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Wstęp 
 
 

1. PODSTAWY PRAWNE FUNKCJONOWANIA POWIATOWEGO 
CENTRUM POMOCY RODZINIE. 

 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie – jest jednostką organizacyjną 

spełniającą w strukturze samorządu powiatowego miejsce szczególne, gdyż przy udziale 

innych wyspecjalizowanych jednostek organizacyjnych takich jak: placówka 

opiekuńczo – wychowawcza, zespół ośrodków wsparcia wykonuje kompleksowo 

wszystkie zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej. Wielkość i różnorodność 

struktur wymaga niezbędnej koordynacji w celu efektywnego i racjonalnego 

wykonywania usług umożliwiających osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych 

sytuacji życiowych, których nie są w stanie samodzielnie pokonać. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, jako koordynator zadań, posiada 

rozbudowaną wiedzę o stanie pomocy społecznej w powiecie, co daje gwarancję 

należytego wykonania zadań. Pełni także rolę wyspecjalizowanej instytucji, tworzącej 

na potrzeby Rady i Zarządu Powiatu bazę informacji o stanie pomocy społecznej. Taka 

baza jest konieczna dla przygotowania i realizacji polityki socjalnej. 

Realizując zadania z zakresu polityki społecznej Centrum wykonuje uchwały                     

i dyspozycje Rady Powiatu oraz  Komisji i Zarządu Powiatu. Zarząd Powiatu ocenia                    

i analizuje realizację polityki społecznej w powiecie. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie jest również partnerem dla 

organizacji pozarządowych, prowadzących lub też wspierających działalność na rzecz 

osób wymagających pomocy, w tym szczególnie osób niepełnosprawnych. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie funkcjonuje na podstawie 

następujących aktów prawnych: 

- Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2 października  
2009r. Nr 175, poz. 1362); 

- Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz  
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.); 

- Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. Nr 91,  
poz. 578 z późn. zm.), 

- Uchwały Nr II/8/98r. Rady Powiatu Mławskiego z dnia 16.XII.1998r.    
w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie; 

- Statutu; 
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- Regulaminu Organizacyjnego. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie zostało utworzone Uchwałą Rady 

Powiatu Mławskiego Nr II/8/99 z dnia 16 grudnia 1998r. Centrum jest samodzielną 

jednostką organizacyjno – budżetową podporządkowana bezpośrednio Zarządowi 

Powiatu i wchodzi w skład powiatowej administracji zespolonej. Realizuje zadania 

własne powiatu, zadania zlecone przez administrację rządową, oraz inne określone                   

w ustawach.  

Podstawą gospodarki finansowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                         

w Mławie jest roczny plan finansowy, sporządzany na rok budżetowy, zgodnie                          

z obowiązującą procedurą budżetową. 

Przy realizacji zadań Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie współdziała z innymi 

centrami, z organami rządowej administracji ogólnej, organami samorządów 

terytorialnych, sądami właściwymi w sprawach rodzinnych i nieletnich, organizacjami 

społecznymi, stowarzyszeniami.  
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2. SPRAWOZDANIE FINANSOWE. 
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie informuje, iż środki finansowe 

przyznane na realizację zadań wydatków w rozdziałach 85201, 85202, 85203, 85204, 

85218, 85295, 85321, 85324 zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem wg 

poniższego wykazu: 

Rozdział Cel wydatków Plan Wykonanie 
% 

wykonania 

85201 Placówki Opiekuńczo -
Wychowawcze 158.543,64 97.236,42 61,33%

85202 Dom Pomocy Społecznej 65.059,00 58.606,87 90,08%

85203 Środowiskowy Dom 
Samopomocy 478.625,00 478.623,84 99,99%

 
z tego na wynagrodzenia 

osobowe dla 13 pracowników 256.251,00 256.250,89 99,99%

85204 Rodziny zastępcze 960.103,65 777.211,51 80,95%

85218 Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie 371.190,85 370.896,99 99,93%

 z tego na wynagrodzenia 
osobowe dla 8 pracowników 219.491,00 219.464,19 99,99%

85321 
Powiatowy Zespół do Spraw 

Orzekania o 
Niepełnosprawności 

127.000,00 126.398,55 99,53%

 
z tego na wynagrodzenia 

osobowe dla 2 pracowników 55.035,40 55.018,40 99,97%

85324 PFRON 21.351,00 21.344,87 99,97%

85295 Pozostała działalność 42.000,00 41.987,28 99,97%

 OGÓŁEM 2.223.873,14 1.972.306,33 88,69%
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Realizacja i rozliczenie projektu systemowego na kwotę  - 746.637,64zł 
 

D O C H O D Y 

Rozdział 85203  Środowiskowy Dom Samopomocy 
 

§ 0830  - odpłatność za pobyt użytkowników w  
                ŚDS za I - IV kwartał wynosi      17.549,22zł  
 

 Rozdział 85204  Rodziny Zastępcze 
 

§ 0830 - odpłatność za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej  
                       za I - IV kwartał wynosi          1.156,89zł. 
§ 0970 – inne                                                                                                    60,00zł.               

Rozdział 85218  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
 

§ 0920  - odsetki bankowe naliczone od salda dodatniego na rachunku  
     bankowym za I - IV kwartał wyniosły                                          3.642,68zł. 

 

§ 0970  - składki na ubezpieczenie opłacane przez budżet państwa 
               za osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności               458,22zł. 

             -  kwota potrąconego wynagrodzenia z tytułu terminowego 
                         wpłacania  podatku dochodowego                                                   125,00zł. 
 

§ 0970 – inne                                                                                                     29,80zł. 
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3. ZATRUDNIENIE. 
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie działa w oparciu o Statut 

(Uchwala Rady Powiatu nr XX/118/2000 z dnia 6 lipca 2000r. 

 Do 10 lipca 2007r. Centrum działało w oparciu o regulamin organizacyjny 

uchwalony przez Zarząd Powiatu w dniu 12 października 2000r. (Uchwała Zarządu 

Powiatu Nr 164/2000), a od 11 lipca 2007r. działa na podstawie nowego regulaminu 

organizacyjnego uchwalonego przez Zarząd Powiatu (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 prowadziło sprawy finansowo – księgowo – administracyjne                    

i kadrowe dla pracowników zatrudnionych w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania                          

o Niepełnosprawności i Domu Pomocy Społecznej w Bogurzynie. 

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 udzielanych świadczeń wymaga zatrudnienia 

odpowiednich specjalistów. Stan zatrudnienia na 31.12.2009 r. wyniósł 23 pracowników 

co daje 18,35 etatu (w tym 2 pracowników zatrudnionych w Powiatowym Zespole do 

Spraw Orzekania o niepełnosprawności). Wśród zatrudnionych 5 osób posiada 

orzeczenie o niepełnosprawności (w tym 2 osoby o stopniu umiarkowanym). 

Nadzór merytoryczny nad działalnością PCPR sprawuje Wydział Polityki 

Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. 
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Tabela 1 

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

Wyszczególnienie Liczba 
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   

Starszy księgowy 1  1/2      X      

Specjalista pracy 
socjalnej 1 1     X    

podjęta studia 
z zakresu 
organizacji 
pomocą  
społeczną 

Pracownik socjalny 1 1 X        
podjęte 
studnia 
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 NIEPEŁSNOSPRAWNOŚCI 

Przewodniczący 
Powiatowego Zespołu 
Orzekania o 
Niepełnosprawności 

1  1/2      X      

Sekretarz Powiatowego 
Zespołu 1 1      X  X   

Razem Zespół  2 1,5             

Ogółem zatrudnienie 23 18,35 
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W Domu Pomocy Społecznej w Bogurzynie było zatrudnionych 3 dozorców na 

umowę zlecenia. 
 

W roku 2009 w 7 osób zostało kierowanych do PCPR na staż przez Powiatowy 

Urząd Pracy w Mławie. 
 

Zarówno Dyrektor jak i pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

uczestniczyli w wielu spotkaniach, naradach i konferencjach. Były one organizowane 

przez instytucje nadrzędne. Dotyczyły zagadnień związanych z realizacją zadań 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Ogółem 27 pracowników wzięło udział w 22 

szkoleniach. Wybierane są w większości szkolenia nieodpłatne. Pracownicy Centrum 

uczestniczyli między innymi w następujących szkoleniach i konferencjach: 

- szkolenie dot. „Wniosku o płatność w projektach systemowych”, 

- szkolenie pt. „Zasady aplikowania o środki unijne”, 

- szkolenie „W sprawie programów unijnych 6.3”, 

- konferencja „Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie”, 

- konferencja upowszechniająca realizację projektu systemowego Mazowieckiego  
Centrum Polityki Społecznej pt. „Razem dla Mazowsza”, 

- szkolenie pt. „Praca terapeutyczna z osobą upośledzoną umysłowo”, 

- szkolenie pt. „Prawidłowa ochrona danych osobowych i udostępniania danych  
instytucjom w praktyce organizacji pomocy społecznej”, 

- szkolenie pt. „Program Aktywności Lokalnej w MOPS, PCPR jako instrument  
przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu”, 

- szkolenie pt. „Indywidualny program usamodzielniania osób opuszczających  
rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo – wychowawcze”, 

- szkolenie pt. „Rozliczenie finansowe i nadzór oraz dokumentowanie realizacji  
projektów systemowych”, 

- szkolenie pt. „Konstruowanie budżetu zadaniowego projektu”, 

- szkolenie na temat „Zamówienia publiczne oraz zasada konkurencyjności”, 

- szkolenie „Wydatki strukturalne, zasady sporządzania sprawozdań”, 

- szkolenie „Udzielanie pierwszej pomocy”, 

- w roku 2009 Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przebywała na 
wyjeździe studyjno – szkoleniowym w Wiedniu. Wyjazd finansowany w całości ze 
środków Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej. 
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Ponadto zorganizowano zgodnie z art.19 p.14 ustawy o pomocy społecznej 

,,doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych 

pomocy społecznej z terenu powiatu „ na następujące tematy: 

• zmiany w odpłatności za korzystanie z usług w ŚDS, 

• kryteria dofinansowania ze środków PFRON zadań z zakresu rehabilitacji  
     społecznej, 

• spotkanie dot. bezpłatnej pomocy żywnościowej dla osób potrzebujących      
     z „Banku Żywności w Warszawie”, 

• analiza zmian w ustawie o pomocy społecznej, 

• „wypalenie zawodowe” – analiza własnej osobowości (spotkanie  
    z psychologiem), 

• konstruowanie budżetu zadaniowego projektu unijnego, 

• spotkanie na temat omówienia konkursu ogłoszonego przez MPiPS na finansowe 
wspieranie programów z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną pt.„Szkoła dla 
Rodziców” – program umiejętności wychowawczej dla rodziców. 

 
W roku 2009 została opracowana we współpracy z Ośrodkami Pomocy 

Społecznej, organizacjami pozarządowymi oraz różnymi instytucjami z terenu 

Powiatu - ,,Strategia rozwiązywania problemów społecznych w Powiecie 

Mławskim na lata 2010 - 2020”. 
Opracowanie strategii podyktowane zostało istotną potrzebą i wymogiem nowej 

sytuacji społeczno - gospodarczej Powiatu Mławskiego, regionu mazowieckiego i Polski, 

związanej głównie z funkcjonowaniem naszego kraju w strukturach Unii Europejskiej 

oraz nowymi możliwościami związanymi z pozyskiwaniem funduszy strukturalnych na 

rozwój lokalny, w tym politykę społeczną. Oparcie funkcjonowania polityki społecznej                        

w powiecie na długofalowym planowaniu, na przejrzystych celach o różnym horyzoncie 

czasowym, pomaga w efektywnym zarządzaniu sferą polityki społecznej oraz ułatwia 

pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na realizację zadań strategicznych z zakresu tej 

polityki. Strategia pomaga także skoordynować działania różnych instytucji działających 

na rzecz rozwoju sfery polityki społecznej w powiecie, wokół priorytetowych kierunków 

działań. 
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4. ZADANIA POWIATU Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ 
REALIZOWANE PRZEZ PCPR. 

