymienionych w art. 5; 

6) realizacja zadań z dziedziny przysposobienia międzynarodowego dzieci, w tym 
zlecanie realizacji tych zadań podmiotom prowadzącym niepubliczne ośrodki 
adopcyjno – opiekuńcze wyznaczone przez ministra właściwego do spraw 
zabezpieczenia społecznego; 

 
 
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie koncentruje swoje działania na niżej  
wymienionych zadaniach: 

1. Pomoc środowiskowa – Opieka nad dzieckiem i rodziną: 

1) rodziny zastępcze,  

2) placówki opiekuńczo – wychowawcze, 

• usamodzielnienia wychowanków opuszczających rodziny zastępcze i placówki  
opiekuńczo – wychowawcze, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze,  
specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze oraz młodzieżowe ośrodki  
wychowawcze, 

• prowadzenie mieszkania chronionego dla wychowanków z terenu powiatu  
mławskiego opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo –  
wychowawcze i kontynuujących naukę w szkołach różnego szczebla. 

3) Pomoc instytucjonalna dziennego pobytu – Środowiskowy Dom Samopomocy. 
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2. Rehabilitacja społeczna: 

a) turnusy rehabilitacyjne, 

b) zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki  
pomocnicze, 

c) likwidacja barier architektonicznych, urbanistycznych i w komunikowaniu  
 się,  

d) kultura, sport, rekreacja i turystyka. 
 

3. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. 

4. Zespół finansowo – księgowo – administracyjny. 
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I. Opieka nad dzieckiem i rodziną 

 

 

 

 

 
1              1 . Rodziny zastępcze 

Opieka nad dzieckiem i  
 
Powiat ma obowiązek otaczać opieką każdą potrzebującą rodzinę, a w  szczególności  
rodziny dysfunkcyjne. Rodzinom tym powinno się udzielać pomocy w ich środowisku. 
 W sytuacji gdy, pomimo pomocy, rodzice nie są w stanie właściwie wywiązać się ze 
swoich rodzicielskich obowiązków, należy zapewnić dziecku opiekę i wychowanie                                    
w formie zastępczej opieki rodzinnej lub w placówce opiekuńczo – wychowawczej. 
Do zadań Powiatu należy również pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu,  
umieszczanych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie realizuje zadania w zakresie 
opieki nad dzieckiem i rodziną w oparciu o ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) oraz przepisy wykonawcze do 
ustawy, tj. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 18 października 2004 roku 
w sprawie rodzin zastępczych (Dz. U. z 2004r. Nr 233, poz. 2344 z późn. zm.)                       
i Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2004 roku                                 
w sprawie udzielenia pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz 
zagospodarowanie (Dz. U. z 2005 r. Nr 6, poz. 45 z późn. zm).  
 

Priorytetowym zadaniem realizowanym przez PCPR w Mławie jest organizowanie 
opieki w rodzinach zastępczych oraz udzielanie pomocy w procesie usamodzielniania się  
wychowankom opuszczającym rodziny zastępcze.  

W ciągu roku sprawozdawczego podejmowano następujące działania: 

- prowadzono dokumentację rodzin zastępczych oraz pełnoletnich wychowanków  
rodzin zastępczych, 

- przeprowadzano wywiady środowiskowe w celu rozpoznania potrzeb bytowych, 
zdrowotnych i emocjonalnych dzieci wychowujących się w środowisku  
zastępczym oraz pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych,  

- sporządzano wywiady na zlecenie sądów i innych jednostek pomocy społecznej, 
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 przeprowadzano co 6 m - cy aktualizacje wywiadów środowiskowych u rodziców 
naturalnych w celu ustalenia możliwości ponoszenia odpłatności za pobyt ich  
dzieci w rodzinach zastępczych, 

- opracowywano i zawierano porozumienia pomiędzy Powiatem Mławskim, a innymi  
powiatami w sprawie umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych,  

- przygotowywano decyzje administracyjne dotyczących przyznania pomocy 
pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach 
zastępczych, pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami 
przyjmowanego do rodziny dziecka, przyznania pomocy pieniężnej pełnoletnim 
wychowankom z rodzin zastępczych w zakresie kontynuowania nauki,  
zagospodarowania w formie rzeczowej i pomocy na usamodzielnienie finansowe, 

- przygotowywano decyzje administracyjne dla rodzin zastępczych i rodziców 
naturalnych, w związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 roku  
o pomocy społecznej, 

- opracowywano decyzje w sprawie ustalenia możliwości ponoszenia odpłatności za  
pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, 

- organizowano szkolenia dla rodzin zastępczych, 

- udzielano wsparcia i pomocy rodzicom zastępczym w sprawach opiekuńczo – 
wychowawczych oraz innym osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, 

- świadczono na bieżąco pracę socjalną, 

- współpracowano z sądami rodzinnymi w zakresie nadzoru i wspierania rodzin 
zastępczych, m. in. poprzez monitorowanie  sytuacji opiekuńczo – wychowawczej  
dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej, 

- współpracowano z pedagogami z mławskich szkół i pracownikami socjalnymi  
ośrodków pomocy społecznej, 

- pozyskiwano kandydatów na rodziców zastępczych, przeprowadzano rozmowy 
dotyczące idei rodzicielstwa zastępczego, gromadzono dokumentację  
potencjalnych kandydatów; 

- organizowano spotkania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych z rodziną  
naturalną, 

- sporządzano sprawozdania miesięczne, kwartalne, półroczne i roczne dla 
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz sprawozdanie roczne do Głównego 
Urzędu Statystycznego, zawierających szczegółową charakterystykę rodzin 
zastępczych, dzieci wychowujących się w tych rodzinach oraz pełnoletnich  
wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych, 

- wprowadzano wszystkie dane dot. udzielonych świadczeń dla rodzin zastępczych, 
pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i wychowanków placówek 
opiekuńczo - wychowawczych do systemu sprawozdawczo - analityczno- 
statystycznego POMOST i SAC. 
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W Powiecie Mławskim funkcjonują: 

1. rodziny zastępcze spokrewnione, 

2. rodziny zastępcze niespokrewnione, 

3. zawodowe niespokrewnione z dzieckiem wielodzietne rodziny zastępcze, 

4. zawodowa rodzina zastępcza niespokrewniona z dzieckiem o charakterze  
pogotowia rodzinnego. 

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku w Powiecie Mławskim  
funkcjonowało łącznie 56 rodzin zastępczych dla 87 dzieci., tj.: 

• 48 rodzin spokrewnionych, w których przebywało łącznie 61dzieci, 

• 5 rodzin niespokrewnionych, w których przebywało łącznie 10 dzieci, 

• 1 rodzina zastępcza niespokrewniona o charakterze pogotowia rodzinnego,  
w której przebywało łącznie 7 dzieci, 

• 2 rodziny zawodowe niespokrewnione z dzieckiem wielodzietne, w której 
przebywało łącznie 9 dzieci.  

 

Wykaz rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Mławskiego  
w poszczególnych gminach: 

1. Lipowiec Kościelny – 1, 
2. Radzanów – 2, 
3. Strzegowo – 4, 
4. Stupsk – 9, 
5. Szreńsk – 2, 
6. Szydłowo – 2, 
7. Wieczfnia Kościelna – 2, 
8. Wiśniewo – 5, 
9. Mława – 29. 

W okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. powstało 9 nowych rodzin zastępczych , 
w których umieszczono łącznie 13 dzieci. Jedna z funkcjonujących niespokrewnionych 
rodzin zastępczych, w której przebywało 1 dziecko, zdecydowała się przyjąć do swojej 
rodziny kolejne dzieci. W związku z tym, w czerwcu 2010r. w rodzinie tej zostało  
umieszczonych 2 dzieci pochodzących z powiatu działdowskiego. 

W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej na terenie innego powiatu, 
powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem                       
w rodzinie zastępczej ponosi wydatki na jego utrzymanie w łącznej kwocie świadczeń 
przysługujących danej rodzinie zastępczej. Powiat przyjmujący dziecko do rodziny 
zastępczej zawiera z powiatem właściwym ze względu na miejsce zamieszkania dziecka 
przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej porozumienie w sprawie umieszczenia dziecka  
i wysokości wydatków na jego utrzymanie. 
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Na podstawie zawartych porozumień z Powiatem Mławskim niżej wymienione powiaty 
ponosiły wydatki z tytułu utrzymania ich dzieci w rodzinach zastępczych, tj.: 

 

- Miasto Szczecin – 1 porozumienie dla jednego dziecka, 
- Miasto Warszawa – 1 porozumienie dla jednego dziecka, 
- Powiat Pruszkowski – 3 porozumienia dla trojga dzieci, 
- Powiat Działdowski – 4 porozumienia dla czworga dzieci,  
- Powiat Nowodworski – 2 porozumienia dla dwojga dzieci, 
- Powiat Mrągowski – 1 porozumienie dla jednego dziecka, 
- Powiat Ciechanowski – 1 porozumienie dla jednego dziecka, 
- Powiat Olsztyński – 3 porozumienia dla trojga dzieci, 
- Powiat Ostródzki – 1 porozumienie dla jednego dziecka. 
- Powiat Żuromiński – 1 porozumienie dla jednego dziecka, 

Ponadto, w 2010 roku Powiat Mławski na mocy zawartych porozumień z niżej 
wymienionymi powiatami ponosił wydatki z tytułu umieszczenia dzieci pochodzących 
 z naszego terenu w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu, tj.: 

- Powiat Ciechanowski – 1 porozumienie dla jednego dziecka, 
- Powiat Nidzicki – 2 porozumienia dla sześciorga dzieci, 
- Powiat Ostrowski – 1 porozumienie dla jednego dziecka, 
- Powiat Pleszewski – 1 porozumienie dla jednego dziecka, 
- Powiat Wołomiński – 1 porozumienia dla jednego dziecka.  

Wszystkie rodziny zastępcze funkcjonujące w Powiecie Mławskim otrzymywały 
pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka na podstawie  
wydanych decyzji administracyjnych. 

Podstawą ustalenia wysokości w/w pomocy pieniężnej jest tzw. kwota podstawy, która  
wynosi 1.647,00zł. 

Kwota świadczeń uzależniona jest od: 

• wieku dziecka, 

• stanu zdrowia, 

• dochodu dziecka np. alimenty, renta rodzinna, zasiłek pielęgnacyjny, itp. 
 

Rodzinie zastępczej wychowującej dziecko w wieku: 

- od 7 do 18 lat, przysługuje pomoc pieniężna w wysokości 658,80zł.(40%  
podstawy), pomniejszona o połowę dochodu dziecka, 

- do ukończenia 7 roku życia, przysługuje pomoc pieniężna w wysokości 988,20zł.  
(60% podstawy), pomniejszona o połowę dochodu dziecka, 

- do ukończenia 7 roku życia, posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności 
przysługuje pomoc pieniężna w wysokości 1.317,60zł. (80% podstawy),   
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pomniejszona o połowę dochodu dziecka, 

- powyżej 7 roku życia do ukończenia 18 roku życia, posiadającego orzeczenie                 
o niepełnosprawności albo orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu 
niepełnosprawności, przysługuje pomoc pieniężna w wysokości 988,20zł. (60%  
podstawy), pomniejszona o połowę dochodu dziecka, 

- powyżej 7 roku życia do ukończenia 18 roku życia, posiadającego orzeczenie                   
o niepełnosprawności albo orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu 
niepełnosprawności i umieszczonego w rodzinie zastępczej na podstawie ustawy              
o postępowaniu w sprawach nieletnich, przysługuje pomoc pieniężna w wysokości 
1.317,60zł. (80% podstawy) – pomniejszona o połowę dochodu dziecka. 
 

Wysokość pomocy pieniężnej nie może być niższa niż 10 % podstawy 1.647,00zł, tj. 
164,70zł w przypadku umieszczenia dzieci powyżej 7 roku życia do ukończenia   
18 roku życia, i nie może być niższa niż 20% podstawy w pozostałych przypadkach. 

W myśl art. 78 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 - rodzinie, 
która sprawowała funkcję rodziny zastępczej przysługuje pomoc pieniężna również po 
osiągnięciu przez dziecko pełnoletności, do czasu ukończenia szkoły, w której rozpoczęło 
naukę przed osiągnięciem pełnoletności, jeżeli nadal przebywa w tej rodzinie.  
 

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku PCPR w Mławie wydał dla rodzin  
zastępczych 107 decyzji administracyjnych, w tym: 

• 23  nowe decyzje dot. pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów  
 utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej, 

• 4 decyzje na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka, które pozostaje 
nadal w rodzinie zastępczej po uzyskaniu pełnoletności, do czasu ukończenia  
szkoły, 

• 33 decyzje zmieniające kwotę świadczenia otrzymywaną przez rodziny zastępcze, 

• 16 decyzji wskutek zmiany przepisów ustawy o pomocy społecznej, 

• 4 decyzje wygaszające pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów  
 utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej, 

• 9 decyzji uchylających świadczenie pieniężne, 

• 18 decyzji przyznających jednorazowe świadczenie pieniężne na pokrycie 
niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego do rodziny  
dziecka. 

W okresie sprawozdawczym 10 dzieci opuściło rodziny zastępcze (spokrewnione 
 i niespokrewnione), w tym: 

- do rodziny naturalnej powróciło – 4 dzieci, 

- umieszczono w innej rodzinie zastępczej – 2 dzieci, 

- przekazano do adopcji – 4 dzieci. 
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W rodzinach zastępczych 8 dzieci osiągnęło pełnoletność, w tym: 
 

- 4 wychowanków pozostało nadal w rodzinie zastępczej, do czasu ukończenia  
szkoły, w której rozpoczęło naukę przed osiągnięciem pełnoletności,  

- 3 wychowanków rozpoczęło proces usamodzielnienia, 

- 1 wychowanka nie kontynuuje nauki - założyła własną rodzinę. 
 

 

Potrzeby na rzecz rodzicielstwa zastępczego 

ü  kontynuowanie akcji propagującej rodzinne formy opieki, 

ü  pozyskanie nowych kandydatów na rodziny zastępcze, 

ü  wzmacnianie funkcjonujących rodzin zastępczych poprzez organizowanie różnych  
form wsparcia - szkolenia, integracja, 

ü zatrudnienie psychologa w celu rozwiązywania bieżących problemów  
wychowawczych, 

ü zatrudnienie radcy prawnego, 

ü  zorganizowanie szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze. 

Zgodnie z art. 79 ustawy o pomocy społecznej rodzice są zobowiązani do ponoszenia 
odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej. Odpłatność jest ustalana po 
uwzględnieniu ich sytuacji rodzinnej, materialnej i zdrowotnej. Starosta może jednak  
częściowo zwolnić lub odstąpić od ustalenia opłaty.  