 
Do zakresu działania Centrum należy: 
Wykonywanie zadań z zakresu pomocy społecznej: 

1) opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów 
społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, 
wspierania osób niepełnosprawnych i innych, którym celem jest integracja osób                  
i rodzin z grup szczególnego ryzyka – po konsultacji ze 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 niespokrewnionych z dzieckiem  
zawodowym rodzinom zastępczym; 

4) zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo  
pozbawionym opieki rodziców, w szczególności poprzez organizowanie                         
i prowadzenie ośrodków adopcyjno – opiekuńczych, placówek opiekuńczo –
wychowawczych dla dzieci i młodzieży, w tym placówek wsparcia dziennego                
o zasięgu ponadgminnym dla dzieci młodzieży, a także tworzenie i wdrażanie  
programów pomocy dziecku i rodzinie; 

5 ) pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych    
w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych, również  
na terenie innego powiatu; 

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

 wychowawcze, domy pomocy społecznej i rodziny zastępcze; 
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 matek z małoletnimi dziećmi i kobiet                 
w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, 
specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze lub młodzieżowe ośrodki  

 wychowawcze, mających braki w przystosowaniu się; 

8)  pomoc osobom mającym trudności w integracji ze środowiskiem, które  
 otrzymały status uchodźcy; 

9) pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu  
z zakładu karnego; 
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10)  prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu  
 ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób; 

11)  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; 

12)  prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej; 

13)  udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach; 

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

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

16)  podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym  
  tworzenie i realizacja programów osłonowych; 
17)  sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie,  
    również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego; 
18)  sporządzanie bilansu potrzeb powiatu w zakresie pomocy społecznej; 

19)  pomoc uchodźcom w zakresie indywidualnego programu integracji oraz opłacanie   
  za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach  

 o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia; 
20) prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami  
  psychicznymi; 
21)  realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej,   

 mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz  
  rozwój specjalistycznego wsparcia.  
 

 Wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych: 

1) opracowywanie i realizacja, zgodnych ze strategią rozwoju województwa,            
powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie 
a) rehabilitacji społecznej, 

b) rehabilitacji zawodowej i zatrudniania, 

c) przestrzegania praw osób niepełnosprawnych; 

2) współpraca z instytucjami administracji rządowej i samorządowej                                       
w opracowywaniu i realizacji programów działań na rzecz osób 
niepełnosprawnych; 

3) udostępnianie na potrzeby Pełnomocnika i Samorządu Województwa oraz  
przekazywanie właściwemu wojewodzie uchwalonych przez radę powiatu 
programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz rocznej informacji z ich 
realizacji; 
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4) podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków  
 niepełnosprawności; 

5) opracowywanie i przedstawianie planów zadań i informacji z prowadzonej 
działalności oraz ich udostępnianie na potrzeby samorządu województwa; 

6) współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz 
osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej tych  

 osób; 
7) dofinansowanie: 

a) uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach  
 rehabilitacyjnych, 
b) sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, 

c) zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki 
pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie  

 odrębnych przepisów, 
d) likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych,  
 w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych, 
e) rehabilitacji dzieci i młodzieży; 

8) dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej; 

9) przygotowywanie sprawozdań rzeczowo – finansowych o zadaniach  
 zrealizowanych z otrzymanych z PFRON środków. 
 
 

 Współpraca z organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, 
związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami 
fizycznymi: 

a) w zakresie organizowania pomocy społecznej, 

b) w celu udzielania pomocy i doprowadzania do integracji osób  
 niepełnosprawnych ze środowiskiem. 

 
 

Zgodnie z art. 112 ust. 12 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej 

(Dz. U. Nr 64 poz. 593 z późniejszymi zmianami) – Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Mławie przedstawia sprawozdanie z działalności Centrum za 2009r. 

Zakres zadań Centrum jest bardzo szeroki wynikający z zapisów w art. 19 (zadania 

własne powiatu) i art. 20 (zadania z zakresu administracji rządowej realizowanej przez 

powiat) wyżej wymienionej ustawy oraz zadania wynikające z ustawy o ochronie zdrowia 

psychicznego i zadania rehabilitacji społecznej wynikające z ustawy o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. 
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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. 

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 i sztuka. 

 
3. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. 

4. Zespól finansowo – księgowo – administracyjny. 
 

 
 

1. Pomoc środowiskowa – Opieka nad dzieckiem i rodziną 

1) Realizacja zadań z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną 
 

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.), w której rozdział                          

4 poświęcony jest opiece nad dzieckiem i rodziną oraz przepisy wykonawcze do ustawy, 

tj. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 18 października 2004 roku                        

w sprawie rodzin zastępczych ( Dz. U. z 2004 r. Nr 233, poz. 2344 z późn. zm.), 

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 roku w sprawie 

placówek opiekuńczo – wychowawczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 201, poz. 1455)                           
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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).  

Organizowanie opieki w rodzinach zastępczych oraz udzielanie pomocy w procesie 

usamodzielniania się wychowankom opuszczającym rodziny zastępcze jest realizowane 

przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie poprzez: 

- prowadzenie dokumentacji rodzin zastępczych oraz pełnoletnich wychowanków  
rodzin zastępczych, 

- przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w celu rozpoznania stanu 
zabezpieczenia potrzeb bytowych, zdrowotnych i emocjonalnych dzieci 
wychowujących się w środowisku zastępczym oraz pełnoletnich wychowanków 
rodzin zastępczych, a także sporządzanie wywiadów na zlecenie sądów i innych  
jednostek pomocy społecznej, 

- przeprowadzanie co 6 m-cy aktualizacji wywiadów środowiskowych u rodziców 
biologicznych w celu ustalenia możliwości ponoszenia odpłatności za pobyt ich dzieci  
w rodzinach zastępczych, 

- opracowywanie i zawieranie pomiędzy Powiatem Mławskim, a innymi powiatami 
porozumień w sprawie umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych oraz zwrotu   
wypłaconych świadczeń, 

- przygotowywanie decyzji administracyjnych 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, 

- organizowanie szkoleń dla rodzin zastępczych, 

- udzielanie rodzinom porad pedagogicznych, socjalnych itp. 

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

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

- sporządzanie sprawozdań kwartalnych, półrocznych i rocznych dla Ministerstwa 
Polityki Społecznej oraz rocznego do Głównego Urzędu Statystycznego zawierających 
szczegółową charakterystykę rodzin zastępczych, dzieci wychowujących się w tych 
rodzinach oraz pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo  
– wychowawczych, 

- wprowadzanie wszystkich danych dotyczących udzielonych świadczeń dla rodzin 
zastępczych, pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i wychowanków 
placówek opiekuńczo - wychowawczych do programu informatycznego POMOST. 
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W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku w Powiecie Mławskim 

funkcjonowały łącznie 62 rodziny zastępcze dla 89 dzieci., tj.: 
 

• 53 rodziny spokrewnione, w których przebywało łącznie 67 dzieci, 

•  5 rodzin niespokrewnionych, w których przebywało łącznie 7 dzieci, 

•  2 rodziny zastępcze niespokrewnione o charakterze pogotowia  
 rodzinnego, w których przebywało łącznie 8 dzieci, 

• 2 rodziny zastępcze zawodowe niespokrewnione z dzieckiem wielodzietne, 
w której przebywało łącznie 7 dzieci.  

 

Wykaz rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Mławskiego                                   

w poszczególnych gminach: 

1. Lipowiec Kościelny – 4, 
2. Radzanów – 2, 
3. Strzegowo – 6, 
4. Stupsk – 8, 
5. Szreńsk – 3, 
6. Szydłowo – 1, 
7. Wieczfnia Kościelna – 4, 
8. Wiśniewo – 3. 
9. Mława – 31 
 

W okresie od 01.01.2009r. do 31.12.2009r. powstało 12 nowych rodzin 

zastępczych, w których umieszczono łącznie 24 dzieci:  

- 2 rodziny zawodowe wielodzietne, 

- 1 rodzina o charakterze pogotowia rodzinnego, 

- 1 rodzina zastępcza niespokrewniona, 

- 8 rodzin zastępczych spokrewnionych. 
 

W dniu 2 stycznia 2009r. Starosta Mławski podpisał umowę – zlecenie                                 

z nowopowstałą zawodową niespokrewnioną z dzieckiem rodziną zastępczą o charakterze 

pogotowia rodzinnego. W w/w rodzinie zastępczej znalazło opiekę łącznie 5 dzieci,              

w tym: 2 dzieci zostało umieszczonych w rodzinie adopcyjnej, zgodnie z postanowieniem 

Sądu Rejonowego w Mławie, zaś 1 dziecko zostało umieszczone w zawodowej 

niespokrewnionej z dzieckiem wielodzietnej rodzinie zastępczej na terenie naszego 

powiatu. Pozostałe dzieci nadal przebywają w tej rodzinie do czasu uregulowania ich 

sytuacji prawnej przez Sąd, nie dłużej jednak niż 15 miesięcy.  
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Jedna z rodzin zastępczych o charakterze pogotowia rodzinnego funkcjonująca na 

terenie powiatu mławskiego od 2005 roku, podjęła decyzję o przekwalifikowaniu się na 

zawodową niespokrewnioną z dzieckiem wielodzietną rodzinę zastępczą i poinformowała 

o tym fakcie tut. Centrum. Koszt przeprowadzonego doszkolenia dla w/w rodziny 

zastępczej wyniósł 500,00zł. W dniu 24.06.2009r. rodzina ta ukończyła szkolenie dla 

kandydatów do pełnienia funkcji zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem wielodzietnej 

rodziny zastępczej i otrzymała pozytywną opinię Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego              

w Ciechanowie.  

W dniu 15 lipca 2009r. Starosta Mławski podpisał umowę – zlecenie z w/w rodziną,  

która sprawuje opiekę nad 4 dzieci, z których 2 to byli wychowankowie Domu Dziecka            

w Kowalewie. Do momentu przekwalifikowania się i rozwiązania umowy – zlecenie             

o pełnienie funkcji zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zastępczej                     

o charakterze pogotowia rodzinnego rodzina ta sprawowała opiekę nad 3 dzieci,                        

z których: 1 umieszczono w zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem wielodzietnej 

rodzinie zastępczej, 1 dziecko umieszczono w niespokrewnionej rodzinie zastępczej, zaś  

1 umieszczono w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Płońsku. 

Od dnia 1 grudnia 2009r. na terenie naszego powiatu funkcjonuje nowa zawodowa 

niespokrewniona z dzieckiem wielodzietna rodzina zastępcza, która od 03.08.2006r. do 

30.11.2009r. funkcjonowała na terenie Powiatu Olsztyńskiego. W rodzinie tej aktualnie 

przebywa 4 dzieci: 3 pochodzi z Powiatu Olsztyńskiego, 1 dziecko z Powiatu 

Ostródzkiego.  

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. 

Na podstawie zawartych porozumień z Powiatem Mławskim niżej wymienione 

powiaty ponosiły wydatki z tytułu utrzymania ich dzieci w rodzinach zastępczych na 

naszym terenie tj.: 

- Miasto Szczecin – 1 porozumienie dla jednego dziecka, 
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- Powiat Pruszkowski – 2 porozumienia dla dwójki dzieci, 

- Powiat Gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim – 2 porozumienia dla dwójki 
dzieci (od dnia 01.07.2009r. rodzina zastępcza mieszka na terenie Powiatu 
Gdańskiego), 

- Powiat Działdowski – 4 porozumienia dla czworga dzieci,  

- Powiat Nowodworski – 2 porozumienia dla dwojga dzieci, 

- Powiat Mrągowski – 1 porozumienie dla jednego dziecka, 

- Powiat Nidzicki – 1 porozumienie dla jednego dziecka, 

- Powiat Olsztyński – 3 porozumienia dla trojga dzieci, 

- Powiat Ostródzki – 1 porozumienie dla jednego dziecka. 

Łącznie 9 powiatów, 17 dzieci. 
 

Ponadto, w 2009 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 Żuromiński – 1 porozumienie dla 1 dziecka (na mocy postanowienia Sądu 
Rejonowego w Mławie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w dniu 20.08.2009r. 
rodzina zastępcza została rozwiązana i dziecko umieszczono w placówce  

 opiekuńczo - wychowawczej), 

- Powiat Pleszewski – 1 porozumienie dla 1 dziecka.  
 

Łącznie 5 powiatów, 6 dzieci. 
 
 

Rodziny zastępcze funkcjonujące w Powiecie Mławskim otrzymują miesięczną 

pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie 

zastępczej. Kwota świadczeń uzależniona jest od: 

• wieku dziecka, 

• stanu zdrowia, 

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

Podstawą ustalenia wysokości pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów 

utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej jest tzw. kwota podstawy, która wynosi  

1.647,00zł. 
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Od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku PCPR w Mławie wydał dla rodzin 

zastępczych: 

• 24 nowych decyzji 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, 

• 37 decyzji zmieniających kwotę świadczenia otrzymywaną przez rodziny  
 zastępcze. 

• 9 decyzji wygaszających pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów  
 utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej, 

• 4 decyzje uchylające świadczenie pieniężne, 

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

 dziecka, 

• 1 decyzję przyznającą jednorazowe świadczenie pieniężne na skutek zdarzenia  
losowego. 

 

W okresie sprawozdawczym 7 dzieci opuściło rodziny zastępcze (spokrewnione                         

i niespokrewnione), w tym: 
 

- do rodziny naturalnej powróciło – 6 dzieci, 

- w placówce opiekuńczo – wychowawczej umieszczono – 1 dziecko. 
 

W rodzinach zastępczych 10 dzieci osiągnęło pełnoletność, w tym: 
 

- 4 dzieci pozostało nadal w rodzinie zastępczej, do czasu ukończenia szkoły, w której 
rozpoczęło naukę przed osiągnięciem pełnoletności (zgodnie z art. 78 ust. 5 ustawy  
o pomocy społecznej), 

- 6 dzieci rozpoczęło proces usamodzielnienia. 
 

Na świadczenia dla 62 rodzin zastępczych od 01.01.2009r. do 31.12.2009r. 

wypłacono łącznie 613.673,00zł.  

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 sytuacji rodzinnej, materialnej i zdrowotnej. Starosta może jednak 

częściowo zwolnić lub odstąpić od ustalenia opłaty.  

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2009r. zostało wydanych 27 decyzji administracyjnych,    
w tym: 

•   7 decyzji zwalniających z ponoszenia odpłatności, 
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• 14 decyzji odstępujących od ponoszenia odpłatności, 

• 3 uchylające decyzje, 

• 2 decyzje wygaszające, 

• 1 decyzja częściowo zwalniająca z ponoszenia odpłatności. 
 

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: 

- 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 01.01.2009r. do 31.12.2009r. tut. Centrum objęło pomocą w formie 

kontynuowania nauki 41 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 badana jest aktualna sytuacja osobista i majątkowa u wszystkich wychowanków. 

Na początku każdego semestru wychowankowie są zobowiązani do dostarczenia 

aktualnego zaświadczenia szkolnego. 

 W okresie sprawozdawczym PCPR w Mławie wydał: 

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

• 8 decyzji wygaszających pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki (rezygnacja ze  
 szkoły),  

• 1 decyzję zawieszającą pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki, 

• 2 decyzje wznawiające pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki. 
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Łączna kwota pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki dla 41 

wychowanków rodzin zastępczych w roku 2009 wyniosła 170.156,00zł. 

W ramach pomocy mającej na celu życiowe usamodzielnienie się i integrację ze 

środowiskiem 5 pełnoletnim wychowankom rodzin zastępczych PCPR w Mławie 

przyznało pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej i pomoc na usamodzielnienie 

finansowe. W ramach tej pomocy wychowankom zakupiono m. in. materiały niezbędne 

do wyposażenia i remontu domu na łączną kwotę 20.778,01zł.  
 

Łączna  wydatkowana kwota  dla rodzin zastępczych w roku 2009 wniosła 777.211,51zł.,  

w tym: 

-     pomoc finansowa dla rodzin zastępczych 516 409,00zł. 

- na kontynuowanie nauki 170.156,00zł., 

- na usamodzielnienie finansowe 9.882,00zł., 

- na zagospodarowanie w formie rzeczowej 10.896,01zł, 

- wynagrodzenia i pochodne 69 868,50 zł. 
 

Informacja o liczbie rodzin zastępczych funkcjonujących w latach 2006 – 2009 

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 2009 r., 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 2007 r. 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 2005 r. 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 typu: interwencyjnego i socjalizacyjnego.  

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 PCPR w Mławie w okresie od stycznia do grudnia 2009 r. wpłynęło 13 

postanowień Sądu Rejonowego w Mławie Wydziału III Rodzinnego i Nieletnich 

dotyczących umieszczenia 19 dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej oddziału 

socjalizacyjnego i interwencyjnego (w tym: 3 postanowienia Sądu dotyczyły 7 dzieci  

pochodzących z gmin powiatu mławskiego, zaś 7 postanowień dotyczyło 12 dzieci  

pochodzących z miasta Mławy). Poza postanowieniami dot. umieszczenia dzieci                            

w placówkach wpłynęło również 1 postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej                                 

i tym samym skreśleniu z listy wychowanków DD w Kowalewie, 1 postanowienie dot. 

umorzenia postępowania o przywrócenie i uchylenie władzy rodzicielskiej oraz                         

1 postanowienie dot. przywrócenia władzy rodzicielskiej dla 2 dzieci (wszystkie 

postanowienia dot. dzieci z gmin powiatu mławskiego).      
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 W okresie od stycznia do grudnia 2009 roku Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Mławie wydało 37 skierowań dotyczących umieszczania dzieci                              

w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej Oddziału Socjalizacyjnego 

lub Interwencyjnego – Domu Dziecka w Kowalewie w tym: dla 19 dzieci pochodzących              

z powiatu mławskiego oraz dla 18 dzieci pochodzących z innych powiatów z tym, że                       

3 skierowania zostały uchylone z powodu zmiany postanowienia Sądu i umieszczenia 

dzieci w rodzinie zastępczej. 

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; 

- kwestionariusz aktualnego rodzinnego wywiadu środowiskowego wraz ze 
szczególnym opisem sytuacji dziecka oraz dokumentację dotychczasowych  

 działań podjętych wobec dziecka i rodziny.   

Liczba dzieci umieszczonych w okresie od stycznia do grudnia 2009r.                                  

w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej – Domu Dziecka                               

w Kowalewie na oddziale interwencyjnym bądź socjalizacyjnym wynosi 66 osób (33 

chłopców i 33 dziewczynki). Suma ta uległa spadkowi w stosunku do całego roku 

poprzedniego. Na podstawie kontraktu zawartego z Dyrektorem Domu Dziecka                           

w Kowalewie a wychowankami tej placówki w Mieszkaniu Autonomicznym mieszka 

dwóch chłopców z terenu Miasta Mławy.   

Ponadto Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w kwietniu 2009 roku 

zostało obciążone notą księgową za pobyt małoletniej w Oddziale Interwencyjnym 

Placówki Wielofunkcyjnej „Słoneczny Dom” w Radomiu w wysokości 241,62zł za 4 dni. 

Ponowna sytuacja zdarzyła się we wrześniu 2009 r., wtedy PCPR ponosił koszty 



 25

utrzymania małoletniej w Pogotowiu Opiekuńczym w Warszawie w wysokości 155,21zł 

za 1 dzień.  

Łączna kwota wystawionych not księgowych za pobyt dzieci w placówkach w 2009r. 

wynosi 396,83 zł. 

Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 12.03.2004 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 zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Mławskiego dotyczącą 

warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłaty za pobyt dziecka lub osoby 

pełnoletniej w placówce opiekuńczo – wychowawczej.   

W okresie od stycznia do grudnia 2009 roku PCPR w Mławie wydał:  
- 9 nowych decyzji administracyjnych dot. zwolnienia z urzędu rodziców lub 

opiekunów prawnych z ponoszenia odpłatności za pobyt dzieci w placówkach  
opiekuńczo - wychowawczych;  

- 7 nowych decyzji administracyjnych dot. odstąpienia z urzędu od ustalenia od  
rodziców lub opiekunów prawnych  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. 

- 3 nowe decyzje administracyjne dot. uchylenia skierowania do placówki  
opiekuńczo – wychowawczej. 

Łącznie wydano 24 decyzje. 

Żaden z rodziców lub opiekunów prawnych w w/w okresie nie ponosił odpłatności 

za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej, z powodu trudnej sytuacji 

socjalno – bytowej rodziny.  
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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 2009 roku na podstawie zawartych 39 porozumień                     

z Powiatem Mławskim niżej wymienione powiaty ponosiły wydatki z tytułu utrzymania 

ich dzieci w Domu Dziecka w Kowalewie tj:  

- powiat sierpecki – 15 porozumień dla piętnaściorga dzieci,  

- powiat żuromiński - 2 porozumienia dla dwojga dzieci; 

- powiat żyrardowski - 18 porozumień dla osiemnaściorga dzieci; 

- powiat lidzbark warmiński – 1 porozumienia dla jednego dziecka ; 

- powiat pułtuski - 1 porozumienie dla jednego dziecka ; 

- powiat iławski – 2 porozumienia dla dwojga dzieci . 
 

Ponadto Powiat Mławski w okresie od stycznia do grudnia 2009 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 pięciorga dzieci (jedno dziecko w dniu    
15.01.2009r. opuściło placówkę i zostało umieszczone w spokrewnionej  
z dzieckiem rodzinie zastępczej na terenie naszego powiatu); 

- Miasto Siedlce – porozumienie dla czworga dzieci; 

- powiat kraśnicki – porozumienie dla czworga dzieci.  
  

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 zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy                        

o pomocy społecznej. 

W okresie od stycznia do grudnia 2009 roku Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Mławie odmówiło umieszczenia 266 dzieciom z innych powiatów w Domu 

Dziecka w Kowalewie z powodu braku wolnych miejsc w placówce. 
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W okresie od 01.01.2009 roku do 31.12.2009 roku PCPR w Mławie obejmował 

pomocą 22 pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych, którzy 

kontynuują naukę (w tym: 15 wychowanków z placówek opiekuńczo – wychowawczych 

typu socjalizacyjnego, 4 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 wychowanka w placówce tj. 400 % podstawy kwoty 

1.647,00zł – tj. 6.588,00zł x 2 osoby = 13.176,00zł oraz 2 wychowankom zakładów 

poprawczych w kwocie uzależnionej od okresu pobytu wychowanka w placówce tj. 200 

% podstawy kwoty 1.647,00zł – tj. 3.294,00zł w jednym przypadku, w drugim natomiast 

pomoc ta została odmówiona z powodu prawomocnego posiadania dwóch wyroków za 

popełnienie przestępstwa z winy umyślnej. W sprawie tej wychowanek odwołał się do 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie. SKO jednak utrzymało                   

w mocy decyzję Starosty Mławskiego dot. w/w usamodzielnienia.     