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. dla rodziców naturalnych zostało wydanych 19 
decyzji administracyjnych, w tym: 

 

ü 6 decyzji całkowicie zwalniających z ponoszenia odpłatności, 

ü 4 decyzje odstępujące od ponoszenia odpłatności, 

ü 1 decyzję w związku ze zmianą przepisów wykonawczych, 

ü 7 decyzji wygaszających, 

ü 1 decyzję częściowo zwalniającą z ponoszenia odpłatności i ustalającą odpłatność. 
 

Głównymi przesłankami zwalniania rodziców naturalnych z ponoszenia odpłatności za 
pobyt dzieci w rodzinach zastępczych były: trudna sytuacja materialna, bezrobocie, 
niepełnosprawność, długotrwała choroba, alkoholizm. 
 

Dziecko przebywające w rodzinie zastępczej po uzyskaniu pełnoletności opuszcza 
rodzinę i rozpoczyna proces usamodzielnienia lub może pozostać w rodzinie do czasu  
ukończenia szkoły, w której się uczy.   

Osoba, która ukończyła 18 rok życia w rodzinie zastępczej zostaje objęta pomocą 
mającą na celu życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem przez pracę  
socjalną,  a także pomocą: 



PPoowwiiaattoowwee  CCeennttrruumm  PPoommooccyy  RRooddzziinniiee  
0066--550000  MMłłaawwaa,,  uull..  RReeyymmoonnttaa  44  

TTeell..  2233  //  665544--4433--5566;;  ffaaxx..  665555--2299--4488  
ppccpprrmmllaawwaa@@ppoocczzttaa..oonneett..ppll 

  

 
 

31

- pieniężną na usamodzielnienie, 

- pieniężną na kontynuowanie nauki, 

- w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w  mieszkaniu  
chronionym, 

- w uzyskaniu zatrudnienia, 

- na zagospodarowanie w formie rzeczowej. 
 

Od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. tut. Centrum objęło pomocą w formie 
kontynuowania nauki 40 wychowanków rodzin zastępczych. Wychowankowie 
opuszczający rodzinę zastępczą i kontynuujący naukę otrzymują miesięczną pomoc 
pieniężną w wysokości 30% podstawy 1.647,00zł, tj. - 494,10zł. W ciągu roku sytuacja 
osobista i majątkowa wychowanków może ulec zmianie. Co 6 miesięcy w drodze wywiadu 
była aktualizowana sytuacja osobista i majątkowa u wszystkich wychowanków. Na 
początku każdego semestru są zobowiązani do dostarczenia aktualnego zaświadczenia  
szkolnego. 

 W okresie sprawozdawczym PCPR w Mławie wydał: 

ü 8  nowych decyzji dla wychowanków z rodzin zastępczych na kontynuowanie nauki, 

ü 3 decyzje wygaszające pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki,  

ü 1 decyzję zawieszającą pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki, 

ü 1 decyzję wznawiającą pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki. 

W ramach pomocy mającej na celu życiowe usamodzielnienie się i integrację ze 
środowiskiem 11 pełnoletnim wychowankom rodzin zastępczych PCPR w Mławie 
przyznało pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej. W ramach tej pomocy 
zakupiono m. in. materiały niezbędne do wyposażenia i remontu domu, pomoce naukowe 
oraz urządzenia niezbędne do podjęcia zatrudnienia na łączną kwotę 52.581,35zł, w tym  
9 wychowanków z rodzin zastępczych otrzymało pomoc na zagospodarowanie w formie 
rzeczowej z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na kwotę  
44.214,35zł.   

Z pomocy na usamodzielnienie finansowe skorzystało 3 wychowanków rodzin  
zastępczych na kwotę 14. 823zł.  

Osoby usamodzielniane z rodzin zastępczych i placówek na bieżąco uzyskiwali 
wsparcie i pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych. Pracownicy tutejszego 
Centrum opracowywali wspólnie z wychowankami i opiekunami zadania i cele do 
realizacji pomocne w usamodzielnieniu. W powyższym celu konstruowano tzw. programy 
usamodzielnienia. Usamodzielnianie osób z rodzin zastępczych oraz osób opuszczających 
niektóre typy placówek opiekuńczo – wychowawczych, domy pomocy społecznej, 
młodzieżowe ośrodki wychowawcze oraz zakłady poprawcze jest procesem długotrwałym, 
który rozpoczyna się w chwili umieszczenia dziecka w środowisku zastępczym. Proces ten 
ma polegać na przygotowaniu dziecka do samodzielnego życia poza rodziną zastępczą czy 
placówką. Przygotowanie programu usamodzielnienia i realizacja wytyczonych zadań 
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ściśle wiąże się ze współpracą wielu instytucji w celu udzielenia pomocy osobie 
usamodzielnianej. 

Największym problemem w procesie usamodzielniania wychowanków jest 
udzielenie efektywnej pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych  
i zatrudnienia. 

Łączna wydatkowana kwota dla rodzin zastępczych w roku 2010 wniosła  
859.995.67zł., w tym: 

-     pomoc finansowa dla rodzin zastępczych 591.500,08zł., 

- na kontynuowanie nauki 137.183,52zł., 

- na usamodzielnienie finansowe 14.823,00zł., 

- na zagospodarowanie w formie rzeczowej 8.367,00zł., 

- wynagrodzenia i pochodne 108.122,07zł. 

Informacja o liczbie rodzin zastępczych funkcjonujących w latach 2006 – 2010 
na terenie powiatu Mławskiego. 
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2) Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze. 
 

Kolejnym zadaniem w zakresie ,,opieki nad dzieckiem i rodziną” jest pomoc 
dzieciom pozbawionym opieki rodziców lub dzieciom niedostosowanym społecznie. 

Są to zadania realizowane w oparciu o ustawę z dnia 12.03.2004 r. o pomocy 
społecznej ( Dz. U. z 2009r., Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra 
Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 roku w sprawie placówek opiekuńczo – 
wychowawczych ( Dz. U. z 2007r. Nr 201, poz. 1455) oraz Rozporządzenie Ministra 
Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2004 roku w sprawie udzielenia pomocy na 
usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz. U. z 2005r.                           
Nr 6, poz. 45 z późn. zm). 

Jedną z form organizowania dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie 
opieki rodzicielskiej lub niedostosowanym społecznie jest umieszczanie dziecka                             
w placówce opiekuńczo – wychowawczej.  

Placówka opiekuńczo - wychowawcza zapewnia dzieciom i młodzieży pozbawionym 
częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej oraz niedostosowanym społecznie  
całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie, jak również wspiera działania 
rodziców w wychowaniu i sprawowaniu opieki. 

Na terenie powiatu mławskiego funkcjonuje placówka opiekuńczo – wychowawcza 
wielofunkcyjna pod nazwą Dom Dziecka w Kowalewie, która jest przeznaczona dla 45 
dzieci, w tym: w oddziale socjalizacyjnym dla 30 dzieci, w oddziale interwencyjnym dla 10 
dzieci oraz w mieszkaniu autonomicznym dla 5 dzieci. Ma ona na celu łączenie działań 
socjalizacyjnych i interwencyjnych. 

 Do Powiatowego Centrum Pomocy w Mławie w okresie od stycznia do grudnia 
2010r. wpłynęły 4 postanowienia Sądu Rejonowego w Mławie Wydziału III Rodzinnego                  
i Nieletnich dotyczące umieszczenia 8 dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej 
oddziału socjalizacyjnego i interwencyjnego (w tym: 1 postanowienie Sądu dotyczyło                       
1 dziecka  pochodzącego z gminy powiatu mławskiego, zaś 3 postanowienia dotyczyły                   
7 dzieci  pochodzących z miasta Mławy). Wpłynęły również 2 postanowienia Sądu 
dotyczące zmiany formy ograniczenia władzy rodzicielskiej z umieszczenia w placówce 
opiekuńczo – wychowawczej na umieszczenie w rodzinie zastępczej. Ponadto wpłynęło                    
1 postanowienie dotyczące przywrócenia władzy rodzicielskiej rodzicom i ustanowienie 
nadzoru kuratora nad rodziną,  1 postanowienie Sądu dot. nie pozbawiania ojca władzy 
rodzicielskiej  nad synem i zobowiązanie małoletniego do leczenia stanu psychicznego 
oraz wpłynęło 1 postanowienie Sądu dot. umorzenia postępowania opiekuńczego                                       
z powodu osiągnięcia pełnoletności.        
 W okresie od stycznia do grudnia 2010 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Mławie wydało 8 skierowań dotyczących umieszczania dzieci w Wielofunkcyjnej 
Placówce Opiekuńczo – Wychowawcze – Domu Dziecka w Kowalewie w tym: dla 8 dzieci 
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pochodzących z powiatu mławskiego. W 2010 roku nie było umieszczeń dzieci 
pochodzących z innych powiatów. 

Wraz z wydanym skierowaniem dzieci do placówki opiekuńczo –wychowawczej 
wielofunkcyjnej – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie zobligowane 
przepisami w/w rozporządzenia w sprawie placówek opiekuńczo – wychowawczych 
zgromadziło i przekazało do placówki, w której zostały umieszczone dzieci następującą  
dokumentację każdego dziecka tj: 

- odpis aktu urodzenia, a w przypadku sierot lub półsierot również odpis aktu zgonu  
zmarłego rodzica; 

- orzeczenie sądu o umieszczeniu dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej 
albo wniosek rodziców o umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo –  
wychowawczej; 

- dostępną dokumentację o stanie zdrowia dziecka; 

- dokumenty szkolne, w szczególności świadectwo szkolne, karty szczepień. 

Liczba dzieci umieszczonych w okresie od stycznia do grudnia 2010 r.  

w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej – Domu Dziecka                      
w Kowalewie na oddziale interwencyjnym bądź socjalizacyjnym wynosi 58 osób. Na 
podstawie kontraktu zawartego z Dyrektorem Domu Dziecka w Kowalewie                          
a wychowankami tej placówki w Mieszkaniu Autonomicznym mieszka dwóch  
chłopców i jedna dziewczyna z terenu Miasta Mławy.   

Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy 

- społecznej za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo –  
wychowawczej   opłatę   ponoszą,  do   wysokości  średniego    miesięcznego   
kosztu utrzymania rodzice dziecka, osoba pełnoletnia lub jej rodzice,  a  także 
opiekunowie prawni lub kuratorzy ( ... )   

Starosta może częściowo zwolnić lub odstąpić od ustalenia opłaty za pobyt dziecka lub 
osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo – wychowawczej, na wniosek lub                      
z urzędu, ze względu na trudną sytuację materialną rodziny lub osoby. Przy ustalaniu 
opłaty za pobyt dziecka w placówce, uwzględnia się sytuację rodzinną, zdrowotną, 
dochodową i majątkową rodziny lub osoby, a także warunki określone w Uchwale Rady 
Powiatu Mławskiego Nr XIX/129/2004r. z dnia 27 października 2004r., dotyczącej 
warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłaty za pobyt dziecka lub osoby 
pełnoletniej w placówce opiekuńczo – wychowawczej.   

Wobec powyższego, w okresie od stycznia do grudnia 2010 roku PCPR w Mławie 
wydał:  

- 3 nowe decyzje administracyjne dot. zwolnienia z urzędu rodziców lub opiekunów 
prawnych z ponoszenia odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo –  
wychowawczych;  



PPoowwiiaattoowwee  CCeennttrruumm  PPoommooccyy  RRooddzziinniiee  
0066--550000  MMłłaawwaa,,  uull..  RReeyymmoonnttaa  44  

TTeell..  2233  //  665544--4433--5566;;  ffaaxx..  665555--2299--4488  
ppccpprrmmllaawwaa@@ppoocczzttaa..oonneett..ppll 

  

 
 

35

- 7 nowych decyzji administracyjnych dot. odstąpienia z urzędu od ustalenia od  
rodziców lub opiekunów prawnych z ponoszenia odpłatności za pobyt dziecka  
w  placówkach opiekuńczo – wychowawczych; 

- 3 nowe decyzje administracyjne dot. wygaszenia decyzji zwalniającej z urzędu 
rodziców lub opiekunów prawnych z ponoszenia odpłatności za pobyt dzieci  
w placówkach opiekuńczo - wychowawczych;  

- 2 nowe decyzje administracyjne dot. wygaszenia decyzji odstępującej z urzędu od 
ustalenia rodzicom lub opiekunom prawnym ponoszenia odpłatności za pobyt  
dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej; 

- 2 nowe decyzje administracyjne dot. ustalenia odpłatności rodzicom lub opiekunom  
prawnym za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej. 

Zgodnie z art. 86 ust. 4 wyżej powołanej ustawy, powiat prowadzący placówkę 
opiekuńczo – wychowawczą zawiera z powiatem właściwym ze względu na miejsce 
zamieszkania dziecka przed skierowaniem do placówki opiekuńczo – wychowawczej 
porozumienie, w sprawie umieszczenia dziecka i wysokości ponoszonych z tego tytułu 
wydatków.  

W okresie od stycznia do grudnia 2010 roku na podstawie zawartych 24 porozumień              
z Powiatem Mławskim, niżej wymienione powiaty ponosiły wydatki z tytułu utrzymania ich 
dzieci w Domu Dziecka w Kowalewie tj:  

- powiat sierpecki – 9 porozumień dla dziewięciorga dzieci (9 – socjalizacja); 

- powiat żuromiński - 1 porozumienie dla jednego dziecka ( socjalizacja ); 

- powiat żyrardowski - 9 porozumień dla dziewięciorga dzieci (9 – socjalizacja)                       
z czego 1 rozwiązano z dniem 10.05.2010r., a drugie rozwiązano z dniem  
01.09.2010r.) 

- powiat lidzbark warmiński – 1 porozumienie dla jednego dziecka (socjalizacja),  
które rozwiązano z dniem 01.07.2010.r) 

- powiat pułtuski - 1 porozumienie dla jednego dziecka (socjalizacja), które  
rozwiązano z dniem 01.01.2011r.) 

- powiat pruszkowski – 3 porozumienia dla trojga dzieci (socjalizacja), które  
rozwiązano z dniem 23.12.2010r.) 

Powiat Mławski w okresie od stycznia do grudnia 2010 roku na mocy zawartych 
porozumień z niżej wymienionymi powiatami i miastami na prawach powiatu, ponosił 
wydatki z tytułu umieszczenia dzieci pochodzących z powiatu mławskiego w placówkach  
opiekuńczo - wychowawczych na terenie innego powiatu tj:  

- powiat płoński – porozumienie dla czworga dzieci; 

- Miasto Siedlce – porozumienie dla czworga dzieci; 

- powiat kraśnicki – porozumienie dla czworga dzieci.  
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Stwierdzić należy, iż główną przyczyną umieszczania dzieci w Domu Dziecka                      
w Kowalewie jest: alkoholizm rodziców, bezradność w sprawach opiekuńczo – 
wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, ubóstwo, bezrobocie, oraz 
dochód w rodzinie poniżej kryterium dochodowego ustawy o pomocy społecznej. 