Po zbadaniu sytuacji rodzinnej wychowanków podczas wywiadu środowiskowego 

została przyznana pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej 2 wychowankom                      

z zakładu poprawczego w kwocie – jednemu 1.050,00zł, drugiemu zaś w wysokości 

2.495,01zł oraz 1 wychowance ośrodka szkolno - wychowawczego w kwocie 4.941,00zł.  

 W okresie od stycznia do grudnia 2010 roku PCPR w Mławie wydał: 
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- 8 nowych decyzji dla wychowanków kontynuujących naukę; 

- 8 decyzji wygaszających pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki (rezygnacja  
z nauki), 

- 1 decyzje zawieszającą pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki (wszczęto  
 postępowanie karne, ), 

- 3 decyzje przyznające pomoc pieniężną na usamodzielnienie tj: 1 wychowankowi  
 zakładu poprawczego, 2 wychowankom z placówki opiekuńczo – wychowawczej; 

- 1 decyzja odmawiającą pomoc pieniężną na usamodzielnienie tj. 1 wychowankowi  
 zakładu poprawczego, 

- 3 decyzje przyznające pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej tj: 2 
wychowankom zakładu poprawczego oraz 1 wychowance specjalnego ośrodka 
szkolno - wychowawczego. 

Łącznie wydano 24 decyzje. 
 

 

Jak wynika z analizy danych, liczba pełnoletnich wychowanków kontynuujących 

naukę z placówek opiekuńczo – wychowawczych uległa wzrostowi w stosunku do całego 

roku poprzedniego. 
 

Na placówki opiekuńczo – wychowawcze w okresie od stycznia do grudnia 

poprzedniego roku wydatkowano łącznie 97.236,42zł z tego: 

dla 22 wychowanków na kontynuowanie nauki                                    72.280,41zł 

dla 4 wychowanków na usamodzielnienie finansowe                           16.470,00zł  

dla 3 wychowanków na zagospodarowanie w formie rzeczowej            8.486,01zł.       
 
 

W roku 2009 dział „Opieka nad dzieckiem i rodziną” łącznie wydał: 

- 220 decyzji administracyjnych, 

- Przeprowadzono 387 wywiadów środowiskowych. 
 
 

 

 

Mieszkanie Chronione w Mławie ul. Słowackiego 18/21. 
 

Mieszkanie Chronione jest zadaniem realizowanym w oparciu o ustawę z dnia 

12.03.2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362 z późn. zm),  

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie 

udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki, zagospodarowanie               

(Dz. U. z 2005 r. Nr 6, poz. 45) oraz Uchwałę Nr XXXIX/310/2006 z dnia 5 października 

2006 r. w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności 
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za pobyt w Mieszkaniu Chronionym w Mławie przy ul. Słowackiego 18/21 (Dz. Urz. 

Woj. Maz. Nr 214, poz. 8119),  

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 (…),                          

a wychowankiem.  

Zgodnie z § 5 ust. 1 w/w uchwały mieszkaniec mieszkania chronionego nie ponosi 

opłaty za pobyt w mieszkaniu chronionym, jeżeli jego dochód nie przekracza kwoty 

kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.  

Ponadto w ramach procesu usamodzielnienia w okresie od stycznia do grudnia 

2009 roku 5 wychowanek z placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego 

zostało objętych pomocą w formie zapewnienia 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                               

5 wychowankom ustaliło odpłatność za pobyt w Mieszkaniu Chronionym w Mławie/                                 

z powodu bardzo trudnej sytuacji socjalno – bytowej jedną z wychowanek zwolniono                                       

z ponoszenia odpłatności za pobyt w w/w mieszkaniu/.  
 

   W związku z powyższym, w okresie od stycznia do grudnia 2009 roku PCPR                    

w Mławie wydał: 

- 1 decyzję wygaszającą pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków 
mieszkaniowych poprzez umożliwienie zamieszkania w mieszkaniu chronionym; 

- 1 decyzję przyznającą pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków  
 mieszkaniowych poprzez umożliwienie zamieszkania w mieszkaniu chronionym; 

- 4 decyzje ustalające odpłatność za pobyt w Mieszkaniu Chronionym;    

- 2 decyzje zwalniające całkowicie z ponoszenia odpłatności za pobyt w Mieszkaniu 
Chronionym z powodu trudnej sytuacji socjalno – bytowej;  

 
 
 
 

Kierowanie do Środowiskowego Dom Samopomocy w Mławie. 
 

   Zadania Środowiskowego Domu Samopomocy w Mławie realizowane są                       

w oparciu o ustawę z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r., Nr 175, 

poz. 1362 z późn. zm.), ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania 
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administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), ustawę z dnia 19 

sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535 z poźn. zm.), 

oraz Uchwałę Nr XXX/224/2005 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 27 października 2005 

roku w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za 

pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Mławie (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 252, 

poz. 8246) i Uchwałę Nr VII/45/2007 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 31 maja 2007 

roku dotyczącej zmiany w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad 

ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Mławie                   

(Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 170, poz. 4621). Zgodnie z załącznikiem do uchwały, 

określającym szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym 

Domu Samopomocy w Mławie, ul. Słowackiego 16 odpłatność ustalana jest według 

stawki Wojewody Mazowieckiego. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie 

Wydział Polityki Społecznej poinformował, iż średni miesięczny koszt utrzymania 

uczestnika w środowiskowym domu samopomocy w województwie mazowieckim za 

2008 rok wynosił 900 zł/ 1 osobę. W związku z powyższym, przy ustalaniu kosztów 

pobytu uczestników w środowiskowym domu samopomocy w 2009 roku należało 

zastosować powyższy koszt. Z powodu niskich dochodów, przewlekłych chorób                          

w rodzinie, dodatkowych niepełnosprawności, bezrobocia i innych przesłanek, została 

ustalana częściowa odpłatność za pobyt tj. do 15 % od średniego miesięcznego kosztu 

utrzymania 1 miejsca w śds. (900 zł/ 1 osobę). 
 

Od 01.01.2009 do 31.12.2009 roku Środowiskowy Dom Samopomocy w Mławie 

obejmował opieką terapeutyczno - medyczno - rehabilitacyjną 42 osoby                             

z upośledzeniem umysłowym w tym: 16 kobiet i 26 mężczyzn w różnym wieku.  

Wśród 42 osób będących użytkownikami Środowiskowego Domu Samopomocy                     

w Mławie – PCPR w Mławie w 2009 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 grudnia 2009 roku PCPR w Mławie wydał: 
- 4 nowe decyzje kierujące i ustalające odpłatność za pobyt w Środowiskowym 

Domu Samopomocy w Mławie, ul. Słowackiego 16 (2 decyzje na kwotę 9,00zł 
miesięcznie oraz 2 decyzje na kwotę 45,01zł miesięcznie); 
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- 3 decyzje wygaszające pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Mławie,  
 ul. Słowackiego 16; 

- 1 decyzję umarzającą postępowanie przyjęcia do Środowiskowym Domu  
 Samopomocy w Mławie, ul. Słowackiego 16; 

- 1 decyzję zmieniającą umorzenie postępowania dot. ustalenia nowej odpłatności za  
 pobyt w w/w Domu;  

- 2 decyzje zwalniające z ponoszenia odpłatności za pobyt Środowiskowym Domu  
 Samopomocy w Mławie, ul. Słowackiego 16; 

- 9 decyzji ustalających odpłatność za pobyt w Środowiskowym Domu 
Samopomocy w Mławie, ul. Słowackiego 16, w wysokości 1% - 5% tj. 9,00zł . 

 miesięcznie; 

- 7 decyzji ustalających odpłatność za pobyt w Środowiskowym Domu  
 Samopomocy w Mławie, w wysokości 5% - 10% tj. 45,01zł miesięcznie; 

- 7 decyzji ustalających odpłatność za pobyt w Środowiskowym Domu  
 Samopomocy w Mławie, w wysokości 10 % - 15 % tj. 90,01 zł miesięcznie; 

- 1 decyzja ustalająca odpłatność za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy 
w Mławie, ul. Słowackiego 16, w wysokości 15 % - 20 % tj. 101,25zł miesięcznie. 
 

Łącznie 35 decyzji. 
 
 
 
 
 
 
 

3) Środowiskowy Dom Samopomocy. 
 
 
 
 

 Środowiskowy Dom Samopomocy w Mławie jest samorządową jednostką 

budżetową funkcjonującą od dnia 02.09.2002 roku w strukturach Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Mławie i realizującą zadania z zakresu administracji rządowej                         

w oparciu o ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r., Nr 

115, poz. 728 z późn. zm.) oraz ustawę z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia 

psychicznego (Dz. U. z 1994 r., Nr 111, poz. 535 z późn. zm.).  

 Środowiskowy Dom Samopomocy w Mławie, jako zadanie rządowe, w całości 

finansowany jest 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 40 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu 

głębokim, umiarkowanym i lekkim.  

 Placówka ma zasięg ponadlokalny, swoją ofertę kieruje do mieszkańców powiatu 

mławskiego. Do Środowiskowego Domu Samopomocy w Mławie uczęszczają osoby 
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niepełnosprawne intelektualnie z miasta Mławy oraz okolicznych gmin: Dzierzgowo, 

Lipowiec Kościelny, Radzanów, Strzegowo, Stupsk, Szreńsk, Szydłowo, Wieczfnia  

Kościelna, Wiśniewo. 

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,  

 stowarzyszeniami, 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 użytkowników, lecz również umożliwia rozwój 

osobowości jednostek, przyczyniając się tym samym do zdobycia samodzielności                        

w życiu. 

I. Formy i metody pracy. 

Działania zmierzające do powrotu do usamodzielnienia się użytkowników ŚDS  
w Mławie oparte są na : 

1. Terapiach zajęciowych prowadzonych w formie prac zespołowych                                  
i indywidualnych z możliwością swobodnego wyboru przez uczestników rodzaju 
zajęć. Oddziaływując na podopiecznych - próbując rozwinąć ich wrażliwość, 
ukryte talenty, pobudzać ekspresję twórczą; rozładowując napięcia emocjonalne,  
rozwijając zdolności manualne - oferujemy:  
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- zajęcia plastyczne: (rysunek kredką , ołówkiem, węglem, farbami;  
wycinanka, wyklejanka, kolaż; origami; malowanie na szkle itp.), 

- zajęcia rękodzielnicze: (makrama, rzeźby z masy solnej, obrazy ze skóry,  
wykorzystywanie elementów wtórnych typu wełna, butelki, opakowania   
plastikowe i inne); 

- zajęcia techniczne: proste wyroby z drewna typu ramki, deski do krojenia, 
podstawki itp., malowanie farbą olejną i emulsyjną, naprawa drobnych awarii  
domowych - wymiana uszczelek, żarówek, wbijanie gwoździ itp.; 

- zajęcia kulinarne: przygotowywanie prostych posiłków z produktów nie 
wymagających wstępnej obróbki typu: makarony z sosem, kanapki, zupy                 
z paczek, potrawy z jaj, surówki, parzenie herbaty i kawy, krojenie                               
i smarowanie chleba, nauka racjonalnego odżywiania, odpowiedniego 
przechowywania produktów spożywczych, estetyka przygotowywania  
posiłków, nakrywania i podawania do stołu; 

- zajęcia kulturalno – oświatowe: kształtowanie nawyków aktywnego 
spędzania czasu, kultywowanie tradycji narodowych i chrześcijańskich, 
podnoszenie kondycji fizycznej, integracja społeczna, poznawanie 
dziedzictwa narodowego, podtrzymywanie umiejętności szkolnych z zakresu 
języka polskiego (nauka pisania, czytania, poprawnej polszczyzny),   
muzykowanie. 