W okresie od stycznia do grudnia 2010 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Mławie odmówiło umieszczenia 357 dzieciom z innych powiatów w Domu Dziecka    
 w Kowalewie, z powodu braku wolnych miejsc w placówce. 

W okresie od 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku PCPR w Mławie obejmował 
pomocą 27 pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych, którzy 
kontynuują naukę (w tym: 16 wychowanków z placówek opiekuńczo – wychowawczych 
typu socjalizacyjnego, 8 wychowanków młodzieżowego ośrodka wychowawczego,                                 
1 wychowanek młodzieżowego ośrodka socjoterapii oraz 2 wychowanków zakładu 
poprawczego ).  

Osoba pełnoletnia opuszczająca placówkę opiekuńczo – wychowawczą typu 
rodzinnego i socjalizacyjnego zostaje objęta pomocą mającą na celu jej życiowe  
usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem przez pracę socjalną, a także pomocą: 

- pieniężną na usamodzielnienie, 

- pieniężną na kontynuowanie nauki, 

- w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu  
chronionym, 

-   w uzyskaniu zatrudnienia, 

- na zagospodarowanie w formie rzeczowej. 

W związku z usamodzielnianiem wychowanków PCPR w Mławie wyznaczyło 
opiekunów procesów usamodzielniania wychowanków i wspólnie z nimi opracowano 
indywidualne programy usamodzielnienia. Po zbadaniu sytuacji rodzinnej wychowanków  
podczas wywiadu środowiskowego, została przyznana pomoc na usamodzielnienie 
finansowe 2 wychowankom placówki opiekuńczo – wychowawczej w kwocie uzależnionej  
od okresu pobytu wychowanki w placówce tj. 400 % podstawy kwoty 1.647zł. – tj.        
6.588,00zł. jednej osobie oraz 200% podstawy kwoty 1.647 zł – tj. 3.294,00zł. drugiej 
osobie.   

Po zbadaniu sytuacji rodzinnej wychowanków podczas wywiadu środowiskowego 
została przyznana pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej 1 wychowance  
placówki opiekuńczo – wychowawczej w kwocie 3.000,00zł.  

W okresie od stycznia do grudnia 2010 roku PCPR w Mławie wydał: 

- 11  nowych decyzji dla wychowanków kontynuujących naukę; 

- 1 decyzję wygaszającą pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki ( rezygnacja  
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z nauki ); 

- 2 decyzje zawieszające pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki ( zmiana szkoły  
wyższego stopnia); 

- 2 decyzje przyznające pomoc pieniężną na usamodzielnienie tj: 2 wychowankom  
z placówki opiekuńczo – wychowawczej; 

- decyzja przyznająca pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej tj.:                          
1 wychowance z placówki opiekuńczo – wychowawczej; 

Jak wynika z analizy danych, liczba pełnoletnich wychowanków kontynuujących 
naukę z placówek opiekuńczo – wychowawczych uległa wzrostowi w stosunku do całego  
roku poprzedniego ( w roku 2009 kontynuowały naukę 22 osoby). 

Na placówki opiekuńczo – wychowawcze w okresie od stycznia do grudnia 2010 
 roku wydatkowano łącznie 90.739,30zł.  z tego: 

- dla 27 wychowanków na kontynuowanie nauki    77.857,30zł. 

- dla 2 wychowanków na usamodzielnienie finansowe                               9.882,00zł .  

- dla 1 wychowanki na zagospodarowanie w formie rzeczowej                 3.000,00zł.       

W ramach realizacji projektu systemowego pt. „Aktywna integracja społeczna                   
i zawodowa w powiecie mławskim” czworo wychowanków z placówek opiekuńczo – 
wychowawczych zostało objętych pomocą na zagospodarowanie w formie rzeczowej                     
w łącznej wysokości 19.764,00 zł.    
 
 
 

3) Środowiskowy Dom Samopomocy. 
 

 Środowiskowy Dom Samopomocy w Mławie funkcjonuje od dnia 02.09.2002 roku 
w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie. Placówka realizowała 
zadania z zakresu administracji rządowej w oparciu o ustawę z dnia 12 marca 2004r.                   
o pomocy społecznej ( Dz. U.  z 2009r., Nr 175, poz. 1362 z późn. zm. ), oraz ustawę                    
z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 1994r., Nr 111, 
poz. 535 z późn. zm.).  
 Środowiskowy Dom Samopomocy w Mławie, jako zadanie rządowe, w całości 
finansowany był z budżetu Wojewody Mazowieckiego w postaci dotacji celowej. Dom  jest 
koedukacyjną jednostką organizacyjną pomocy społecznej pobytu dziennego. Zajęcia 
odbywają się przez 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godz. 700 1600. 
Przeznaczony jest dla 41 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu  
głębokim, umiarkowanym i lekkim.   

Do Środowiskowego Domu Samopomocy w Mławie uczęszczało 41 osób ( w tym: 
17  kobiet i  24 mężczyzn ) niepełnosprawnych intelektualnie, którzy mieli wydane decyzje 
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administracyjne. 26 uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Mławie 
pochodziło z miasta Mławy, zaś 15 osób z gmin powiatu mławskiego. 26 uczestników było 
w przedziale wiekowym powyżej 18 lat do 30 lat. W wieku od 31 lat do 40 lat było 10 
osób, zaś w wieku 41 lat – 50 lat - 5 osób. Z 41 uczestników Środowiskowego Domu  
Samopomocy w Mławie: 

- 15 osób posiadało orzeczoną niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym; 

- 26 osób posiadało orzeczoną niepełnosprawność w stopniu znacznym. 
 

        Ponadto z 41 osób, 26  posiada zaburzenia sprzężone, w tym:  

- 10 osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz 16 osób ze znacznym  
stopniem niepełnosprawności; 

- 8 osób wymaga stałej indywidualnej opieki ze strony terapeutów: 2 osoby  
 na wózkach inwalidzkich, 2 osoby poruszają się przy pomocy balkonika 
rehabilitacyjnego, z czterema osobami niema kontaktu werbalnego. W tym jedna 
osoba nie zgłasza potrzeb fizjologicznychw związku z czym wymaga  pieluchowania  
podczas pobytu w Placówce. 

Wśród 41 osób będących użytkownikami Środowiskowego Domu Samopomocy                           
w Mławie – PCPR w Mławie w 2010 roku zebrał dokumentację i wydał decyzje 
administracyjne zwalniające lub ustalające odpłatność. Pieniądze uzyskane                                
z ponoszonych odpłatności za pobyt w w/w Domu, odprowadzone zostały do Starostwa 
Powiatowego w Mławie, a następnie do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego                        
w Warszawie. 

W okresie od stycznia do marca 2010 roku PCPR w Mławie wydał: 

- 19  decyzji ustalających odpłatność za pobyt w  Środowiskowym Domu 
Samopomocy w Mławie, ul. Słowackiego 16, w wysokości 1% - 5% tj. 9,27zł. 
 miesięcznie; 

- 10  decyzji ustalających odpłatność za pobyt w  Środowiskowym Domu 
Samopomocy w Mławie, ul. Słowackiego 16, w wysokości 5% - 10%  tj. 46,36zł. 
 miesięcznie; 

- 10  decyzji ustalających odpłatność za pobyt w  Środowiskowym Domu 
Samopomocy w Mławie, ul. Słowackiego 16, w wysokości 10 % - 15 %   tj. 92,71zł. 
 miesięcznie; 

- decyzja ustalająca odpłatność za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy  
w Mławie, ul. Słowackiego 16, w wysokości 15 % - 20 %  tj. 104,28zł. miesięcznie;   

- decyzja ustalająca odpłatność za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy  
w Mławie, ul. Słowackiego 16, w wysokości do 25 %  tj. 278,10zł. miesięcznie; 

Od 1 kwietnia 2010 r. PCPR w Mławie został zobligowany przepisami 
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie do zmiany odpłatności za pobyt 
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użytkowników w Środowiskowym Domu Samopomocy w Mławie. Odpłatność została 
ustalona w zależności od wysokości dochodu na osobę w rodzinie bądź osoby samotnie 
gospodarującej według odpowiedniego kryterium dochodowego tj. 351zł. x 250 % = 
877,50zł. lub 477zł. x 250 % = 1.192,50zł. Jeżeli dochód przekraczał w/w kryterium 
została ustalana odpłatność za pobyt w wysokości 5 % dochodu na osobę w rodzinie lub  
samotnie gospodarującą.  

Zatem w okresie od kwietnia do grudnia 2010 roku PCPR w Mławie wydał: 

- 4 decyzje wygaszające pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Mławie,   
 ul. Słowackiego 16; 

- 4  nowe decyzje kierujące  do Środowiskowego Domu Samopomocy w Mławie,                                                       
ul. Słowackiego 16;   

- 26 decyzji wygaszających odpłatność za  pobyt w Środowiskowym Domu  
Samopomocy w Mławie, ul. Słowackiego 16; 

- 26  decyzji ustalających odpłatność za pobyt w  Środowiskowym Domu  
Samopomocy w Mławie, ul. Słowackiego 16, zgodnie z nowymi zasadami. 
 
 

W 2010 roku 22 uczestników zostało zwolnionych  z ponoszenia odpłatności, zaś 19 osób 
ponosiło odpłatność za pobyt w placówce, zgodnie z art.  51 b ust. 1 ustawy o pomocy 
społecznej w brzmieniu nadanym w art. 1 pkt. 5 ustawy z dnia   12  lutego  2010 r. o zmianie 
ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. Nr 40, poz. 229).  

 

Łączna kwota pobranej od uczestników odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu 
Samopomocy w Mławie wyniosła 17.125,10zł. i została w całości odprowadzona do budżetu 
Wojewody Mazowieckiego.   

Placówka ma zasięg ponadlokalny, swoją ofertę kieruje do mieszkańców powiatu 
mławskiego. Do Środowiskowego Domu Samopomocy w Mławie uczęszczają osoby 
niepełnosprawne intelektualnie z miasta Mławy - 26 osób, oraz okolicznych gmin: 
Dzierzgowo – 4 osoby, Lipowiec Kościelny – 5 osób, Stupsk – 2 osoby, Szydłowo - 1 
osoba, Wieczfnia Kościelna – 1 osoba oraz z gminy Wiśniewo – 2 osoby. 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Mławie zapewnia swoim uczestnikom usługi 
transportowe polegające na dowożeniu na zajęcia z miejsca zamieszkania i odwożenia po  

   zajęciach.  
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Celem Placówki jest:  

a) stwarzanie warunków umożliwiających większy dostęp do szeroko pojmowanych 
świadczeń rehabilitacji społecznej, socjo i psychoterapii, opieki pielęgniarskiej  
i oddziaływań usprawniających; 

b) tworzenie warunków dla zaspakajania potrzeb rekreacyjno – kulturalnych,  
samorealizacji, wzbudzania i podtrzymywania samodzielności; 

c) kształtowanie i rozwijanie zasad współżycia w środowisku przez wychowanie                          
i edukację, uczestniczenie w zajęciach kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych  
oraz utrzymywanie kontaktów z rodzinami uczestników Domu; 

d) kształtowanie w środowisku lokalnym pozytywnych postaw wobec osób                                    
z niepełnosprawnością intelektualną poprzez współpracę i współdziałanie 
 z samorządem lokalnym, instytucjami i organizacjami społecznymi,  
towarzyszeniami, Kościołem Katolickim oraz osobami fizycznymi i prawnymi; 

e) przeciwdziałanie instytucjonalizacji poprzez utrzymanie osoby niepełnosprawnej 
intelektualnie w jej naturalnym środowisku.  
 

Zasady organizacji pracy w Środowiskowym Domu Samopomocy w Mławie 
uwzględniają: 

- stopień psychicznej i fizycznej sprawności uczestników, 

- prawo do autonomii, samodzielnego godnego życia, 

- ochronę dóbr osobistych, 

- możliwość zachowania samodzielności i wyboru stylu życia. 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Mławie ma za zadanie nie tylko zaspakajać 
bytowe, zdrowotne i higieniczne potrzeby uczestników, lecz również umożliwia rozwój 
osobowości jednostek, przyczyniając się tym samym do zdobycia samodzielności w życiu. 

 

 

Formy i efekty prowadzonej działalności. 

  Działania zmierzające do usamodzielnienia się uczestników ŚDS w Mławie 
realizowane były  w oparciu o następujące formy pracy:  

1. Terapię zajęciową prowadzoną w formie prac zespołowych i indywidualnych                                  
z możliwością  swobodnego wyboru przez uczestników rodzaju zajęć. Celem zajęć 
prowadzonych w formie terapii zajęciowej jest kształtowanie sprawności i umiejętności 
niezbędnych do samodzielnego i niezależnego funkcjonowania w życiu codziennym, 
poprzez rozwijanie sprawności manualnych, koncentracji i uwagi, koordynacji 
ruchowo – wzrokowej uwzględniając możliwości uczestnika zajęć. Oddziaływując na 
uczestników - próbując rozwinąć ich wrażliwość, ukryte talenty, ekspresję twórczą                       
i  zdolności manualne   oferujemy:  
- zajęcia plastyczno – rękodzielnicze: wykonywanie kartek okolicznościowych, 

stroików świątecznych, wykonywanie sezonowych dekoracji placówki, malowanie 
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różnymi technikami: farba plakatowa, farba akwarelowa, farba do szkła, węgiel 
drzewny, pastela olejna, pastela sucha, plastelina, kredki ołówkowe i świecowe itp. 
Zajęcia plastyczno – rękodzielnicze były prowadzone w placówce w 2010 roku  
5 dni w tygodniu;  

- zajęcia techniczne: nauka posługiwania się przyrządami pomiarowymi (przymiar  
kreskowy, miara zwijana, cyrkiel, kątownik itp.); wymiarowanie i odczytywanie 
pomiaru; wbijanie, naciąganie i prostowanie gwoździ przy użyciu młotka, 
kombinerek, cęgów i łapki; wkręcanie  i wykręcanie wkrętów i śrub (prawidłowy 
dobór i technika posługiwania się wkrętakami i kluczami do śrub); naprawa                          
i wymiana okuć meblowych (zawias, zamek); usuwanie starych powłok malarskich                             
i nanoszenie nowych za pomocą:  pędzla, wałka,  gąbki na okno, drzwi i ściany                 
w pomieszczeniu mieszkalnym; naprawa instalacji elektrycznej (wymiana żarówki, 
bezpiecznika, gniazdka, wtyki, wyłącznika); projektowanie i wykonywanie prostych 
wyrobów z drewna np. kwiaty, stroiki; wykonywanie ram do obrazów; wiercenie 
otworów w drewnie. Zajęcia techniczne były prowadzone w placówce w 2010 roku  
5 dni w tygodniu;  

- zajęcia kulinarne: nabywanie przez uczestników umiejętności z zakresu 
estetycznego przygotowywania i spożywania posiłków, nakrywania i podawania do 
stołu, kulturalnego zachowania się przy stole, poznawania przepisów kulinarnych. 
Nauka przygotowywania potraw, pieczenia ciast imieninowych, doboru artykułów 
spożywczych, zasad zdrowego odżywiania się, obsługi ( sprzętu AGD), organizacja 
konkursów kulinarnych, imprez okolicznościowych; nauka  
utrzymania porządku i czystości w miejscu przygotowywania i spożywania posiłku. 
Zajęcia kulinarne były prowadzone w placówce w 2010 roku 5 dni w tygodniu;  

- zajęcia kulturalno – oświatowe: kształtowanie nawyków aktywnego spędzania 
czasu, kultywowanie tradycji narodowych i chrześcijańskich, integracja społeczna, 
poznawanie dziedzictwa narodowego, podtrzymywanie umiejętności szkolnych                   
z zakresu języka polskiego (nauka pisania, czytania, poprawnej polszczyzny), 
muzykoterapia: słuchanie muzyki, taniec, śpiew, organizowanie uroczystości 
okolicznościowych, konkursów, przeglądów, festynów, turniejów, wernisaży, 
organizowanie dyskotek i bali, gry planszowe i zabawy stolikowe tj. karty,  quizy, 
zagadki, rebusy, układanki logiczne, oglądanie telewizji, filmów video, DVD itp., 
głośne czytanie poezji i literatury (książka mówiona), pisanie listów, kart 
pocztowych, inscenizacja przedstawień okolicznościowych (jasełka, dzień babci                 
i dziadka, dzień mamy itp.) kształtowania poczucia własnej wartości, 
samorealizacji, realizacji własnych potrzeb, zainteresowań, dążeń, korzystania ze 
sprzętu audio - wizualnego. Zajęcia kulturalno – oświatowe były prowadzone   
w placówce w 2010 roku 5 dni w tygodniu;  

- zajęcia krawieckie: nauka i doskonalenie wyszywania, nauka i doskonalenie 
haftowania w zakresie haftu: płaskiego, krzyżykowego, nauka i doskonalenie 
szydełkowania, robienia na drutach, nauka cerowania i zszywania odzieży                           
z wykorzystaniem maszyny do szycia, przyszywanie guzików,  pranie i prasowanie 
odzieży, składnie ubrań, rozwieszanie wypranej odzieży, krochmalenie serwetek, 
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nauka obsługi: pralki automatycznej, maszyny do szycia, żelazka, deski do 
prasowania. Zajęcia krawieckie były prowadzone w placówce w każdy piątek od  
marca do grudnia 2010 roku;  

- zajęcia informatyczne: nauczanie podstawowych zasad posługiwania się 
komputerem, drukarką, skanerem, wspomaganie procesu umiejętności czytania, 
pisania, liczenia, wykonywania prostych operacji arytmetycznych, rysowania, 
malowania, układania puzzli, grania w gry komputerowe, słuchania muzyki. 
Rozwijanie aktywności i ciekawości u użytkowników poprzez zdobywanie 
umiejętności korzystania z Internetu. Zbieranie materiałów i wydawanie 
comiesięcznej gazetki Środowiskowego Domu Samopomocy w Mławie pt. ,,Nasz 
Drugi Dom ”; praca w programach specjalistycznych dla osób niepełnosprawnych 
tj. ,, Cztery pory roku”, ,, Klik – wyspa tajemnic”, ,, Fun Point”, ,, Klik – zasady 
ruchu drogowego”,  ,,Game, Set, Match”, ,,Klik-1,2,3 ” oraz obsługa monitora 
bezdotykowego, wyszukiwanie w Internecie informacji dotyczących bieżących 
tematów i wydarzeń. Zajęcia informatyczne były prowadzone w placówce w 2010 
roku 5 dni w tygodniu;  

- kinezyterapia: podstawowe ćwiczenia gimnastyczne także z wykorzystaniem 
sprzętu rehabilitacyjnego typu rower treningowy, materac, piłka. Zajęcia                              
z kinezyterapii prowadzone były w placówce od stycznia do  
grudnia 2010 roku.  
 
 
 

2. Trening umiejętności społecznych i  praktycznych polegający na:  

- treningu dbałości o wygląd zewnętrzny: w ramach którego uczestnicy uczyli się 
dbałości o wygląd, dbanie o czystość bielizny osobistej oraz odzieży, dobór ubrania  
do temperatury i pory roku. Trening dbałości o wygład zewnętrzny  był  
prowadzony w placówce od stycznia do grudnia 2010 roku;  

- treningu nauki higieny – mycie całego ciała, mycie rąk w ciągu dnia, higiena 
jamy ustnej, dbałość o paznokcie i włosy; Trening nauki higieny był prowadzony   
w placówce od stycznia do grudnia 2010 roku;  

- treningu budżetowym: utrwalanie wartości pieniądza, orientacja w cenach, nauka  
gospodarowania pieniędzmi, dokonywanie obliczeń, planowanie zakupów, nauka 
samodzielności w  dokonywaniu zakupów. Trening budżetowy był prowadzony             
w placówce od stycznia do grudnia w 2010 roku;  

- treningu umiejętności praktycznych: poznawanie zasad dobrych obyczajów 
(Savoir - vivre), nauka odpowiedniej właściwej odzieży do pory roku, nauka 
wiązania sznurowadeł, zapinania guzików itp., nauka w pisaniu: abecadła, cyfr od 
1-10,  własnego imienia i nazwiska, ile mam lat, gdzie mieszkam itp., nauka 
zachowania się w miejscach publicznych (bank, urząd, poczta, sklep itp.);   prace 
porządkowe wokół Domu,  nauka odpowiedzialności za utrzymanie porządku                   
w ogrodzie ( pielenie, grabienie liści itp.), pielęgnacja roślin doniczkowych 
(przesadzanie, podlewanie itp.) , nauka dbania o czystość i porządek wokół Domu  
i swojego otoczenia. Trening umiejętności praktycznych był prowadzony      
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w placówce od stycznia do grudnia 2010 roku;  

- kształceniu i utrwalaniu umiejętności przebywania w grupie – komunikacja 
werbalna i niewerbalna, umiejętność prowadzenia rozmowy, tworzenie atmosfery 
zaufania i zrozumienia drugiego człowieka, zabawy integracyjne, umiejętność 
rozwiązywania problemów, nauka funkcjonowania w środowisku, aktywnego 
uczestnictwa w życiu lokalnym. Trening kształcenia i utrwalania umiejętności 
przebywania w grupie był prowadzony w placówce od stycznia do grudnia 2010  
roku. 
 

3. Terapię  psychologiczną - zajęcia indywidualne i grupowe:  

- zajęcia indywidualne: prowadzone w formie indywidualnych rozmów  
terapeutycznych, edukacyjnych i wspierających z  poszczególnymi uczestnikami                  
i  ich rodzicami. Problemy najczęściej poruszane to: relacje intra i interpersonalne        
 w środowisku rodzinnym i w placówce. Zajęcia indywidualne w 2010 roku były  
prowadzone przez psychologa w ramach bieżących potrzeb;  

- zajęcia grupowe – psychoedukacyjne: prowadzone w formie psychozabawy, 
rysunku, bajki terapeutycznej, wykładu, dyskusji. Uczestnicy zostali zapoznani ze 
zdrowym styl życia, profilaktyką uzależnień, obraz ,, Ja” w funkcjonowaniu 
człowieka, przeciwdziałaniem przemocy, z treningiem zachowań asertywnych: 
prawa i obowiązki, rozpoznawanie zachowań uległych, agresywnych                                   
i asertywnych, konstruktywne rozwiązywanie problemów, z treningiem zachowań 
emocjonalnych: rozpoznawanie uczuć i emocji, radzenie sobie ze złością, mówienie  
,, Nie”. Zajęcia psychoedukacyjne były prowadzone przez psychologa w każde  
wtorki 2010 roku; 

- ,,spotkania społeczności terapeutycznej”: prowadzone w formie zajęć 
psychologicznych grupowych, w której udział brali wszyscy uczestnicy, kierownik                    
i  kadra Domu. Społeczność terapeutyczna polegała na swobodnym wyrażaniu                          
i wzajemnej wymianie spostrzeżeń, myśli i uczuć. Dawała możliwość społecznego 
uczenia się, dostarczania takich doświadczeń, dzięki którym można przyswoić 
nowe sposoby zachowań niezbędne w rzeczywistym życiu. Społeczność 
terapeutyczna polegała również na udzielaniu informacji zwrotnych na wszystkich 
poziomach kierownik – terapeuci, psycholog i uczestnicy. Zajęcia społeczności 
terapeutycznej były prowadzone w każdy czwartek 2010 roku przez psychologa,              
w oparciu o  regulamin organizacyjny  i kontrakt grupowy placówki.   
 
     

        4. Socjoterapię:  
- zajęcia grupowe relaksacyjne: prowadzone były ze wszystkimi uczestnikami: 

relaksacja przy muzyce w celu odreagowania napięć, wyciszenia w połączeniu                         
z ćwiczeniami oddechowymi i wizualizacją; taniec integracyjny:  pomoc  
w integracji grupy i jej spójności, poznanie niektórych tańców integracyjnych. 
Zajęcia grupowe relaksacyjne w 2010 roku były prowadzone przez terapeutę raz  
w tygodniu  /środa /;          
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- zajęcia grupowe z psychoedukacji: prowadzone w formie zajęć grupowych, 
tematycznych; bajkoterapia: uwrażliwienie uczestników na zjawiska                           
w otaczającym ich świecie, pomoc w wyrażaniu, nazywaniu myśli  i emocji na 
temat doświadczeń życiowych, zapoznanie się z takimi pojęciami jak: przyjaźń, 
pracowitość, odwaga, talent, elementy dramy i rzeźby, aktywizacja wycofanych               
i biernych uczestników w czasie pracy grupy; karty dialogowe – MYTHOS, 
HABITAT, które pozwalają na budowanie kontaktu z innymi i samym sobą, 
kształtują obraz świata zewnętrznego;  zabawy z chustą animacyjną:  integracja 
grupy, budowanie  poczucia bezpieczeństwa i  tworzenia atmosfery zaufania. 
Zajęcia grupowe psychoedukacyjne w 2010 roku były prowadzone przez terapeutę   
raz w tygodniu  (poniedziałek).       
 
   

5. Pracę  socjalną:  
- doradztwo w rozwiązywaniu problemów bytowych uczestników; 
- pomoc w załatwianiu spraw urzędowych; 
- spotkania integracyjne. 

 

Liczba osób, którzy opuścili Środowiskowy Dom Samopomocy w Mławie wraz  
 z przyczynami ich odejścia.  

W 2010 roku Środowiskowy Dom Samopomocy w Mławie opuściło 5 uczestników,  
      w tym: 

- 2 osoby zmieniły miejsce zamieszkania i wyprowadziły się z powiatu mławskiego; 

- 2 osoby opuściły Dom z powodu złego stanu zdrowia uniemożliwiającego dalsze  
korzystanie z usług placówki; 

- 1 osobie nie zostało przedłużone orzeczenie o niepełnosprawności, osoba zdolna 
do pracy.  

 

Formy współpracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Mławie  
  z rodzinami, społecznością lokalną, organizacjami i innymi instytucjami. 

W czasie ośmioletniej działalności Środowiskowy Dom Samopomocy w Mławie 
nawiązał współpracę z Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym w Mławie, Miejskim 
Domem Kultury, LG Electronics, Ochotniczą Strażą Pożarną, Parafiami, Powiatowym 
Urzędem Pracy, Policją, Sądem, Ośrodkami Pomocy Społecznej znajdującymi się na 
terenie powiatu, Gimnazjami i szkołami ponad gimnazjalnymi. 

W ramach współpracy Kierownicy Ośrodków Pomocy Społecznej Powiatu 
Mławskiego brali udział w spotkaniach organizowanych na terenie Domu oraz udzielali 
wskazówek dotyczących postępowania z poszczególnymi uczestnikami.  

W ramach współpracy z Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym w Mławie nasz 
Dom miał możliwość korzystania ze świetlicy oraz sali gimnastycznej Ośrodka. Ponadto 
dzieci Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Mławie korzystały z przedstawień 
teatralnych, które odbywały się w Domu, zaś uczestnicy ŚDS brali udział w obchodach 
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Dnia Dziecka organizowanych przez Ośrodek (wspólna zabawa przy muzyce, 
poczęstunek, zabawa na trampolinach, przejażdżka wozem strażackim, pokaz psów 
policyjnych itp.).W ramach współpracy z Sądem w Mławie została zorganizowana 
pogadanka na temat przemocy z kuratorem Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu 
Rejonowego w Mławie. W ramach współpracy z Mławską Policją zostało zorganizowane 
dla uczestników spotkanie z policjantem. Ponadto w ramach współpracy policja 
nieodpłatnie sprawdzała stan techniczny autokaru przed każdym wyjazdem 
organizowanym przez Środowiskowy Dom Samopomocy.  

 Ponadto Środowiskowy Dom Samopomocy w Mławie współpracował                                    
z organizacjami pozarządowymi powiatu mławskiego. W ramach współpracy uczestnicy  
Domu brali udział w konkursach, wystawach, wernisażach oraz występach artystycznych 
organizowanych przez organizacje pozarządowe. W ramach współpracy nasza placówka 
w związku z obchodami ,,Dnia Otwartego” zaprosiła organizacje pozarządowe powiatu 
mławskiego.  

 Środowiskowy Dom Samopomocy w Mławie był pozytywnie postrzegany wśród 
lokalnych przedsiębiorców i biznesmenów, dzięki czemu w ramach sponsoringu korzystał                     
z oferowanej pomocy rzeczowej.  

W 2010 roku placówka współpracowała z Poradnią Zdrowia Psychicznego                    
w Mławie (kontakt telefoniczny z lekarzem psychiatrą, wspólne wizyty w poradni zdrowia 
psychicznego wraz z uczestnikami), z Oddziałem Psychiatrycznym Szpitala 
Wojewódzkiego  w Ciechanowie w sprawie naszych uczestników oraz z innymi zakładami 
opieki zdrowotnej( lekarz rodzinny, stomatolog itp. ).     

Działalność Domu wspierali także niektórzy rodzice, opiekunowie i inne osoby 
bliskie pomagając w organizacji Śniadania Wielkanocnego i Wigilii - aktywnie 
uczestniczyli w spotkaniach włączając się w życie placówki. 

W czasie ośmioletniej działalności Środowiskowy Dom Samopomocy w Mławie 
nawiązał kontakty z innymi Środowiskowymi Domami Samopomocy tj. w Ciechanowie, 
Strzegowie, Żurominie, Iłowie, Ostrołęce, Lidzbarku Welskim, Przasnyszu, Działdowie, 
Pułtusku, Ostrowi Mazowieckiej, Makowie Mazowieckim, Myszyńcu, Warszawie, 
Sochaczewie, Płocku. Ponadto udało się nam nawiązać współpracę z Ośrodkiem 
Wsparcia w Ciechanowie, Domem Pomocy Społecznej w Bogurzynie, Domem Pomocy 
Społecznej w Bądzynie, Warsztatami Terapii Zajęciowej w Żurominie, Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie i w Pułtusku oraz z lokalnymi organizacjami 
pozarządowymi.  