Metody pracy: organizowanie uroczystości okolicznościowych, konkursów, 

przeglądów, zawodów sportowych, festynów, wernisaży, organizowanie dyskotek i bali, 

wyjścia do kina, gry i zabawy stolikowe, wycieczki turystyczno – krajoznawcze, 

korzystanie ze sprzętu audio - wizualnego; zajęcia klubowe o charakterze kulturalno – 

rekreacyjnym; 

- zajęcia krawieckie: wyszywanie, cerowanie i zszywanie odzieży                               
z wykorzystaniem maszyny do szycia, przyszywanie guzików,  pranie   
i prasowanie odzieży; 

- 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 ”;  

- kinezyterapia: podstawowe ćwiczenia gimnastyczne także                                         
z wykorzystaniem sprzętu rehabilitacyjnego typu rower treningowy, materac,  
piłka.  
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2. Treningach umiejętności społecznych i praktycznych polegających na:  
- kształceniu wyglądu zewnętrznego - wdrażanie nawyku dbałości o wygląd, 

dbanie o czystość bielizny osobistej oraz odzieży, dobór ubrania do 
temperatury i pory roku; 

- trening higieny osobistej – mycie całego ciała, mycie rąk w ciągu dnia, 
higiena jamy ustnej, dbałość o paznokcie i włosy; 

- trening budżetowy – utrwalanie wartości pieniądza, orientacja w cenach, 
nauka gospodarowania pieniędzmi, planowanie zakupów, nauka 
samodzielności w dokonywaniu zakupów, nauka poruszania się w pralni, 
korzystanie z usług pralniczych; nauka poruszania się środkami komunikacji 
państwowej, załatwiania spraw w urzędach; 

- trening umiejętności praktycznych – poznawanie zasad dobrych obyczajów 
(Savoir - vivre), nauka odpowiedniej właściwej odzieży do pory roku, nauka 
w pisaniu: abecadła, cyfr od 1-10, własnego imienia i nazwiska, ile mam lat, 
gdzie mieszkam itp., nauka teoretyczna i praktyczna utrzymania porządku na 
terenie placówki, nauka zachowania się w miejscach publicznych;     

- 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.  

3. Terapii psychologicznej - zajęcia indywidualne i grupowe:  

- zajęcia indywidualne prowadzone w formie indywidualnych rozmów  
terapeutycznych, edukacyjnych i wspierających z  poszczególnymi 
użytkownikami  i  ich rodzicami. Problemy najczęściej poruszane to: relacje  
intra i interpersonalne w środowisku rodzinnym i w placówce;  

- zajęcia grupowe – psychoedukacyjne są prowadzone w formie 
psychozabawy, rysunku, bajki terapeutycznej, wykładu, dyskusji. 
Użytkownicy 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”.; 

- ,,spotkania społeczności terapeutycznej” – są prowadzone w formie zajęć 
psychologicznych grupowych, w której udział biorą wszyscy użytkownicy,  
kierownik i  kadra Domu. Społeczność terapeutyczna polega na swobodnym 
wyrażania wzajemnej wymiany spostrzeżeń, myśli i uczuć. Daje możliwość 
społecznego uczenia się, dostarczania takich doświadczeń, dzięki którym 
można przyswoić nowe sposoby zachowań niezbędne w rzeczywistym życiu. 
Społeczność terapeutyczna polega również na udzielaniu informacji 
zwrotnych na wszystkich poziomach kierownik – terapeuci, psycholog                      
i użytkownicy. Zajęcia społeczności terapeutycznej są prowadzone w oparciu  
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o  regulamin organizacyjny  i kontrakt grupowy placówki.       

4. Socjoterapii: 

- zajęcia relaksacyjne: 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, psychoedukacja prowadzona w formie  
zajęć tematycznych;  

- bajkoterapia: uwrażliwienie użytkowników 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 użytkowników w czasie pracy grupy; 

- karty dialogowe – MYTHOS, HABITAT: 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. 

5. Świadczeniach socjalnych: 

- żywienie, 

- pomoc usługowa w formie korzystania z urządzeń sanitarnych, pralniczych  
itp. 

- pomoc rzeczowa. 

6. Pracy socjalnej:  

- doradztwo w rozwiązywaniu problemów bytowych pensjonariuszy, 

- spotkania integracyjne. 
 
 

II. Formy współpracy ŚDS z rodzinami, społecznością lokalną organizacjami 
i innymi instytucjami. 

W czasie siedmioletniej działalności placówka nawiązała współpracę                         

z Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym w Mławie, Miejskim Domem Kultury, LG 

Electronics, Ochotniczą Strażą Pożarną, Parafiami, Powiatowym Urzędem Pracy, 

Ośrodkami Pomocy Społecznej znajdującymi się na terenie powiatu, Gimnazjami                               

i szkołami ponad gimnazjalnymi. 

Współpraca z w/ w instytucjami polega obecnie na udzielaniu pomocy bądź to 

merytorycznej, bądź na pomocy rzeczowej – darowizny.  
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Działalność Domu wspierają także niektórzy rodzice pomagając w organizacji 

Śniadania Wielkanocnego i Wigilii- aktywnie uczestniczą w spotkaniach z kadrą, 

włączają się w życie placówki. 

ŚDS w Mławie nawiązał kontakty z innymi Środowiskowymi Domami 

Samopomocy tj. w Przasnyszu, Ciechanowie, Strzegowie, Ośrodkiem Wsparcia                               

w Ciechanowie, Iłowie, Lidzbarku Welskim, Ostrowi Mazowieckiej, Ostrołęce, Płocku, 

Warszawie, Sochaczewie, Bądzynie, ŚDS w Żurominie, WTZ w Żurominie. 

 

III. Imprezy własne ŚDS 
 

W roku 2009 użytkownicy i kadra Środowiskowego Domu Samopomocy 
w Mławie organizowali następujące imprezy własne: 

• dyskoteki z okazji imienin użytkowników, 

• Kulig, 

• Walentynki, 

• Dzień Kobiet, 

• Śniadanie Wielkanocne, 

• Turniej Warcabowy - wewnętrzny 

• Turniej Piłkarzyków Stołowych – wewnętrzny, 

• Konkurs Kulinarny, 

• Konkurs Fotograficzny, 

• Dzień Matki, 

• Wycieczka do ,,Krainy Westernu” w Sarnowej Górze, 

• Turniej Warcabowy (uczestniczyło w nim 110 osób), 

• Dzień Chłopaka, 

• Wyjazdy na grzyby i ryby, 

• Andrzejki, 

• Dzień Pracownika Socjalnego, 

• Mikołajki, 

• Wigilia.  

Ponadto użytkownicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Mławie brali 

udział w wyjściach do kina, w spektaklach teatralnych które odbywały się na terenie 

placówki oraz w zajęciach na krytej pływalni.  
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Placówka była wielokrotnie przedstawiana na łamach lokalnej prasy z okazji różnych 

imprez własnych. 

 
IV. Imprezy integracyjne 

W roku 2009 przedstawiciele placówki 11 razy brali udział w różnych imprezach 

organizowanych przez zaprzyjaźnione Domy. 

 

OSIĄGNIĘTE  EF E K T Y 

- wyjście z izolacji , 
- integracja z innymi niepełnosprawnymi, 
- usprawnienie ruchowe, 
- wyrobienie samodzielnego myślenia, 
- pobudzenie do rywalizacji, 
- przyswojenie form aktywnego spędzania czasu wolnego, 
- nauka odpowiedniego zachowania się np. w restauracji, kinie i innych 

miejscach publicznych, 
- nauka odpowiedniego ubioru stosownie do pory roku, czy m-ca pobytu, 
- wycieczki organizowane pod kątem zapoznania się z zabytkami miast, 

poznanie ich historii i legend mają istotny wpływ na rozwój kulturalny 
uczestnika Domu, 

- przygotowania do występów ćwiczą pamięć, same występy uczą odwagi, 
- umiejętność posługiwania się sztućcami oraz podstawowym sprzętem AGD, 
- umiejętność posługiwania się w stopniu podstawowym komputerem, 
- poprawa stanu higieny wśród podopiecznych 

W roku 2009 placówka wielokrotnie była reklamowana w lokalnej prasie.  
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5. REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU REHABILITACJI 
SPOLECZNEJ. 

 
Rada Powiatu Mławskiego uchwałą nr XXVIII/191/2009 z dnia 28 kwietnia 2009 

roku (z późniejszymi zmianami: uchwała nr XXXIV/234/2009 z dnia 29 października 

2009r.) zatwierdziła wykaz zadań oraz podział środków finansowych PFRON na ich 

realizację. W okresie sprawozdawczym na pomoc osobom niepełnosprawnym 

przeznaczono  łącznie 478.101,00zł. Wykonanie zadań przedstawia poniższa tabela. 
 

 
WYKONANIE ZADAŃ ZA ROK 2009 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. 

202 141.904,00zł
 141.904,00zł

2 

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

 
18 109.460,39zł 109.460,39zł

3 

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

607 226.736,61zł 226.736,61zł

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

------------ 0,00zł 0,00zł

RAZEM 827 478.101,00zł 478.101,00zł
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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. z późn. 

zm., Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 

2002r.ze 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); 

1. 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.). Wykaz środków pomocniczych, przedmiotów 
ortopedycznych, leczniczych środków technicznych znajduje się  
w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 maja 2003r (Dz. U. z 2003r. nr 85,  
poz. 787); 

• 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.    

29,68%

47,42%

22,90%

turnus y

prz edmioty

bariery



 40

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. Większość 

z nich jest rozpatrzona pozytywnie choć zdarzają się rezygnacje i odmowy ze względów 

formalnych. Niestety w roku 2009 na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej 

przeznaczono zdecydowanie mniejszą kwotę niż w latach ubiegłych. W związku z tym 

185 osobom odmówiono udzielenia pomocy z braku funduszy.  

 

1) Turnusy rehabilitacyjne. 
 

Od kilku lat odnotowuje się stały wzrost zainteresowania tą formą rehabilitacji.                       

14 dniowy turnus poprawia stan zdrowia i samopoczucie.  

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. PCPR posiada wiele ofert 

sanatoriów. Na życzenie wnioskodawcy służy pomocą w doborze ośrodka, wskazuje 

oferty promocyjne. Z uwagi na dość wysoki koszt uczestnictwa nadal największym 

zainteresowaniem cieszą się terminy tańsze wiosenno - jesienne. 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;  

• 65 % przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.  

W roku 2009 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 dofinansowanie  zostanie                      

w roku 2009  zmniejszone o 15% (zgodnie z Rozporządzeniem Dz. U. 230, poz. 1694                    

z 2007r. w sprawie dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych § 6 pkt. 3) t.j: 
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Grupa III - 605zł. dofinansowania 

Grupa II - 658zł. dofinansowania 

Grupa I - 711zł. dofinansowania 

Opiekun - 473zł. dofinansowania. 

W 2009r. wpłynęło 324 (264 osób niepełnosprawnych i 60 opiekunów) wniosków                            

o dofinansowanie do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach 

rehabilitacyjnych.  Przyznano dofinansowanie 225 osobom niepełnosprawnym i ich 

opiekunom na kwotę 157.748,00 zł. 