Uczestnicy oraz kadra Środowiskowego Domu Samopomocy w Mławie 
uczestniczyli w imprezach organizowanych przez: ŚDS w Ostrołęce – X Bal Karnawałowy 
Magia i Fantazja; ŚDS w Żurominie – VI Przegląd Małych Form Teatralnych; ŚDS                      
w Ostrowi Mazowieckiej – X Turniej Tenisa Stołowego; DPS w Bądzynie – konkurs 
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piosenki; Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Mławie – XI Mławska Olimpiada 
Niepełnosprawnych; Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło                   
w Mławie – festyn oraz konkurs plastyczny ,, Wszystko kwitnie wkoło i Ja i Ty”; ŚDS                  
w Płocku – VI Integracyjna Spartakiada Środowiskowych Domów Samopomocy pod 
hasłem ,, Unia Europejska”; ŚDS w  Iłowie Osadzie - III Spartakiada Sportowa Osób 
Niepełnosprawnych; i w wielu innych imprezach organizowanych przez zaprzyjaźnione                
z naszym Domem ŚDS.  

Do stałych imprez organizowanych na terenie Domu należało: Dzień Babci                   
i Dziadka, Walentynki, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dzień Chłopaka, Mikołajki, 
Śniadanie Wielkanocne oraz Wigilia dla naszych uczestników i ich rodzin. Ponadto                       
w naszej placówce obchodzone były imieniny każdego z  uczestników, którzy otrzymali 
drobny upominek wykonany w ramach terapii oraz wspólnie spędzali czas na 
zorganizowanej dla nich dyskotece. 

W roku 2010 Środowiskowy Dom Samopomocy w Mławie organizował: kulig na 
Krajewie; Dzień Otwarty w ramach Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem                                   
i Wykluczeniem Społecznym; bal walentynkowo – karnawałowy na którym gościliśmy  
uczestników oraz kadrę ŚDS z Żuromina; konkurs kulinarny ,, Mniam, mniam.”; 
spotkania z ciekawymi ludźmi tj.: policjantem, kuratorem zawodowym, posłem, 
burmistrzem; 4 - występy grupy artystycznej z Krakowa; wyjścia na basen; VIII Turniej 
Warcabowy o Puchar Starosty Mławskiego; Dzień Pracownika Socjalnego. 

 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Mławie był pozytywnie postrzegany wśród 
społeczności lokalnej, jako instytucja pomocy społecznej powiatu mławskiego świadcząca 
usługi osobom niepełnosprawnym intelektualnie. Zainteresowanie placówką oraz 
oferowanymi formami pomocy z roku na rok jest coraz większe, o czym świadczy coraz 
większa liczba osób niepełnosprawnych intelektualnie zgłaszających się do korzystania                            
z usług Domu.  Uwzględniając potrzeby osób niepełnosprawnych z powiatu mławskiego      
w maju 2010 roku liczba miejsc w Środowiskowym Domu  Samopomocy w Mławie została 
zwiększona z 40 do 41. Pomimo zwiększenia liczby miejsc w placówce wszystkie potrzeby 
nie zostały zaspokojone. Według stanu na dzień 31.12.2010 roku liczba osób oczekujących 
na przyjecie do Środowiskowego Domu Samopomocy w Mławie wynosiła 6. Ze względu 
na warunki lokalowe oraz obsadę kadrową Środowiskowy Dom Samopomocy w Mławie 
nie jest w stanie zwiększyć statutowej liczby miejsc, pomimo istniejących potrzeb w tym 
zakresie.   

Konkludując, stwierdzić należy iż realizacja zadań w 2010 roku przez Środowiskowy 
Dom Samopomocy w Mławie bardzo dobrze wpłynęła na uczestników Domu. Dzięki 
udziałowi w zaplanowanych działaniach większość z nich nabyła nowe umiejętności, które 
przyczyniły się do poprawy jakości życia i zaradności osobistej. Możliwość wyjścia                       
z domu, poznania nowych ludzi, zobaczenia nowych miejsc była dla osób 
niepełnosprawnych niezmiernie ważna. Na co dzień nie mają bowiem takich okazji. 
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Uczestnictwo osób niepełnosprawnych w Domu sprawiło, że stali się bardziej otwarci, 
samodzielni, lepiej potrafią radzić sobie w otaczającej rzeczywistości.  

Widząc choćby niewielkie, pozytywne zmiany w funkcjonowaniu osób 
niepełnosprawnych umacniamy się w przekonaniu, że działalność Środowiskowego Domu  
Samopomocy  w Mławie jest bardzo potrzebna dla tej grupy osób oraz, że ma ogromny 
wpływ na umocnienie pozycji osoby niepełnosprawnej intelektualnie w rodzinie                             
i społeczeństwie. 

W związku z wejściem w życie od 01.01.2011 roku Rozporządzenia Ministra Pracy                      
i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 roku w sprawie środowiskowych domów 
samopomocy ( Dz. U. z 2010 r., Nr 238, poz. 1586 ) od dnia 01.01.2011 roku do dnia 
31.12.2014 roku w ramach dochodzenia do standardów Środowiskowy Dom  
Samopomocy w Mławie zgodnie z nałożonymi przepisami prawa zamierza podjąć 
stosowne działania mające na celu dostosowanie  placówki do obowiązujących 
standardów.   
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5. REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU 

REHABILITACJI SPOLECZNEJ. 
 

 
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie realizuje zadania z zakresu 

rehabilitacji społecznej zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zadania te 
realizowane są ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, będących w dyspozycji Powiatu. 

 

Rada Powiatu Mławskiego uchwałą nr XXXVIII/256/2010 z dnia 26 lutego 2010 roku  
zatwierdziła wykaz zadań oraz podział środków finansowych PFRON na ich realizację.                          
W okresie sprawozdawczym na pomoc osobom niepełnosprawnym przeznaczono   
316.110,00zł. Wykonanie zadań przedstawia poniższa tabela. 
 

WYKONANIE ZADAŃ ZA ROK 2010 W RAMACH ŚRODKÓW PFRON. 
 

Lp. Zadania 
Liczba osób, które 

otrzymały 
dofinansowanie 

Plan wydatków Wykonanie 

1 
Dofinansowanie uczestnictwa osób 
niepełnosprawnych i ich opiekunów w 
turnusach rehabilitacyjnych. 

96 67.600,00zł.
 

 67.600,00zł. 

2 

Dofinansowanie likwidacji barier 
architektonicznych, w komunikowaniu 
się i technicznych, w związku z 
indywidualnymi potrzebami osób 
niepełnosprawnych. 

 
12 72.665,00zł. 72.665,00zł. 

3 

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt 
rehabilitacyjny, przedmioty 
ortopedyczne i środki pomocnicze 
przyznane osobom niepełnosprawnym 
na podstawie odrębnych przepisów. 

463 175.845,00zł. 175.845,00zł. 

4 
Dofinansowanie sportu, kultury, 
rekreacji i turystyki osób 
niepełnosprawnych. 

------------ 0,00zł. 0,00zł. 

RAZEM 571 316.110,00zł. 316.110,00zł. 
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Rehabilitacja społeczna działa na podstawie Ustawy o rehabilitacji zawodowej                             
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 
z 2010r. Nr 214, poz. 1407 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy                        
i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r (Dz. U. z 2002r. Nr 96, poz. 861 z późn. 
zm.) w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze 
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz 
Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia. 15 listopada 2007r. (Dz. U. 
Nr 230, poz. 1694) w sprawie turnusów rehabilitacyjnych. 
 
 

Rehabilitacja społeczna jest realizowana poprzez: 
• dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych (aktywna rehabilitacja lecznicza 

połączona z elementami wypoczynku mająca na celu poprawę sprawności  
i integrację osób niepełnosprawnych), 

• dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych 
(sprzyja ona integracji osób niepełnosprawnych, pobudza zainteresowania  
i aktywność); 
dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne                       
i środki pomocnicze, przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie 
odrębnych przepisów (ma na celu łagodzenie skutków niepełnosprawności poprzez  
refundację zakupu np. pieluchomajtek, protez, aparatów słuchowych itd.); 

• dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się                  
i technicznych, jeżeli jest uzasadnione potrzebami wynikającymi                                           
z niepełnosprawności. Realizowane jest ono poprzez podejmowanie działań 
zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności. W miarę możliwości,  
powinna pomóc osobie niepełnosprawnej w samodzielnym funkcjonowaniu, 
wykonywaniu podstawowych, codziennych czynności lub ułatwić kontakt                       
z otoczeniem np. poprzez przystosowanie łazienki do potrzeb wnioskodawcy,  

 budowę pochylni.    

Rehabilitacja społeczna ma na celu umożliwienie osobom niepełnosprawnym 
uczestnictwo w życiu społecznym. Jej głównym zadaniem jest pobudzanie aktywności, 
zaradności osobistej, tak by zapewnić optymalny poziom niezależności funkcjonowania. 
Osoby niepełnosprawne mają prawo do własnego rozwoju, czuć się pełnoprawnym 
członkiem społeczeństwa. Zainteresowanie rehabilitacją społeczną jest coraz większe. Do 
naszej jednostki wpływa znacznie więcej wniosków niż w latach poprzednich. Niestety                          
w roku 2010 na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej przeznaczono zdecydowanie 
mniejszą kwotę niż w latach ubiegłych. W związku z tym 407 osobom odmówiono 
udzielenia pomocy z braku funduszy.  

 

 

 

 

 



PPoowwiiaattoowwee  CCeennttrruumm  PPoommooccyy  RRooddzziinniiee  
0066--550000  MMłłaawwaa,,  uull..  RReeyymmoonnttaa  44  

TTeell..  2233  //  665544--4433--5566;;  ffaaxx..  665555--2299--4488  
ppccpprrmmllaawwaa@@ppoocczzttaa..oonneett..ppll 

  

 
 

50

Wykres poniższy przedstawia wysokość środków finansowych jakimi dysponował 
PCPR przeznaczonych na zadanie – rehabilitacja społeczna w latach 2008 – 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jak widać z powyższego wykresu wysokość środków finansowych przeznaczonych na 
rehabilitację społeczną ulega co roku zmniejszeniu. 

 
 
 

1) Turnusy rehabilitacyjne. 

Turnusy rehabilitacyjne są aktywną formą rehabilitacji z elementami wypoczynku, 
mającą na celu poprawę sprawności, wyrobienia zaradności, pobudzanie i rozwijanie 
zainteresowań osób niepełnosprawnych, Turnus rehabilitacyjny odbywa się                                   
w zorganizowanej grupie i trwa nie krócej niż 14 dni. Od kilku lat odnotowuje się stały 
wzrost zainteresowania tą formą rehabilitacji. Dla wielu osób jest to jedyna możliwość 
wyjazdu poza miejsce zamieszkania. Z dofinansowania można skorzystać maksymalnie raz 
w roku. Osoba niepełnosprawna, która otrzyma dofinansowanie sama dokonuje wyboru  
ośrodka.  

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie ze środków Funduszu 
uczestnictwa w turnusie, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów                
o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie 
domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza  
kwoty:   

• 50 % przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie  
 domowym;  
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• 65 % przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.  

W roku 2010 Centrum otrzymało mniej środków finansowych z PFRON niż                   
w latach ubiegłych. Komisja powołana do opiniowania wniosków osób ubiegających się          
o dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach ustaliła, że z dofinansowania w 2010r. 
będą mogły skorzystać dzieci i młodzież uczące się do 24 roku życia oraz osoby 
niepełnosprawne (dorosłe), które zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie 
systemowym pt. „Aktywna integracja społeczna i zawodowa w powiecie mławskim”. 
Komisja ustaliła również wysokość kwot dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych 
dla osób, które takie dofinansowanie otrzymają  tj.: 

Grupa III - 746zł. dofinansowania 

Grupa II - 811zł. dofinansowania 

Grupa I - 876zł. dofinansowania 

Opiekun - 584zł. dofinansowania. 
 
 

Poniższy wykres odzwierciedla wysokość środków finansowych jakie zostały 
wydatkowane na dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych dla osób 
niepełnosprawnych w latach 2008 – 2010. 
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Wykres przedstawiający liczbę osób, które otrzymały dofinansowanie do turnusów 
rehabilitacyjnych w latach 2008 – 2010 

 

 
 
     
     

W roku 2010 – 343 osoby niepełnosprawne złożyły wnioski o dofinansowanie do 
turnusu, wypłacono dofinansowanie 96 osobom niepełnosprawnym i opiekunom na kwotę  
67.600,00zł w tym: 

• osoby dorosłe 44 na kwotę 28.171,00zł. 

• opiekunowie osób dorosłych 4 na kwotę 2.520,00zł.     

• dzieci i młodzież niepełnosprawna 31 na kwotę 26.981,00zł.  

• opiekunowie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 17 na kwotę 9.928,00zł. 
 

2) Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki 

O dofinansowanie ze środków Funduszu organizacji sportu, kultury, rekreacji                  
i turystyki dla osób niepełnosprawnych mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki 
organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli: 

• prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej                       
2 lat przed dniem złożenia wniosku,  
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• udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych 
warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania, 

• udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na 
sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze 
środków Funduszu. 

Na w/w zadanie w 2010r. wpłynęło 6 wniosków na kwotę 27.176,00zł. 

Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu zadanie na dofinansowanie sportu, kultury, 
rekreacji i turystyki nie zostało przyjęte do realizacji. 

 

3) Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki 
pomocnicze. 

1. O dofinansowanie ze środków Funduszu zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny mogą 
ubiegać się: 

1) Osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności 
jeżeli: 

a) przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o zasiłkach rodzinnych, 
podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony 
za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku nie przekracza kwoty:  

• 50% przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy, 
zwanego dalej „przeciętnym wynagrodzeniem”, na osobę we wspólnym  

• gospodarstwie domowym, 
• 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej, 

2. O dofinansowanie ze środków Funduszu zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne                
i środki pomocnicze przyznawane na podstawie odrębnych przepisów mogą ubiegać 
się osoby niepełnosprawne, jeżeli dochód tych osób nie przekracza odpowiednio 
kwot, o których mowa w ust. 1 pkt 1. 

  

 W 2010r. wpłynęło 559 wniosków. Pozytywnie rozpatrzono 463 wnioski na kwotę 
175.845,00zł. 
 
 

Wykres poniższy przedstawia wysokość środków finansowych, jakie były wydatkowane na 
dofinansowanie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych. 
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Wykres poniżej przedstawia liczbę osób, które w latach 2008, 2009, 2010 otrzymały 
dofinansowanie do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych: 
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4) Likwidacja barier architektonicznych, urbanistycznych                                                         
i w komunikowaniu się. 
Dofinansowanie powyższego zadania ma na celu umożliwienie lub w znacznym 

stopniu ułatwienie osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych  
czynności lub kontaktów z otoczeniem.  

O dofinansowanie mogą ubiegać się:  

• na likwidację barier architektonicznych osoby niepełnosprawne, które mają 
trudności w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub 
użytkownikami wieczystymi nieruchomości, albo posiadają zgodę właściciela  
lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują; 

• na likwidację barier w komunikowaniu się i technicznych – osoby 
niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi  
z niepełnosprawności. 

Wysokość dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się 
i technicznych wynosi 80% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej niż do wysokości  
piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. 

Na likwidację barier architektonicznych, technicznych i komunikowaniu się osób  
niepełnosprawnych wpłynęło 76 wniosków na ogólną kwotę 608.196,00zł. 

Wypłacono dofinansowanie dla 21 osób na kwotę 72.665,00zł. 

Poniższe wykresy przedstawiają jak kształtowało się dofinansowanie oraz liczba 
wniosków, które wpłynęły do PCPR i otrzymały dofinansowanie do likwidacji barier 
architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w latach 2008 – 2010. 
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Ogółem na rehabilitację społeczną w 2010r. wydatkowano środki finansowe                           

w wysokości – 316.110,00zł. 
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6. ZESPÓŁ FINANSOWO – KSIĘGOWO – ADMINISTRACYJNY. 
 

1. Prowadzenie spraw kadrowych dla pracowników Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie, Środowiskowego Domu Samopomocy, Powiatowego Zespołu 
do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, 
Prowadzenie spraw związanych z zawieraniem umów zlecenia i o dzieło dla 
osób zatrudnionych przy realizacji dwóch projektów finansowanych z Unii  
Europejskiej oraz dla programu „Wzrastanie rodzin zastępczych”, 

2. Obsługa finansowo – księgowa budżetu Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie, Środowiskowego Domu Samopomocy, Powiatowego Zespołu do 
Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, rodziny zastępcze, placówki 
opiekuńczo – wychowawcze i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób  
Niepełnosprawnych – (rehabilitacja zawodowa i społeczna), 

3. Kompletowanie dokumentacji oraz rozliczanie ZUS i US, 

4. Obsługa kadrowo – płacowa,  

5. Gospodarka rzeczowymi składnikami majątkowymi. 
 

W 2010 roku do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie wpłynęło 
3.163 różnego rodzaju pisma, wnioski itp. Natomiast z tutejszego Centrum wysłano 
3.141 pism do różnych instytucji i osób prywatnych /wg Książki Korespondencji/. 
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7. POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA  

O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI. 
 
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wprowadziła zmiany zasad orzekania                               
o niepełnosprawności. Przestały funkcjonować komisje lekarskiego do spraw inwalidztwa  
i zatrudnienia przy Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (zwane KIZ).  

Od 1 września 1997r istnieją dwa rodzaje orzecznictwa, regulowane odrębnymi  
ustawami i prowadzone przez różne instytucje: 

- do celów rentowych- przez lekarza orzecznika ZUS, lekarza rzeczoznawcę KRUS,  
komisje lekarskie podległe MON czy MSWiA, 

- do celów pozarentowych- prowadzone najpierw przez wojewódzkie, a od 2000  
 roku przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności. 

 Powiatowe zespoły wydają orzeczenie osobom powyżej 16 roku życia, których stan 
fizyczny, psychiczny lub umysłowy trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza bądź 
uniemożliwia wypełnianie ról społecznych m.in. wykonywanie pracy, poruszanie się, 
komunikowanie lub samoobsługę. W oparciu o złożoną wraz z wnioskiem dokumentację 
medyczną oraz badanie i wywiad przeprowadzone podczas posiedzenia składu 
orzekającego określona jest przyczyna i stopień niepełnosprawności okresowo lub na  
stałe.  

Istnieją trzy stopnie niepełnosprawności: 

• znaczny,  

• umiarkowany  

•  lekki. 

 Do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną 
sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach 
pracy chronionej i wymagającą w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej  
opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. 

 Do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną 
sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach 
pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu  
pełnienia ról społecznych. 

Do lekkiego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę o naruszonej sprawności 
organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy,                
w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach 
zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mającą ograniczenia                       
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w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia                        
w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne. 
 Począwszy od 1 stycznia 2002r powiatowe zespoły zajmują się także orzekaniem 
niepełnosprawności dzieci i młodzieży do ukończenia 16 roku życia (bez określania 
stopni), jeżeli mają naruszoną sprawność fizyczną, psychiczną lub umysłową                                    
o przewidywanym okresie trwania powyżej 12 miesięcy z powodu wady wrodzonej, 
długotrwałej choroby lub uszkodzenia organizmu, które powodują konieczność 
zapewnienia im całkowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb 
życiowych  w sposób przewyższający wsparcie potrzebne zdrowemu dziecku w danym 
wieku. 
 W odróżnieniu od organów rentowych, które koncentrują się głównie na 
stwierdzeniu zdolności lub niezdolności osób do wykonywania pracy, powiatowe zespoły 
w wydawanych orzeczeniach określają oprócz tego również stosowne wskazania. 
Stanowią one podstawę do korzystania przez osoby niepełnosprawne z następujących  
form pomocy lub uprawnień: 

- możliwość uzyskania odpowiedniego zatrudnienia uwzględniającego 
psychofizyczne możliwości danej osoby (zakład pracy chronionej, stanowisko   
odpowiednio przystosowane , zakład aktywności zawodowej), 

- szkolenia w celu przekwalifikowania, 

- uczestnictwa w terapii zajęciowej (osoby upośledzone umysłowo), 

- zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze ułatwiające  
funkcjonowanie danej osoby, 

- korzystanie z usług socjalnych, opiekuńczych, rehabilitacyjnych świadczonych  
przez instytucje pomocy społecznej i organizacje pozarządowe, 

- uprawnienie do zasiłku pielęgnacyjnego i innych świadczeń, 

- spełnienie przez osobę niepełnosprawną przesłanek do uzyskania karty  
parkingowej (dysfunkcja narządów ruchu), 

- konieczność zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.     

Aby dokonać prawidłowej oceny niepełnosprawności oraz właściwie rozpoznać 
potrzeby zawodowe i społeczne orzekanych osób, nasze postępowanie orzecznicze 
prowadzone jest przez składy orzekające złożone z lekarzy różnych specjalizacji (zależnie 
od choroby będącej przyczyną niepełnosprawności) oraz psychologa, pedagoga, 
pracownika socjalnego lub doradcy zawodowego (w zależności od celu orzekania, wieku  
i dysfunkcji organizmu osoby orzekanej). Skład orzekający tworzą: lekarz, który jest 
jednocześnie przewodniczącym składu oraz odpowiedni specjalista i sekretarz zespołu,  
który protokołuje posiedzenie.  

W Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Mławie 
zatrudnieni są: przewodnicząca (na pół etatu) i sekretarz (cały etat) oraz na podstawie  
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umowy - zlecenia 8 lekarzy tj.:  

− 2 lekarzy chorób wewnętrznych, 

− 1 lekarz o specjalności chirurga, 

− 2 lekarzy pediatrów, 

− 1 lekarz o specjalności okulisty, 

− 1 lekarz psychiatra, 

− 1 lekarz laryngolog; 

oraz 5 specjalistów tj.: 

− 1 doradca zawodowy, 

− 1 pracownik socjalny, 

− 2 psychologów, 

− 1 pedagog, 
 

Podstawowe dane dotyczące realizacji zadań przez Powiatowy Zespół do Spraw 
Orzekania o Niepełnosprawności w Mławie za rok 2010 zawarte są w załączonych 
tabelach. Z ich analizy wynikają następujące spostrzeżenia i wnioski: 

 
 

Liczba i cel przyjętych wniosków o orzeczenie niepełnosprawności lub stopnia  
niepełnosprawności (tabela I) – Załącznik Nr 1 

Osoby powyżej 16 roku życia złożyły 1.245 wniosków o ustalenie stopnia 
niepełnosprawności, podczas gdy w 2009r. wpłynęło 790 takich wniosków, co oznacza  
wzrost  o 57,6 %.  

Głównymi celami były w omawianym okresie najczęściej: 

- korzystanie z ulg i uprawnień – 466, 

- uzyskanie zasiłku pielęgnacyjnego – 345, 

- korzystanie z usług rehabilitacyjnych, terapeutycznych i socjalnych – 186, 

- odpowiednie zatrudnienie – 171, 

- zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – 55. 

Dla osób poniżej 16 roku życia wpłynęło 229 wniosków (w 2009r. – 258), w tym:  

- 176 o uzyskanie zasiłku pielęgnacyjnego na niepełnosprawne dziecko, 

- 53 w celu otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego przez rodzica (opiekuna)  
dziecka, wymagającego z powodu niepełnosprawności, stałej opieki i pomocy. 
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Łącznie w 2010 roku złożono - 1.474 wnioski zaś w 2009 roku - 1.048 wniosków, 
co oznacza wzrost o 40,6%. W ogólnej ilości wniosków w 2010 roku 84,5% pochodziło od 
osób powyżej 16 roku życia. Tak znaczący udział osób dorosłych spowodowany został 
wprowadzoną od 1 stycznia 2010 roku zmianą w ustawie o świadczeniach rodzinnych. 
Daje ona możliwość uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego przez najbliższych członków 
rodziny, którzy nie mogą podjąć pracy lub z niej rezygnują, aby sprawować opiekę nad 
krewnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności tj. 
niezdolnymi do samodzielnej egzystencji. Chodzi tu najczęściej o opiekę nad starszymi                   
i schorowanymi rodzicami lub dziadkami. 

 

Liczba wydanych orzeczeń (tabela II) – Załącznik Nr 2 

 W oparciu o złożoną wraz z wnioskami dokumentację medyczną, wywiady (oceny) 
specjalistów Zespołu oraz badanie lekarskie podczas pracy składów orzekających,  
Powiatowy Zespół w Mławie w 2010 roku wydał następującą liczbę orzeczeń: 
 

a) osobom powyżej 16 roku życia – 1.200 ogółem, (przy 802 w 2009r.)w tym: 

- 1.118 z określeniem stopnia niepełnosprawności, 

- 53 o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych,  

- 29 o odmowie wydania orzeczenia; 

b) osobom poniżej 16 roku życia – 222 ogółem, (przy 263 w 2009r.) w tym: 

- 190 o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych, 

- 31 o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych, 

- 1 o odmowie wydania orzeczenia,  

co łącznie daje 1.422 orzeczenia w 2010r., podczas gdy w 2009r. liczba orzeczeń 
wynosiła 1.065. 
 

Charakter wydanych orzeczeń (tabela III i IV) – Załącznik Nr 3 
 

 

 Spośród 1.118 osób powyżej 16 roku życia, którym określono stopień 
niepełnosprawności: znaczny stopień uzyskało 513 osób, umiarkowany – 372 i lekki – 
233. Przeważały nadal kobiety (692) oraz osoby z wykształceniem podstawowym (440)                     
i średnim (228). Najliczniejszą grupę wiekową stanowiły osoby, mające 60 lat i więcej 
(611) i oraz w wieku 41 - 60 lat (356 osób). Najczęstszą przyczyną niepełnosprawności 
były nadal choroby serca i układu oddechowego (378 osób) oraz choroby narządu ruchu 
(260 osób). Na trzecim miejscu pojawiły się choroby psychiczne (143 osoby) a dalej  
choroby nowotworowe i metaboliczne (133 osoby) oraz neurologiczne (130 osób). 

 Wśród 190 osób poniżej 16 roku życia uznanych w 2010 roku za niepełnosprawne 
przeważali, podobnie jak w 2009 roku, chłopcy (105) oraz młodzież w wieku 8 - 16 lat 
(86osób). Główna przyczyną niepełnosprawności dzieci były nadal choroby serca i układu 
oddechowego (54osoby) a następnie choroby narządu ruchu (28), choroby nowotworowe 
i metaboliczne (25), neurologiczne (23) i epilepsja (16). 
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Poniżej pragnę przedstawić jak kształtowało się wydawanie orzeczeń                                 
o niepełnosprawności dla osób dorosłych. 
 
 
 

 
 

    
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

 
 
 
 
 
Poniższy wykres przedstawia jak kształtował się wydawanie orzeczeń o stopniu 

niepełnosprawności dla dzieci w latach 2006 - 2010 
 

      
 
 
 

     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
 

W 2010 roku Powiatowy Zespół na podstawie ważnych orzeczeń wystawił  
ogółem 130 legitymacji, w tym: 

- 52 dzieciom o niepełnosprawności, 

- 78 dorosłym posiadającym znaczny stopień niepełnosprawności, które uprawniają 
do ulgi na przejazdy środkami publicznego transportu zbiorowego (PKP, PKS). 
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 Budżet Powiatowego Zespołu na 2010 rok wynosił 140.220zł., z czego: 

- 108.000zł stanowiła dotacja od Wojewody Mazowieckiego,  

- 32.220zł środki własne powiatu. 
 

      Całkowity koszt 1 orzeczenia w Powiatowym Zespole w Mławie za 2010 rok 
 wynosił 93,30zł. 

 Średni koszt orzeczenia w województwie mazowieckim za 2009 rok (brak danych 
za 2010r.) kształtował się około 111,00zł, czyli u nas był znacznie niższy w porównaniu do 
innych powiatowych zespołów (lekarz orzecznik – 22,00zł., specjaliści 11,00zł.). 
 

      Reasumując należy podkreślić, że w 2010 roku nastąpił wzrost ilości składanych 
wniosków ogółem o ponad 40% w porównaniu do 2009 roku. Tendencja ta utrzymuje się 
również w roku bieżącym, co oznacza, że ilość złożonych wniosków będzie  
oscylowała około 1.500. 

      Od 1 stycznia 2011 roku zmodyfikowano Elektroniczny Krajowy System Monitoringu 
Orzekania o Niepełnosprawności, rozszerzając zakres obowiązkowych działań, które 
wymagają zwiększonego czasu obsługi interesantów, przy jednoczesnym prowadzeniu 
dotychczasowych rejestrów na nośnikach papierowych.  
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8. DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTEK POMOCY SPOŁECZNEJ 
NADZOROWANYCH PRZRZ PCPR .  
 
Zgodnie z art. 112 ust. 8 o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz. U.                                    

Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie 
sprawuje w imieniu Starosty Mławskiego nadzór nad jednostkami pomocy społecznej  
w Powiecie tj.   

1) Domem Pomocy Społecznej w Bogurzynie, 

2) Domem Dziecka w Kowalewie 

3) Zespołem Ośrodków Wsparcia w Mławie. 
 