Wypłacono dofinansowanie 202 osobom niepełnosprawnym i opiekunom na 

kwotę 141.904,00zł w tym: 

I.   osoby dorosłe 144 osób na kwotę     104.152,00zł. 

     opiekunowie osób dorosłych 19 na kwotę         10.169,00zł. 

     dzieci i młodzież niepełnosprawna 25 na kwotę     20.084,00zł.  

     opiekunowie dzieci i młodzieży 14 na kwotę       7.499,00zł.   
 
 
 
 
 
 

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,  

• udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych  

 warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadań, 

• udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na 
sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze 
środków Funduszu. 
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W roku 2009r. nie dofinansowano żadnego wniosku ze względu na ograniczone 

środki finansowe. 
 
 
 

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, 

b) zachodzi potrzeba rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego 
sprzętu, 

2) jeden raz w roku - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby 
prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli 
prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez 
okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku oraz udokumentują 
posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie 
przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu. 

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. 

Do PCPR wpłynęły 632 wnioski na ogólną kwotę 259.991,00zł.  

Wypłacono dofinansowania dla 607 osób niepełnosprawnych na ogólną kwotę 

226.736,61zł.  

w tym: 

          499 osób dorosłych na kwotę 186.327,61zł. 

          108 dzieci na kwotę 40.409,00zł. 

W tym na sprzęt rehabilitacyjny: 
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          1 osoba na kwotę 300,00zł. 
 

Dofinansowanie jest wypłacane przeważnie raz w miesiącu w tutejszym Centrum 

lub na wskazany rachunek bankowy wnioskodawcy.  

 

4) Likwidacja barier architektonicznych, urbanistycznych  
i w komunikowaniu się. 

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, urbanistycznych,                    

w komunikowaniu się i technicznych dokonywane na indywidualny wniosek osób 

niepełnosprawnych (art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. d i e ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.                  

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 

Nr 127 poz. 776 z późn. zm.).  

O dofinansowanie zadań, jeśli ich realizacja umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi 

osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych codziennych czynności lub 

kontaktów z otoczeniem, mogą ubiegać się: 

• na likwidację barier architektonicznych - osoby niepełnosprawne, które mają 
trudności w poruszaniu się, jeśli 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, jeśli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi  
z niepełnosprawności. 

   Wnioski w sprawie dofinansowania do likwidacji barier funkcjonalnych dotyczą                    
w szczególności: 
 

- budowy podjazdów dla wózków inwalidzkich, 

- dostosowanie pomieszczeń higieniczno – sanitarnych, 

- likwidacja progów i przystosowanie drzwi,  

- adaptacja pomieszczeń na pomieszczenia higieniczno – sanitarne w przypadku ich  
 braku. 

Na likwidację barier architektonicznych urbanistycznych i komunikowaniu się osób 

niepełnosprawnych wpłynęło 79 wnioski na ogólną kwotę 877.042,00zł. 

Podpisano 18 umów na kwotę 109.460,39zł. 
 

 

Ogółem na rehabilitację społeczną wypłacono kwotę  - 478.101,00zł. 
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Poniżej pragniemy przedstawić informację dotyczącą liczby osób, które otrzymały 

dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się                          

i technicznych, dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów 

ortopedycznych i środków pomocniczych, dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych 

oraz dofinansowanie do sportu kultury, rekreacji i turystyki w latach 2006 – 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liczba osób, które otrzymały 
dofinansowanie do zniesienia barier 

architektonicznych, w komunikowaniu się                 
i  technicznych w latach  2006 - 2009
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PCPR w Mławie udzielało informacji i wdawało wnioski osobom 

niepełnosprawnym, które składali do PFRON Oddział Mazowiecki w Warszawie na 

programy: 

„Komputer dla Homera” - udzielenie dofinansowania do zakupu sprzętu 
komputerowego, elektronicznego oraz oprogramowania umożliwiającego osobom 
niewidomym i niedowidzącym rehabilitację zawodową i społeczną; 
PEGAZ – udzielenie dofinansowania do zakupu komputera z oprzyrządowaniem dla osób 
z dysfunkcją kończyn górnych oraz do zakupu wózków elektrycznych; 
STUDENT II – dofinansowanie kosztów nauki na studiach; 

Liczba osób, które otrzymały dofinansowanie 
do turnusów rehabilitacyjnych w latach 2006 - 

2009
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SPRAWNY DOJAZD – pomoc w nabyciu przez osoby niepełnosprawne samochodu  
osobowego oraz w uzyskaniu prawa jazdy kat „B” . 
 

 Informacje o powyższych programach były udostępniane społeczności lokalnej na 

łamach prasy oraz na stronie BIP.  
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6. ZESPÓŁ FINANSOWO – KSIĘGOWO – ADMINISTRACYJNY. 

 
1) Prowadzenie spraw kadrowych dla pracowników PCPR, ŚDS, Powiatowego  

Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności i DPS Bogurzyn, 

2) Prowadzenie spraw związanych z zawieraniem umów zlecenia i o dzieło dla 
osób zatrudnionych przy realizacji projektów finansowanych z Unii Europejskiej  
oraz dla programu „szkoła dla Rodziców”, 

3) 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 oraz Domu Pomocy  
Społecznej w Bogurzynie,  

4) Kompletowanie dokumentacji oraz rozliczanie ZUS i US, 

5) Obsługa kadrowo – płacowa,  

6) Gospodarka rzeczowymi składnikami majątkowymi. 
 

 

 

 

W 2009 roku do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie wpłynęło 

1.896 różnego rodzaju pism, wniosków itp. natomiast z tutejszego Centrum wysłano 

2.945 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 i 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  
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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 umowy - zlecenia 8 

lekarzy i 5 pozostałych specjalistów. 

 Podstawowe dane dotyczące realizacji zadań Powiatowego Zespołu w Mławie 

za rok 2009 zawarte są w załączonych tabelach.  

 
 

 

 

Tabela I. Liczba i cel przyjętych wniosków o ustalenie niepełnosprawności lub      
                        stopnia niepełnosprawności w 2009 roku. 
 

 

1. Osoby po 16 roku życia 
 

Lp. Cel złożenia wniosku Liczba 

1 Odpowiednie zatrudnienie 114 

2 Szkolenie 0 

3 Uczestnictwo w warsztatach terapii 
zajęciowej 

1 

4 Konieczność zaopatrzenia w przedmioty 
ortopedyczne i środki pomocnicze 

83 

5 

Korzystanie z systemu środowiskowego  
wsparcia w samodzielnej egzystencji/  
korzystanie z usług socjalnych, 
opiekuńczych, terapeutycznych i 
rehabilitacyjnych/ 
 

137 

6 Zasiłek stały 0 

7 Zasiłek pielęgnacyjny 302 

8 Korzystanie z karty parkingowej 14 

9 Inne: jakie? 139 

 Razem 790 
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2. Osoby przed 16 rokiem życia 

 

Lp. Cel złożenia wniosku Liczba 

1 Zasiłek pielęgnacyjny 206 

2 Zasiłek stały 52 

3 Inne (jakie?) 0 

 Razem 258 

 

Osoby powyżej 16 roku życia złożyły 790 wniosków o ustalenie stopnia 

niepełnosprawności, podczas gdy w 2008 r. wpłynęło 802 takie wnioski. Głównymi 

celami były w omawianym okresie najczęściej: 

- uzyskanie zasiłku pielęgnacyjnego – 302 

- korzystanie z ulg i uprawnień – 139 

- korzystanie z usług rehabilitacyjnych, terapeutycznych i socjalnych - 137 

- odpowiednie zatrudnienie – 114 

- zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – 83 

Dla osób poniżej 16 roku życia wpłynęło 258 wniosków (w 2008 r. – 320),  

w tym:  

- 206 o uzyskanie zasiłku pielęgnacyjnego na niepełnosprawne dziecko, 

- 52 w celu otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego przez rodzica (opiekuna)  
dziecka, wymagającego z powodu niepełnosprawności, stałej opieki i pomocy. 
 

Łącznie w 2009 roku złożono 1.048 wniosków, zaś w 2008 roku 1.122 wnioski.  

W ogólnej ilości wniosków w 2009 roku ponad 75% stanowią pochodzące od osób 

powyżej 16 roku życia. Podobna tendencja utrzymuje się od 4 lat. 
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Liczba wydanych orzeczeń (tabela II). 
 

Tabela II. Wydane orzeczenia w 2009 roku. 
 

1. Osoby po 16 roku życia 
 

L.p. Wyszczególnienie Liczba LICZBA 

1 Wydane orzeczenia z określeniem stopnia 
niepełnosprawności 

x 748 

2 Wydane orzeczenia o niezaliczeniu do osób  
niepełnosprawnych 

x 35 

3 Wydane orzeczenia o odmowie ustalenia stopnia  
niepełnosprawności 

x 19 

4 Ogółem wydane orzeczenia x 802 

5 W tym: 

1. Wydane orzeczenia o zaliczeniu do osób 
niepełnosprawnych 

Znaczny 
Umiarkowany 

Lekki 
Po raz pierwszy 

 
2. Wydane orzeczenia na podstawie art. 5a ustawy 

 

 

 
 

204 
152 
145 
501 

 
0 

 

 
 

x 
x 
x 
x 

 
x 

  
 

2. Osoby przed 16 rokiem życia         

    

L.p. Wyszczególnienie Liczba 

1 Wydane orzeczenia o odmowie ustalenia 
niepełnosprawności 

0 

2 Wydane orzeczenia o niezaliczeniu do 
osób niepełnosprawnych 

41 

3 Wydane orzeczenia o zaliczeniu do osób  
niepełnosprawnych 

222 

 Ogółem wydane orzeczenia 263 
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 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 2009 roku wydał następującą liczbę orzeczeń: 

a) osobom powyżej 16 roku życia – 802 ogółem, (przy 808 w 2008 r.) w tym: 

- 748 z określeniem stopnia niepełnosprawności, 

- 35 o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych,  

- 19 o odmowie wydania orzeczenia; 

b) osobom poniżej 16 roku życia – 263 ogółem, (przy 314 w 2008 r.) w tym: 

- 222 o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych, 

- 41 o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych, 

- 0 o odmowie wydania orzeczenia,  

co łącznie daje 1.065 orzeczeń w 2009r., podczas gdy w 2008 r. liczba orzeczeń 

wynosiła 1.122.  
 

 

 

 

 

 

Charakter wydanych orzeczeń (tabele III i IV). 
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Tabela III. Liczba wydanych orzeczeń wg przyczyny niepełnosprawności, stopni niepełnosprawności, wieku, płci, 
wykształcenia i zatrudnienia w 2009r. 

                   
1. Osoby powyżej 16 roku życia 
                   

    
STOPIEŃ 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI WIEK PŁEĆ WYKSZTAŁCENIE ZATRU-
DNIENIE 

Lp. Symbole Znaczny Umiarko-
wany Lekki Razem 16-25 26-40 41-60 60 i 

więcej K M mniej niż 
podstawowe 

podstawo-
we 

zasadni-
cze średnie wyższe TAK NIE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13   14 15 16 17 18 

1 01-U 11 13 2 26 17 4 5 0 10 16 5 17 3 1 0 0 26 

2 02-P 29 47 26 102 12 19 56 15 54 48 9 36 37 20 0 5 97 

3 03-L 0 1 9 10 4 1 3 2 5 5 0 3 3 2 2 2 8 

4 04-O 4 3 2 9 1 2 2 4 5 4 0 1 3 4 1 3 6 

5 05-R 59 55 93 207 17 22 94 74 126 81 7 50 61 74 15 40 167 

6 06-E 0 7 4 11 4 2 3 2 7 4 0 6 1 4 0 1 10 

7 07-S 57 45 41 143 4 3 43 93 77 66 15 53 34 37 4 10 133 

8 08-T 4 1 2 7 1 1 2 3 3 4 0 3 2 2 0 1 6 

9 09-M 1 4 0 5 1 1 1 2 2 3 0 2 3 0 0 0 5 

10 10-N 47 24 22 93 11 10 41 31 54 39 6 30 28 24 5 15 78 

11 11-I 66 48 21 135 14 6 68 47 81 54 8 52 37 35 3 15 120 

                                      

  RAZEM 278 248 222 748 86 71 318 273 424 324 50 253 212 203 30 92 656 
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Tabela IV.  Liczba wydanych orzeczeń wg przyczyny niepełnosprawności, wieku i płci w 2009 roku. 
 

1. Osoby przed 16 rokiem życia 
 

L.p. Przyczyny 
niepełnosprawności 

Razem 
liczba orzeczeń 

                       WIEK 
 
 
     0-3 lat               od 4-7 lat                 od 8-16 lat 

        PŁEĆ 
 
 
     K                    M 

1 2                    3       4                          5                              6                         7                   8 
     
1 01-U                   14         1                             4                         9          6                 8 
2 02-P                   28       4                             6                        18     10               18 
3 03-L                    7         4                             1                         2           3                 4 
4 04-O                    4         1                             1                         2       2                 2 
5 05-R                   22       4                             3                        15      10               12 
6 06-E                   20         0                             5                        15       7                13 
7 07-S                   47       13                            21                       13      17               30 
8 08-T                    5         4                             0                         1      0                 5 
9 09-M                  14         6                             2                         6       5                  9 
10 10-N                  29       18                             5                         6      14               15 
11 11-I                  32       16                             8                         8      13               19 
 RAZEM                 222       71                            56                       95      87             135 

 
 Objaśnienia:  
01 - U - upośledzenie umysłowe  
02 - P - choroby psychiczne  
03 - L - zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu  
04 - O - choroby narządu wzroku  
05 - R - upośledzenie narządu ruchu  
06 - E - epilepsja  
07 - S – choroby układu oddechowego i krążenia  
08 - T – choroby układu pokarmowego  
09 - M - choroby układu moczowo - płciowego 
10 - N - choroby neurologiczne 
11- I - inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego 
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Spośród 748 osób powyżej 16 roku życia, którym określono stopień 

niepełnosprawności: znaczny stopień uzyskało 278 osób, umiarkowany – 248 i lekki – 

222. Przeważały nadal kobiety (424) oraz osoby z wykształceniem podstawowym (253)                    

i zasadniczym zawodowym (212). Najliczniejsze grupy stanowiły podobnie jak w 2008r. 

osoby w wieku 41 - 60 lat (318) i powyżej 60 roku życia (273 osób). Najczęstszą 

przyczyną były nadal choroby narządu ruchu (207 osób) oraz choroby serca i układu 

oddechowego (143 osoby). Na trzecim miejscu pojawiły się choroby psychiczne (102 

osoby) a dalej choroby neurologiczne (93 osoby). 

 Wśród 227 osób poniżej 16 roku życia uznanych w 2009 roku za 

niepełnosprawne przeważali, podobnie jak w 2008 roku, chłopcy (135) oraz młodzież                

w wieku 8 - 16 lat (95 osób). Główna przyczyną niepełnosprawności dzieci były nadal 

choroby serca i układu oddechowego (47 osób) oraz choroby neurologiczne (29), 

psychiczne (28), choroby narządu ruchu (22) i epilepsja (20 osób). 

W 2009 roku Powiatowy Zespół na podstawie ważnych orzeczeń wystawił ogółem 

219 legitymacji, w tym: 

- 62 dzieciom o niepełnosprawności, 

- 157 dorosłym o stopniu niepełnosprawności. 
 

Poniżej pragniemy przestawić jak przedstawia się uzyskanie 

niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności w latach 2006 – 2009.  
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Budżet Zespołu orzeczniczego na 2009 rok wynosił 127.000,00zł, z czego: 

- 105.000,00zł stanowiła dotacja od Wojewody (w tym 9.000zł otrzymane  
w listopadzie), 

- 22.000,00zł środki własne powiatu. 

Wydatkowano 126.398,55zł, w tym z przeznaczeniem na: 

- wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi - 73.668,03zł 

- umowy cywilnoprawne z lekarzami i pozostałymi specjalistami orzecznikami –  
33.260,96zł 

- zakup materiałów i wyposażenia – 9.634.79zł 

- zakup znaczków pocztowych i telefony – 5.409,29zł 

 W 2009 roku wyremontowano pomieszczenie z przeznaczeniem na składnicę akt 

Zespołu, które wyposażono w szafy. Ponadto zakupione zostały telefaks, monitor do 

komputera oraz ciśnieniomierze lekarskie, pulsoksymetr i tablice okulistyczne niezbędne 

do badania osób ubiegających się o orzeczenie niepełnosprawności. 

 
 
 
 
 
 

Liczba dzieci, które uzyskaly niepełnosprawność                   
w latach 2006 - 2009
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8. REALIZACJA INNYCH ZADAŃ - ŚRODKI ZEWNĘTRZNE 
 
 
I. „SZKOŁA DLA RODZICÓW” – PROGRAM UMIEJĘTNOŚCI 

WYCHOWAWCZYCH DLA RODZICÓW. 
  

W 2009 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie 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 otrzymano dotację w wysokości 42.000,00zł. na program „Szkoła dla Rodziców 

– program umiejętności wychowawczych dla rodziców”.  

Program ten skierowany był do rodziców naturalnych i zastępczych pragnących 

poznać nowe sposoby postępowania z dzieckiem, oparte na wzajemnym szacunku, 

akceptacji, zrozumieniu i poczuciu odpowiedzialności. Nauka umiejętności lepszego 

porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń 

– to małe kroki ku głębszej relacji z dzieckiem, dającej zadowolenie i poczucie wzajemnej 

bliskości.  

„Szkoła dla Rodziców - program umiejętności wychowawczych” – rozpoczął się 

Piknikiem Integracyjnym zorganizowanym w dniu 5 września 2009r. w siedzibie 

Środowiskowego Domu Samopomocy i Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Mławie 

przy ul. Słowackiego 16, w którym uczestniczyły wszystkie rodziny zastępcze wraz                   

z dziećmi z Powiatu Mławskiego. Każda z rodzin zastępczych uczestniczących w Pikniku 

otrzymała list gratulacyjny z podziękowaniami i wyrazami uznania za trud 

wychowywania dzieci, a najmłodsi otrzymali upominki. Spotkanie to było okazją 

do rozmów o trudnościach, z jakimi borykają się rodziny zastępcze, ale również                           

o radościach, jakich przysparzają dzieci. Rodziny miały również okazję wymienić się 

doświadczeniem w wychowywaniu i opiece nad powierzonymi im dziećmi, pochwalić się 

swoimi sukcesami, posłuchać rad zarówno specjalistów jak i innych rodzin zastępczych.  

Zajęcia dla rodzin zastępczych odbywały się w formie warsztatów w Poradni 

Psychologiczno - Pedagogicznej w Mławie przy ul. Wyspiańskiego 9, w grupach 10 - 11 - 

osobowych (każda z grup po 4 spotkania, począwszy od 12.09.2009 r. do 12.12.2009r.). 

Podczas zajęć wykorzystywano następujące metody pracy: burza mózgów, ćwiczenia                

w parach, odgrywanie scenek oraz dyskusje. Podczas warsztatów uczestnicy analizowali 

codzienne sytuacje z życia (rodzinnego i szkolnego) i uczyli się skutecznych rozwiązań 
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występujących problemów. Ponadto, mieli możliwość podzielenia się doświadczeniem               

z innymi oraz skorzystania z porad innych rodziców. 

Równolegle do zajęć prowadzonych dla rodziców zastępczych były prowadzone zajęcia 

psychoedukacyjne dla dzieci rodziców biorących udział programie. Zajęcia były 

prowadzone przez psychologa (40 godz.) i pedagoga (40 godz.), które zrealizowano 

poprzez wspólne gry i zabawy. Dzieci uczyły się m. in. integracji w grupie, współpracy ze 

sobą, wzmacnianiu własnej wartości, rozpoznawania emocji i radzenia sobie z nimi,                  

a także doskonalili umiejętności komunikacji. Dzięki uczestnictwu w zajęciach osoby 

biorące udział w warsztatach podjęły działania mające na celu poprawienie relacji 

rodzice-dzieci, nawiązaniu prawidłowej komunikacji, kształtowaniu empatii                            

i pozytywnego wizerunku swojej osoby, wyznaczaniu granic i przestrzeganiu norm 

społecznych, a także wspieraniu dziecka w przeżywaniu sytuacji dla niego trudnej.  

Ponadto, w ramach programu „Szkoły dla Rodziców” było prowadzone  

poradnictwo specjalistyczne w zakresie prawnym i psychologicznym, z którego mogły 

skorzystać wszystkie osoby potrzebujące wsparcia z Powiatu Mławskiego. Spotkania 

odbywały się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie. W tym celu 

zatrudniono na umowę – zlecenie psychologa w wymiarze 40 godz. oraz radcę prawnego 

– 40 godz. Specjaliści udzielali porad 1 raz w tygodniu. Psycholog udzielił porad 39 

osobom. Tematyka udzielonych porad była różna: alkoholizm w rodzinie, trudności                

w nauce dziecka (brak motywacji), choroba psychiczna, agresywne zachowania, 

zachowania nadpobudliwe dziecka, impulsywne z zaburzeniami koncentracji uwagi, 

przemoc psychiczna wobec dziecka, śmierć. 

Radca prawny udzielił porad 41 osobom o następującej tematyce: przepisy prawne 

dot. rodzin zastępczych, przepisy dot. zatrudnienia pracownika, pomoc w napisaniu 

różnego rodzaju pism procesowych, obowiązek alimentacyjny, uprawnienia do emerytury 

z ZUS, postępowanie w sprawach zadłużeń kredytowych i postępowań komorniczych, 

pozbawienie rodzica praw rodzicielskich, wymeldowanie osoby ze stałego miejsca 

zamieszkania, problematyka zasiedlenia, podział majątku, przymusowe leczenie 

odwykowe i inne. 

Poziom zainteresowania społeczeństwa poradnictwem specjalistycznym w zakresie 

prawnym i psychologicznym był zadowalający. 
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W ramach programu zrealizowano kampanię promocyjną na rzecz poszukiwania 

kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych. Zrealizowano 6 planowanych edycji 

promocji rodzicielstwa zastępczego w lokalnej prasie. W dniu 11.09.2009r. ukazał się 

pierwszy artykuł informujący społeczeństwo, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie              

w Mławie poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze. Po ukazaniu się powyższych 

ogłoszeń do tut. Centrum zgłosiły się 2 rodziny, które są zainteresowane pełnieniem 

funkcji niespokrewnionej rodziny zastępczej. Jedni z kandydatów chcieliby pełnić funkcję 

zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zastępczej o charakterze pogotowia 

rodzinnego, drudzy zaś niespokrewnionej rodziny zastępczej. Po uprzednim 

przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego tut. Centrum, 

rodziny te oczekują już na rozpoczęcie szkolenia prowadzonego przez Ośrodek 

Adopcyjno-Opiekuńczy w Ciechanowie (całkowity koszt szkoleń pokryje Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie). Poza tym, wykonano ulotki dot. promowania 

rodzin zastępczych i rozprowadzono je w urzędach, kościołach, szkołach oraz Ośrodkach 

Pomocy Społecznej z terenu Powiatu Mławskiego. 