 
 
 
 

1) Dom Pomocy Społecznej w Bogurzynie 

 
Z dniem 22.03.2010r. Wojewoda Mazowiecki wpisał Dom Pomocy Społecznej                    

w Bogurzynie „Zdrowa Jesień” dla osób przewlekle psychicznie chorych pod numer 108 
do rejestru domów pomocy społecznej województwa mazowieckiego. Pozwolenie zostało 
wydane na czas nieokreślony. Pierwsi mieszkańcy w DPS w Bogurzynie zamieszkali                   
w dniu 04.05.2010r. Na koniec 2010r. w Domu Pomocy Społeczne w Bogurzynie 
mieszkało 48 osób z: Chorzowa, Warszawy oraz z innych terenów Polski , a także  1 osoba 
z Mławy. 

Zgodnie z wymaganiami w DPS zatrudnieni są: pracownicy socjalni, terapeuci 
zajęciowi, rehabilitant, psycholog, lekarz psychiatra, lekarz internista, pielęgniarki, 
opiekunki, sprzątaczki, pokojowe, kucharki, kierowa oraz personel pomocniczy, co daje 
łącznie 24,33 etatu. 

Aktualnie w DPS prowadzona jest opieka, leczenie, pielęgnacja, rehabilitacja                    
i terapia osób przewlekle psychicznie chorych. 

 

Zobligowane przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej                                           
( Dz. U. z 2009r., Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Polityki 
Społecznej z dnia 19 października 2005 roku w sprawie domów pomocy społecznej                             
( Dz. U. z 2005r. Nr 217, poz. 1837) - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie 
kontrolowało wpływającą dokumentację dotyczącą umieszczenia w Domu Pomocy 
Społecznej w Bogurzynie i na ich podstawie wydawało decyzje umieszczające.   

Wraz z wydanymi decyzjami Starosty Mławskiego, w imieniu którego działa 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie o umieszczeniu w DPS,  
tutejsze Centrum przekazało następującą dokumentację osób umieszczonych tj.:  

1. pisemny wniosek osoby ubiegającej się o skierowanie do DPS, złożony w ośrodku 
pomocy społecznej właściwego, ze względu na miejsce zamieszkania lub pobyt      
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 w dniu jej kierowania;  
2. kwestionariusz osobowy wywiadu środowiskowego przeprowadzony przez 

pracownika socjalnego OPS właściwego, ze względu na miejsce zamieszkania lub  
pobyt w dniu jej kierowania poparty dokumentami;  

3. postanowienie sądu do umieszczenia bez zgody lub na wniosek opiekuna  
prawnego;  

4. dostępną dokumentację o stanie zdrowia tj. zaświadczenie lekarza rodzinnego,  
  psychiatry oraz psychologa; 

5. opinię dotyczącą stopnia sprawności osoby ubiegającej się o skierowanie do Domu  
Pomocy Społecznej; 

6. decyzję kierującą wydaną przez organ właściwy ze względu na miejsce 

zamieszkania osoby lub pobytu w dniu jej kierowania;  

7. decyzję ustalającą odpłatność wydaną przez organ właściwy ze względu na miejsce 
zamieszkania osoby lub pobytu w dniu jej kierowania. 

 

W przypadku gdy do domu została skierowana osoba na podstawie orzeczenia sądu                         
z niekompletną dokumentacją, dokumentacje tą należy skompletować                                     
w nieprzekraczalnym terminie trzech miesięcy od daty wydania decyzji kierującej, zgodnie    
z § 8 ust. 3 w/w Rozporządzenia.  

 

Do Domu Pomocy Społecznej na podstawie decyzji skierowani i umieszczani są 
ludzie z terenu całej Polski, głównie z Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie                    
w Warszawie, choć zdarzają się osoby kierowane z Miejskich Ośrodków Pomocy 
Społecznej oraz Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej. Do Domu Pomocy Społecznej 
w Bogurzynie kierowane były osoby na podstawie postanowienia Sądu lub na własną 
prośbę - oświadczenie.    

W okresie od kwietnia do grudnia 2010 roku PCPR w Mławie wydał:  

- 62 decyzje administracyjne umieszczające w Domu Pomocy Społecznej                                         
w Bogurzynie; 

- 6 decyzji administracyjnych uchylających decyzję umieszczającą w Domu Pomocy 
Społecznej w Bogurzynie z powodu rezygnacji z miejsca w placówce;   

- 5 decyzji administracyjnych wygaszających decyzję umieszczającą w Domu 
Pomocy Społecznej w Bogurzynie z powodu zgonu wnioskodawcy;  

- 1 decyzja administracyjna odmawiająca umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej                      
w Bogurzynie. 

Do PCPR w Mławie w okresie od kwietnia do grudnia 2010 r. wpłynęło 62 kompletów 
dokumentacji dot. umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej w Bogurzynie. Z powodu 
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zasiedlenia Domu, powstała lista osób oczekujących, na której znajduje się obecnie                     
6 osób.    

Główną przyczyną umieszczania osób w Domu Pomocy Społecznej w Bogurzynie jest: 
schizofrenia (paranoidalna, rezydualna, katatoniczna), zespoły (psychoorganiczne, 
korsakowa, zależności alkoholowej) zaburzenia osobowości, alkoholowe, urojeniowe, 
organiczne, depresyjne itp.     

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie zajmuje się również wczytywaniem 
sprawozdań do Statystycznej Aplikacji Centralnej. Do piątego dnia każdego miesiąca 
wczytujemy informacje dotyczące domów pomocy społecznej wg. stanu liczby 
mieszkańców na koniec miesiąca. Ponadto wczytujemy również inne sprawozdania 
dotyczące w/w Domu np. liczba zatrudnionych pielęgniarek, na jakich etatach zatrudnione  
są pielęgniarki, wynagrodzenia w domach pomocy społecznej itp.  

 

 

2) Dom Dziecka w Kowalewie. 
 
Na terenie powiatu mławskiego funkcjonuje Dom Dziecka w Kowalewie. Jest to 

placówka opiekuńczo – wychowawcza wielofunkcyjna, która łączy zadania placówki 
socjalizacyjnej i placówki interwencyjnej. 

Placówka ta ma zapewniać dzieciom i młodzieży pozbawionej częściowo lub 
całkowicie opieki rodzicielskiej całodobową ciągłą lub okresową opiekę                                    
i wychowanie, jak również wspierać działania rodziców w wychowaniu                                  
i sprawowaniu opieki. 

W placówce socjalizacyjnej może przebywać 35 wychowanków, a w placówce 
interwencyjnej może przebywać 10 wychowanków. 

Mogą oni zamieszkać w 2 budynkach: w budynku głównym oraz w budynku,                    
w którym mieszczą się 2 mieszkania. 
 Budynek główny został przebudowany i rozbudowany w wyniku czego można było 
wydzielić pomieszczenia dla 3 autonomicznie funkcjonujących grup z osobnymi wejściami, 
administracji oraz pomieszczeniami dla obsługi technicznej i specjalistycznej. Każda                        
z grup dysponuje 4 pokojami sypialnymi, łazienkami, miejscami do prania i suszenia, 
aneksem kuchennym, pomieszczeniem do wypoczynku. W placówce znajdują się także 
jadalnia, kuchnia, miejsce do cichej nauki, pomieszczenia do zajęć terapeutycznych,  
sportowych, pokój gościnny, pokój dla chorych dzieci, gabinet pielęgniarki. 

 W 2010r. do Placówki zostało przyjętych 8 dzieci, skreślono z listy 10 dzieci,                 
w tym: 

- 2 wychowanków powróciło do domu rodzinnego, 

- 3 wychowanków zostało umieszczonych w rodzinie zastępczej, 

- 5 wychowanków usamodzielniło się. 
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W Domu Dziecka w Kowalewie działa Stały Zespól do spraw okresowej oceny sytuacji 
dziecka. 

Raz w roku odbywają się posiedzenie Stałego Zespołu w rozszerzonym składzie, tzn.                  
w posiedzeniu biorą udział przedstawiciele Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego, Sądu, 
Policji, GOPS - ów, szkół, rodzice lub rodzina dziecka oraz pracownicy  naszego 
Centrum, którzy mają w swoich zakresach czynności udział w tych posiedzeniach. 

W trakcie posiedzenia formułowane są opinie dotyczące zasadności dalszego pobytu 
dzieci w Placówce. 

 
 
 
 

2) Zespół Ośrodków Wsparcia w Mławie. 
 

Zespół Ośrodków Wsparcia jest placówką świadczącą specjalistyczną pomoc                          
i poradnictwo dla osób, które doznały i są ofiarami przemocy w rodzinie. Zespół udziela 
pomocy w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia oraz pomocy na rzecz osób i rodzin  
znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. 

Zespół Ośrodków Wsparcia prowadzi Mieszkanie Chronione dla dziewcząt 
opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze, rodziny zastępcze i młodzieżowe 
ośrodki wychowawcze a jednocześnie kontynuujące naukę. Mieszkanie przeznaczone jest  
dla 8 dziewcząt.  

Zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt. 3 w/w ustawy o pomocy społecznej, po uzyskaniu 
pełnoletności osoba opuszczająca placówkę opiekuńczo wychowawczą może zostać objęta 
pomocą w formie uzyskania odpowiednich warunków mieszkaniowych (…), poprzez 
zawarcie kontraktu z Dyrektorem Mieszkania Chronionego a wychowankiem ubiegającym  
się o pobyt.   

Zgodnie z § 5 ust. 1 w/w Uchwały Nr XXXIX/310/2006 Rady Powiatu Mławskiego                       
z dnia 5 października 2006r.  mieszkaniec Mieszkania Chronionego nie ponosi opłaty za 
pobyt w tym mieszkaniu, jeżeli jego dochód nie przekracza kwoty kryterium dochodowego, 
o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. W myśl § 5 ust. 2 w/w uchwały 
pobyt w Mieszkaniu Chronionym jest odpłatny na zasadach określonych    
w załączniku do niniejszej uchwały. 

W ramach procesu usamodzielnienia w okresie od stycznia do grudnia 2010 roku              
5 wychowanek z placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego oraz                          
1 z rodziny zastępczej zostało objętych pomocą, mającą na celu uzyskanie przez nie 
odpowiednich warunków mieszkaniowych poprzez możliwość zamieszkania w Mieszkaniu 
Chronionym  w Mławie przy ul. Słowackiego 18 na czas trwania nauki, nie dłużej jednak 
niż do ukończenia przez wychowanki 25 roku życia. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Mławie 6 wychowankom ustaliło odpłatność za pobyt w Mieszkaniu Chronionym                     
w Mławie, po czym jedna z nich, z powodu bardzo trudnej sytuacji socjalno – bytowej po 
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złożonym wniosku, została zwolniona z ponoszenia odpłatności za pobyt w w/w 
mieszkaniu.  
 

   Na koniec 2010r w Mieszkaniu Chronionym zamieszkiwało łącznie 6 dziewcząt  
– 5 z nich to wychowanki Domu Dziecka w Kowalewie, 1 wychowanka z rodziny  
zastępczej. 

Do zadań Zespołu Ośrodków Wsparcia z zakresu administracji rządowej 
realizowanych przez powiat należy prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla 
Ofiar Przemocy w Rodzinie. Zespół posiada pomieszczenia na całodobowy pobyt ofiar 
przemocy oraz pomieszczenia administracyjne w tym pomieszczenia dla specjalistów 
pracujących indywidualne z klientami placówki zgodnie z wytycznymi dla  
Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie dwa razy w roku sporządza 
sprawozdania zbiorcze z zadań realizowanych przez jednostki pomocy społecznej                       
i wczytuje je do Statystycznej Aplikacji Centralnej. Są to sprawozdania Ministerstwa 
Pracy i Polityki Społecznej oraz sprawozdania dot. realizacji Krajowego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.  

 

 Dyrektor Zespołu Ośrodków Wsparcia przekazuje do tut. Centrum na koniec 
każdego miesiąca pisemną informację dotyczącą: 

− liczby osób objętych poradnictwem, 
− liczbę osób przebywających w hostelu. 
W przypadku zasiedlenia osób w hotelu (ewentualnie opuszczenie) przekazywana jest 

również informacja do tut. Centrum. 
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9. REALIZACJA INNYCH ZADAŃ - ŚRODKI ZEWNĘTRZNE 
 
 
II..  „„WWZZRRAASSTTAANNIIEE  RROODDZZIINN  ZZAASSTTĘĘPPCCZZYYCCHH””..  

 
  

W 2010 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie po praz drugi 
przystąpiło do konkursu na finansowe wsparcie programów z zakresu opieki nad 
dzieckiem i rodziną ogłoszonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej                                
w Warszawie. W ramach konkursu pozyskano środki w wysokości 76.300,00zł. na 
program „Wzrastanie rodzin zastępczych”, który był realizowany od sierpnia do grudnia 
2010 r.  
Zgodnie z zapisami programu zorganizowano: 

1. Szkolenie „Rodzina zastępcza - odpowiedzialne rodzicielstwo”, które  
przeprowadził Niepubliczny Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy z Głogowa,                            
w dniach 4 - 5 i 18 - 19 września 2010 r. w siedzibie Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Mławie. Zajęcia odbyły się w cyklu 4 warsztatów po 7,5 godz., 
tj. 30 godz. (prowadzone przez psychologa i pedagoga) oraz 2 warsztatów po                        
5 godz., tj. 10 godz. (prowadzone przez ratownika medycznego).  

Celem szkolenia było wzmocnienie poczucia odpowiedzialności rodziców za 
los dzieci, zmianę stylu ich wychowania, zwrócenie uwagi na ich indywidualne 
potrzeby i umiejętności w poszczególnych okresach rozwojowych, poprawa relacji 
rodziców z dziećmi, rozwijanie i wzmacnianie więzi jako czynnika chroniącego 
przed wszelkimi zaburzeniami, dysfunkcjami i patologiami oraz wprowadzenie do 
procesu wychowawczego nowych metod pracy i zabawy, aby osiągnąć jak 
najlepsze efekty wychowawcze. Duże znaczenie miało wzajemne wspieranie się  
rodzin zastępczych poprzez kontakt z innymi rodzicami.   
Wykorzystywane metody podczas warsztatów: 

a.    wykłady (część edukacyjna), 

b.    rozmowa, dyskusja, 

c.   ćwiczenia indywidualne i w parach, 

d.   wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami. 

Każda z rodzin zastępczych biorących udział w warsztatach otrzymała materiały 
szkoleniowe, a na zakończenie zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu. 

Szkolenie odbywało się w soboty i niedziele.  
 

1. Poradnictwo psychologiczne i prawne na rzecz osób i rodzin potrzebujących 
pomocy w rozwiązywaniu problemów życiowych. Często występują w życiu 
sytuacje, w których pomoc radcy prawnego czy psychologa jest nieodzowna.                      
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W tym celu został zatrudniony na umowę – zlecenie psycholog w wymiarze                    
48 godz., który udzielał porad 2 razy w tygodniu oraz radca prawny – w wymiarze 
24 godz. – porad udzielał 1 raz w tygodniu w godz. 1600 - 1800. Zainteresowanie 
poradnictwem specjalistycznym było zadowalające. W czasie realizacji programu  
te same osoby wielokrotnie korzystały z porad naszych specjalistów.  

2. Akcję promocyjną na rzecz pozyskiwania kandydatów do pełnienia funkcji 
niespokrewnionych rodzin zastępczych. Jej celem było pogłębienie świadomości 
mieszkańców powiatu na temat rodzicielstwa zastępczego oraz pozyskanie 
kandydatów do prowadzenia zastępczych form wychowania rodzinnego. 
W tym celu zrealizowano 5 edycji promocji rodzicielstwa zastępczego w lokalnej 
prasie. W dniu 13.08.2010r. ukazał się pierwszy artykuł w gazecie pt. „Głos 
Mławy” informujący mieszkańców powiatu mławskiego, że PCPR w Mławie 
poszukuje kandydatów na niespokrewnione rodziny zastępcze.  
Podczas trwania kampanii  rozpowszechniano materiały informacyjne – plakaty               
i ulotki do instytucji popierających inicjatywę (starostwo, ops, poradnia 
psychologiczno - pedagogiczna, urząd pracy, policja, ZOW, urzędy gmin i miasta, 
Kościoły) dot. rodzicielstwa zastępczego. Ponadto, zamieszczono ogłoszenia   
 i informacje na stronie internetowej PCPR w Mławie. 

W 2010 r. powstały 2 nowe niespokrewnione z dzieckiem rodziny zastępcze. 
Niestety, jest to wciąż za mała liczba, aby móc zapewnić opiekę dzieciom, które 
oczekują na „swojego” rodzica zastępczego będąc w placówce opiekuńczo-
wychowawczej. Dlatego konieczne staje się nieustanne pozyskiwanie nowych osób, 
które po odpowiednim przeszkoleniu (sfinansowane przez PCPR w Mławie)                      
i pozytywnym przejściu przez proces kwalifikacji podjęłyby się pełnienia roli  
rodziców zastępczych.  

3. W dniu 11 września 2010 r. w ramach programu „Wzrastanie rodzin zastępczych” 
zorganizowano piknik integracyjny p.n. „Jesteśmy razem” dla wszystkich rodzin 
zastępczych z Powiatu Mławskiego i dzieci z tych rodzin. Spotkanie odbyło się               
w siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy i Ośrodka Szkolno – 
Wychowawczego w Mławie przy ul. Słowackiego 16. Na uroczystość zostali 
zaproszeni przedstawiciele władz samorządowych, organizacji pozarządowych, 
kierownicy ośrodków pomocy społecznej z powiatu mławskiego, sędziowie Sądu 
Rejonowego w Mławie Wydziału Rodzinnego i Nieletnich, kuratorzy zawodowi ds. 
nieletnich, lokalna prasa. Podczas części oficjalnej Dyrektor PCPR w Mławie                     
i Starostowie Powiatu Mławskiego złożyli wszystkim rodzicom zastępczym 
podziękowania za trud włożony w wychowanie i opiekę nad dziećmi pozbawionymi 
opieki rodziców naturalnych. Każda z rodzin otrzymała dyplom uznania za 
pełnienie zaszczytnej funkcji, a dzieciaki otrzymały prezenty w postaci: gier 
planszowych i logicznych, klocków, zabawek, artykułów szkolnych i słodyczy. 
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Ciekawą atrakcją był występ magika, który wzbudzał duże zainteresowanie wśród 
zebranych swoimi sztuczkami. Po oficjalnej części pikniku przyszedł czas na 
zabawę. Oprawę muzyczną zapewnił zespół, który zachęcał dzieci i dorosłych do 
wspólnej zabawy. Dzieci wraz z rodzicami miały możliwość uczestnictwa                         
w różnych konkursach, np. przejście pod liną czy taniec z balonem. Wszyscy 
zgromadzeni goście podczas degustacji przysmaków i wspólnej zabawy mieli 
okazję do integracji i wymiany doświadczeń.  

Największym podziękowaniem dla organizatorów pikniku były uśmiechy 
dzieciaków, które gościły cały czas na ich twarzach.  
Zorganizowanie pikniku miało na celu szerzenie podstawowych wartości jakie 
reprezentuje sobą rodzina, bowiem od określonych postaw i wysiłków rodziny  
zależy całokształt osobowości i postępowania dzieci.  

W dniu 18 grudnia 2010 r. zorganizowano spotkanie wigilijne dla rodzin 
zastępczych i dzieci z powiatu mławskiego. Uroczystość odbyła się w budynku 
Środowiskowego Domu Samopomocy i Ośrodka Szkolno – Wychowawczego                   
w Mławie. Po części oficjalnej nastąpiło dzielenie się opłatkiem, po czym wszyscy 
skosztowali wigilijne potrawy. Podczas spotkania wystąpiły dzieci i młodzież                   
z Miejskiego Domu Kultury w Mławie z programem artystycznym słowno-
muzycznym, zachęcając zebranych do wspólnego śpiewania kolęd. Oczywiście nie 
mogło zabraknąć upominków dla wszystkich dzieci, które wręczył św. Mikołaj. 
Było wiele uśmiechów, radości i życzliwości. Z wypiekami na twarzy dzieciaki 
odjechały do swoich domów.  

4. Jednodniową wycieczkę do Warszawy w dniu 12 listopada 2010r., w której  
uczestniczyły  zawodowe niespokrewnione i niespokrewnione rodziny zastępcze 
wraz z dziećmi.  

Zwiedzano m.in. Muzeum Ewolucji w Pałacu Kultury i Nauki, gdzie można było 
podziwiać różne gatunki dinozaurów, gadów, ptaków i ryb oraz Taras Widokowy 
Pałacu Kultury i Nauki podziwiając panoramę miasta. Następnie wszyscy udali się 
na Stare Miasto, gdzie był czas wolny. Starsi uczestnicy wycieczki zwiedzali 
zabytki, a najmłodsze dzieciaki biegały i karmiły gołębie, co sprawiało im ogromną 
radość. Ok. 1400 wszyscy udali się na obiad do restauracji „PASIEKA” 
mieszczącej się przy ul. Freta 7/9 w Warszawie. Po południu uczestnicy wycieczki 
przejechali autokarem do centrum handlowego Złote Tarasy, gdzie mieści się 
Multikino. Najmłodsi obejrzeli premierę bajki pt. „Mysi Agenci”, a starsze dzieci 
film pt. „Śluby Panieńskie”. Przed wejściem na salę kinową zakupiono dla 
wszystkich zestawy: popcorn i napój. W drodze powrotnej zapewniono ciepły  
posiłek w McDonald, z czego największą frajdę miały dzieci.  

5. Zgodnie z zapisami do programu „Wzrastanie rodzin zastępczych”,                                       
2 nowopowstałe niespokrewnione rodziny zastępcze zostały wyposażone                             
w niezbędny sprzęt gospodarstwa domowego na łączną kwotę  9. 997,48zł. oraz                        
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7 istniejących już niespokrewnionych rodzin zastępczych (w tym 3 zawodowe) 
doposażono w sprzęt gospodarstwa domowego na kwotę 20. 996,91zł. Zakupiono 
m.in. meble, odkurzacz, zamrażarkę, kuchnię gazowo-elektryczną, lodówkę, 
czajnik, pralkę automatyczną i inny sprzęt gospodarstwa domowego, w zależności 
od sytuacji socjalno – bytowej danej rodziny. 

 
 
 

IIII..  PPrroojjeekktt  ssyysstteemmoowwyy  „„AAkkttyywwnnaa  iinntteeggrraaccjjaa  ssppoołłeecczznnaa  ii  zzaawwooddoowwaa                                        
ww  ppoowwiieecciiee  mmłłaawwsskkiimm””..  

 
 

W roku 2010 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie przystąpiło po 
raz trzeci do realizacji projektu systemowego pt.. „Aktywna integracja społeczna                                         
i zawodowa w powiecie mławskim” w ramach Priorytetu VII. „Promocja integracji 
społecznej” działanie 7.1. „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Poddziałanie 
7.1.2. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy  
rodzinie” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  

Projekt realizowany był w okresie od 1 marca 2010r. do 31 grudnia 2010r. 

 Projekt systemowy był skierowany między innymi do 30 pełnoletnich 
wychowanków rodzin zastępczych i różnego rodzaju placówek, oraz do 46 osób  
niepełnosprawnych, którzy objęci byli pomocą tut. Centrum.  

 

W ramach projektu pełnoletni wychowankowie rodzin zastępczych i różnego typu 
placówek oraz osoby niepełnosprawne mogły skorzystać z nieodpłatnego ukończenia  
następujących kursów, warsztatów i szkoleń tj:  

• poradnictwa specjalistycznego (psychologicznego, doradcy zawodowego, radcy  
prawnego i pracownika socjalnego)  

• kurs - kasjer sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej dla - 19 osób,  

• kurs masaż klasycznego dla - 24 osób, 

• kurs  języka angielskiego dla – 14 osób, 

• kurs prawa jazdy Kat. „B” dla - 18 osób; 

• warsztaty kreowania własnego wizerunku dla 30 osób dla pełnoletnich  
wychowanek i wychowanków rodzin zastępczych i różnego typu placówek; 

• 7 dniowe - warsztaty terapeutyczne – wyjazdowe dla 30 wychowanek                                      
i wychowanków opuszczających rodziny zastępcze i rożnego typu placówki, 
które odbyły się w miesiącu sierpniu w „ Dworze Szwałk” w miejscowości 
Świętajno k/Olecka (zajęcia terapeutyczne prowadził psycholog, pedagog      
i socjoterapeutka); 
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• 5 dniowe warsztaty terapeutyczne – wyjazdowe dla 46 osób niepełnosprawnych, 
które odbyły się w miesiącu październiku w „Dworze Szwałk” w miejscowości 
Świętajno k/Olecka (zajęcia prowadzone były przez psychologa i doradcę  
zawodowego); 

• turnus rehabilitacyjny dla 46 osób niepełnosprawnych i opiekunów w ORW  
„Posejdon” w Jastarni; 

• dwa wyjazdy edukacyjno – turystyczne do Warszawy dla wszystkich  
beneficjentów i ich otoczenia,; 

• wyjazd do Teatru Dramatycznego w Płocku; 

• pomoc rzeczowa dla 13 wychowanek i wychowanków opuszczających rodziny 
zastępcze i rożnego typu placówki w wysokości 63. 978,35zł. 

 

Ponadto w miesiącu listopadzie 2010 roku w ramach projektu systemowego odbyła 
się impreza integracyjna dla osób biorących udział w projekcie oraz ich otoczenia. Celem 
imprezy była promocja oraz podsumowanie dotychczasowych działań skierowanych do 
osób niepełnosprawnych, wychowanków rodzin zastępczych i różnego typu placówek jakie 
zostały zrealizowane w powiecie mławskim. Uczestnicy projektu nieodpłatnie uczestniczyli  
we wspólnej zabawie oraz otrzymali gadżety związane z promocją projektu. 

W ramach projektu udało się wzmocnić kadrę PCPR poprzez zatrudnienie doradcy 
ds. osób niepełnosprawnych (1 etat). 

 

Doposażono placówkę w niszczarkę, urządzenie wielofunkcyjne, kserokopiarkę, szafę 
metalową.  

W czasie realizacji projektu systemowego przeprowadzono 7 przetargów 
nieograniczonych, wysłano 20 zapytań ofertowych, podpisano 12 umów zlecenia,                          
1 umowę o dzieło i 7 umów z firmami szkoleniowymi.  

 

Do wykonania w/w zadań podpisano 7 umów z wykonawcami szkoleń. Pracownicy 
Centrum z wielkim zaangażowaniem realizowali zadania wynikające z założeń projektu. 

 

Całkowita wartość projektu wyniosła 717.659,68zł. W tym wkład własny 10,5% tj.  
75.354,27zł. Wszystkie zakładane rezultaty w projekcie systemowym w 2010 roku zostały 
osiągnięte.  

 

Celem naszych działań było zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej 76 
beneficjentów biorących udział w projekcie systemowym. 
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IIIIII..  PPrroojjeekktt  kkoonnkkuurrssoowwyy  „„EExxoodduuss””..  

 

 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w okresie marzec – lipiec 2010 r. 

realizowało projekt konkursowy „Exodus” współfinansowany ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII - Promocja integracji społecznej.  
Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej. 
Poddziałanie – 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym. 

Wartość całkowita projektu wynosiła 113.600,00zł/ nie wymagany był wkład 

własny/ . 

Grupą docelową projektu było 40 osób niepełnosprawnych – uczestników 
Środowiskowego Domu Samopomocy (osoby z zaburzeniami psychicznymi) zamieszkałych 
na terenie powiatu mławskiego.   
 

W ramach projektu zostały zrealizowane:    
• od marca do czerwca 2010 roku - 40 osób skorzystało z zajęć rehabilitacyjnych    

usprawniających psychofizycznie; 

• kwiecień 2010 roku - 40 osób ukończyło sześciodniowe warsztaty z psychologiem  
i  doradcą  zawodowym, 

• kurs komputerowy dla 20 osób; 

• zajęcia rehabilitacyjne  dla 40 osób; 

• dwudniowy wyjazd terapeutyczny dla 40 osób. 
 

 W ramach projektu doposażono ŚDS w niezbędny sprzęt rehabilitacyjny tj.: 
bieżnia, rowery treningowe szt. 3, atlas do ćwiczeń szt. 1, drabinki gimnastyczne szt. 2 
oraz zatrudni specjalistę do prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych. 
 

Wyżej wymieniowa placówka została również wyposażona ze środków unijnych                            
w nowy komputer i kserokopiarkę. 
 

Podsumowaniem projektu konkursowego ,,Exodus” była impreza integracyjno – 
promocyjna dla wszystkich beneficjentów ich otoczenia i władz samorządowych.   
 

Celem ogólnym projektu było wsparcie działalności środowiskowych instytucji 
aktywizujących osoby niepełnosprawne, w tym zaburzone psychicznie.  
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10) WYKAZ POTRZEB 

 
 

W celu usprawnienia działań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                      

w Mławie wskazane jest uwzględnienie niżej przedstawionych potrzeb: 

  
Potrzeby : 

1) kadrowe: 

Ø zatrudnienie radcy prawnego - 1/4 etatu; 

Ø zatrudnienie psychologa - 1/2 etatu; 

Ø zatrudnienie referenta do obsługi interesantów i sekretariatu      
 - 1 etat; 

Ø zatrudnienie sprzątaczki - 1/2 etatu. 
 
 
2) lokalowe: 

Ø brak Sali do spotkań z kadrą placówki, kierownikami OPS oraz  
do przeprowadzania szkoleń dla rodzin zastępczych i   
pracowników OPS z terenu Powiatu; 
 

ü brak pomieszczenia do przechowywania materiałów 
biurowych ( papieru do drukarek, xero kopiarki) i  
innych materiałów  niezbędnych do właściwego 
funkcjonowania placówki; 
 

Ø brak większego pomieszczenia przeznaczonego na archiwum 
zakładowe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