 
 

 

 

II. Projekt systemowy pn. „Aktywna integracja społeczna i zawodowa                       
w powiecie mławskim”. 

 
 
 

W roku 2009 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie realizowało 

projekt systemowy p.n. „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” 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  

Projekt realizowany był w okresie od 1 maja 2009r. do 31 grudnia 2009r.  
 

Projekt systemowy był skierowany między innymi do 30 pełnoletnich 

wychowanków rodzin zastępczych i różnego rodzaju placówek, oraz do 58 osób 

niepełnosprawnych, którzy objęci byli pomocą tut. Centrum.  
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Celem projektu było zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej 

wychowanków rodzin zastępczych i różnego rodzaju placówek, oraz osób 

niepełnosprawnych 

W ramach projektu pełnoletni wychowankowie rodzin zastępczych i różnego typu 

placówek mieli możliwość nieodpłatnego ukończenia następujących kursów, warsztatów          

i szkoleń tj:  

- prawo jazdy kat. ,, B” i kat „C” (17 osób),  

- kurs operatora wózków jezdniowych (2 osoby), 

- kurs kosmetycznego (4 osoby),  

- kurs komputerowego (2 osoby),  

- kurs obsługi kasy fiskalnej (4 osoby), 

- kurs pracownika administracyjno – biurowego (1 osoba), 

- warsztatów stacjonarnych – zajęcia z doradcą zawodowym i radcą prawnym, 
 

 

W miesiącu sierpniu 2009 roku 21 wychowanków skorzystało z  5 – dniowego 

wyjazdu terapeutycznego do Stegny (zajęcia terapeutyczne  prowadził psycholog, 

pedagog i socjoterapeuta). Wychowankom biorącym udział w kursach: na prawo jazdy                                 

i operatorów wózków jezdniowych sfinansowano badania lekarskie. 

Ponadto 13 wychowanków zostało objętych pomocą na zagospodarowanie                           

w formie rzeczowej w łącznej wysokości 64.137,81zł  

W ramach projektu systemowego ,,Aktywna integracja społeczna i zawodowa             

w powiecie mławskim” brały udział również osoby niepełnosprawne - 58 osób. 

Wykaz działań podjętych wobec osób niepełnosprawnych biorących udział                    

w projekcie : 

- zorganizowano i sfinansowano turnus rehabilitacyjny w Jarosławcu – 57 osób; 

- sfinansowano zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla 1 osoby niepełnosprawnej; 

- zorganizowano i sfinansowano warsztaty terapeutyczne, które odbywały się  
w  Ciechocinku (zajęcia prowadził psycholog i doradca zawodowy) – dla 30 osób; 

- zorganizowano i sfinansowano warsztaty stacjonarne dla 28 osób, które nie brały  
 udziału w warsztatach wyjazdowych; 

W ramach projektu osoby niepełnosprawne miały możliwość nieodpłatnego 

ukończenia następujących kursów, warsztatów i szkoleń tj: 

- prawo jazdy kat. ,, B” i kat „C” (5 osób) 

- kurs operatora wózków jezdniowych (6 osób) 
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- kurs kosmetycznego (11 osób) 

- kurs komputerowego (14 osób) 

- kurs obsługi kasy fiskalnej (6 osób) 

- kurs pracownika administracyjno – biurowego (4 osoby) 

- kursu opiekunka dziecięca i osób starszych (5 osób) 

- kurs języka angielskiego (7 osób) 
 

Ponadto w miesiącu listopadzie 2009 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/ oraz pracownika administracyjno-biurowego/ 1 etat/ . 

 Doposażono placówkę w sprzęt komputerowy z oprogramowaniem /5 sztuk/, urządzenie 

wielofunkcyjne, biurko, krzesło obrotowe. Do wykonania w/w zadań podpisano xx umów 

z wykonawcami szkoleń. Pracownicy Centrum z wielkim zaangażowaniem realizowali 

zadania realizowanego projektu. 

Kwota przyznanej dotacji dla Powiatu Mławskiego między innymi na w/w zadania 

wyniosła 746.637,64zł. Wszystkie zakładane rezultaty w projekcie systemowym                

w 2009 roku zostały zrealizowane.  

 
 
 
 

III. Projekt konkursowy pn. „Exodus”  
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w roku 2009 przystąpiło do 

konkursu z Poddziałania 7.2.1 – Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym z wnioskiem p.n. „Exodus”. Do Mazowieckiej Jednostki 

Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie wpłynęło 285 wniosków z tego tylko 63 

zostały zatwierdzone do realizacji.  

W wyniku konkursu projekt przeszedł pozytywnie oceny: formalną                                    

i merytoryczną. W dniu 22 grudnia 2009r. została podpisana umowa z MJWPU                                    
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w Warszawie. Termin realizacji projektu został przesunięty na 2010r. Wartość projektu 

wynosi 113.600,00zł.  

W projekcie uczestniczyć będą zgodnie z grupą odbiorców określoną w SZOP 

POKL dla Poddziałalnia 7.2.1. osoby niezatrudnione, zagrożone wykluczeniem 

społecznym z co najmniej jednego powodu spośród wskazanych w art. 7 ustawy z dnia 12 

marca 2004r. o pomocy społecznej. W naszym projekcie będą to osoby niepełnosprawne, 

korzystające ze świadczeń pomocy społecznej w wieku aktywności zawodowej o niskich 

kwalifikacjach zawodowych. Grupa docelową projektu będzie 40 osób 

niepełnosprawnych – uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy (osoby                           

z zaburzeniami psychicznymi) zamieszkałych na terenie powiatu mławskiego.   

W ramach projektu zostaną: 

- zorganizowane i sfinansowane wyjazdy terapeutyczne, 

- zorganizowane i sfinansowane usługi doradcy zawodowego, 

- zorganizowane i sfinansowane poradnictwo psychologiczne – indywidualne  
i grupowe, 

- zorganizowanie i sfinansowanie kursu komputerowego, 

- zorganizowane i sfinansowane zajęcia rehabilitacyjne usprawniające  
psychofizyczne, 

- w ramach projektu przewidziano doposażenie ŚDS w niezbędny sprzęt 
rehabilitacyjny tj.: bieżnia, rowery treningowe szt. 3, atlas do ćwiczeń szt. 1, 
drabinki gimnastyczne szt. 2 oraz zatrudnienie specjalisty do prowadzenie zajęć 
rehabilitacyjnych. 

 

Wyżej wymieniowa placówka zostanie również wyposażona ze środków unijnych                            

w nowy komputer i kserokopiarkę. 

 
 

IV. Ogólnopolski konkurs na najlepsze praktyki jednostek samorządu 
terytorialnego w zakresie polityki wobec osób niepełnosprawnych. 
 

W roku 2009 PCPR w Mławie przystąpiło do konkursu na najlepsze praktyki 

jednostek samorządu terytorialnego w zakresie polityki na rzecz osób niepełnosprawnych 

o nagrodę ,,samorząd równych szans”. Konkurs ogłoszony został przez Fundację Instytut 

Rozwoju Regionalnego. Nasze działania na rzecz osób niepełnosprawnych zostały 

nagrodzone poprzez przyznanie Powiatowi Mławskiemu wyróżnienia i tytułu  

,,Samorządu Równych Szans’’. Działania PCPR zostały zamieszczone w wydanej przez 
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Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego publikacji pt.,, Dobre praktyki samorządów 

2009‘’. Publikacja dostępna jest na stronie internetowej http://firr.org.pl/1/nasze-

publikacje.html  

Podstawowym celem naszych działań jest integracja, czyli działanie na rzecz 

pełnego uczestnictwa osób i rodzin w życiu wspólnoty, co obejmuje zarówno 

osiągnięcie właściwego dochodu, zatrudnienie jak również nieskrępowanego dostępu 

do dóbr i usług.  

Możliwość pozyskiwania środków unijnych powoduje, że nasze działania 

stanowią, element szerszej batalii, o państwo zachęcające do integracji, Państwo, dla 

którego celem jest pełne uczestnictwo człowieka w procesach społecznych, nie tylko – lub 

tylko wyłącznie - w procesie pracy. Brak zatrudnienia jest często skutkiem jak i przyczyną 

usytuowania człowieka w społeczności. To co nazywamy integracją, musi zatem sięgnąć 

do przyczyny problemu, która może wynikać z różnych przesłanek. Mogą to być zarówno 

przyczyny o charakterze społecznym, zdrowotnym czy edukacyjnym. Przyczyny 

problemów wykluczenia mogą dotyczyć sytuacji rodzinnych, mogą to być kwestie 

związane ze stanem zdrowia, czy poziomem wykształcenia. Może to również być kwestia 

braku umiejętności o charakterze edukacyjnym czy obywatelskich. Przyczyn może być 

wiele, a co więcej są one często w różny sposób powiązane ze sobą. Często jedno 

wypływa z drugiego. Co więcej, wykluczenie oznacza również dosłowne wycofanie się                  

z uczestnictwa we wspólnocie, obojętność i apatię. To jest znacznie groźniejsze niż tylko 

brak dochodu z pracy.  

Ostatnie dwudziestolecie, nie stanowiło żadnej inspiracji ani możliwości zmiany 

dla osób znajdujących się w kręgu oddziaływania pomocy społecznej. Zakonserwowany 

układ państwowego wsparcia, znany pod nazwą „opieki społecznej” utrzymywał stan 

istniejący, a raczej pogłębiał dotychczasowe jego niedoskonałości.  

Aż w końcu odkryliśmy, że obok osób, które dotychczas stale korzystały                                 

z pomocy, pojawiły się całe grupy społeczne. Pojawiło się dziedziczenie biedy, wobec 

której jesteśmy bezradni, wobec której nie wystarczą działania na rzecz dożywiania. 

Odkryliśmy, że musimy podjąć cały szereg nowych działań, które muszą przełamać 

niemożność ludzi i niemożność instytucji i namówić ludzi – naszych klientów - do 

zmiany sposobu dotychczasowego życia, jeśli nawet nie dla siebie to dla swoich 

http://firr.org.pl/uploads/file/nasze_publikacje/Dobre_praktyki_samorzadow_2009.pdf
http://firr.org.pl/uploads/file/nasze_publikacje/Dobre_praktyki_samorzadow_2009.pdf
http://firr.org.pl/1/nasze-publikacje.html
http://firr.org.pl/1/nasze-publikacje.html
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dzieci. A żadne pieniądze – zwłaszcza te, którymi dysponujemy – nie spowodują 

pozytywnej reakcji, poza zwiększoną konsumpcją. Do tego potrzeba nowych działań, 

nowych inspiracji. To my pracownicy pomocy społecznej musimy nauczyć się traktować 

drugiego człowieka, który otrzymywał od nas pieniądze i usiłował nas przechytrzyć                

w walce o środki, jako pełnoprawnej jednostki w procesie zmian.. Gdy mówimy                        

o aktywnej integracji, to należy przez to rozumieć nasze aktywne podejście 

proponujące szereg rozmaitych i nieszablonowych działań obejmujących całokształt 

potencjału człowieka, a nie wyłącznie kwestię zatrudnienia. Z drugiej zaś strony, 

aktywna integracja zakłada pełną aktywność człowieka w tym procesie. Tę 

aktywność w różnych programach europejskich określa się pojęciem empowerment, czyli 

po prostu uczestnictwo i upodmiotowienie. Uczestnictwo człowieka w procesie zmian.  

Taki właśnie nowy rodzaj działań - proponujemy, którą nazwaliśmy aktywną integracją.  
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9. 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; 

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

Ø brak większego pomieszczenia przeznaczonego na archiwum. 


