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1. Podstawy prawne funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
 

  
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest powiatową jednostką organizacyjną, 

która realizuje zadania Powiatu w zakresie pomocy społecznej, pieczy zastępczej  oraz 
wspierania osób niepełnosprawnych. Wewnętrzną organizację Centrum, jego strukturę 
i zakres działania określa Regulamin Organizacyjny, przyjęty uchwałą Nr 425/2012 
Zarządu Powiatu z dnia  29 lutego 2012 roku. Potrzeba uchwalenia nowego Regulaminu 
wiązała się z koniecznością  uwzględnienia nowych zadań wynikających z ustawy z dnia 
09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i wyznaczeniem  
tut. Centrum na organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie mławskim -  
Zarządzenie nr 36/2011 Starosty Mławskiego z dnia 28.09.2011 r.  Zgodnie z ustawą      
w PCPR wydzielono Zespół ds. Pieczy Zastępczej.  

 PCPR wykonuje zadania własne powiatu, zadania zlecone przez administrację rządową  
oraz inne określone w niżej wymienionych ustawach: 

1) Ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175,  
poz. 1362 z późn. zm), 

2) Ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej(Dz. U. z 2011r. Nr 149, 
poz.887ze zm.), 

3) Ustawie z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz  
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn.  
zm.), 

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

5) Ustawie z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.  
1240 z późn. zm.), 

6) Ustawie z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U.  
223, poz. 1458 z późn. zm.), 

7) Ustawie z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U.    
z 2011r. Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.),  

8) Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.). 
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2. Sprawozdanie finansowe. 

 
Podstawą gospodarki finansowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie jest roczny 
plan finansowy, sporządzany na rok budżetowy, zgodnie z obowiązującą procedurą 
budżetową oraz środki przyznane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych na realizację zadań związanych z rehabilitacją społeczną. Ponadto                       
w roku 2012 Centrum pozyskało zewnętrzne środki finansowe na realizację projektu 
współfinansowanego z EFS oraz środki rządowe na realizację Resortowego Programu 
Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej. 

 

 

Środki finansowe  na realizację poszczególnych zadań   w rozdziałach 85201,  85203, 
85204, 85218, 85295, 85321, 85324 zostały wykorzystane wg poniższego zestawienia  
zgodnie z przeznaczeniem: 
 

Rozdział Cel wydatków Plan Wykonanie 
% 

wykonania 

85201 Placówki Opiekuńczo -
Wychowawcze 180.866,00 136.921,53 75,70%

85203 Środowiskowy Dom 
Samopomocy 517.973,10 508.014,81 98,08%

85204 Rodziny zastępcze 1.422.139,24 1.282.057,65 90,15%

85218 Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie 473.051,56 

421.170.26 
99,34%

/wkład własny -
EFS/ 48.768,00 

85321 
Powiatowy Zespół do Spraw 

Orzekania o 
Niepełnosprawności 

145.554,00 140.078,16 96,24%

85324 PFRON 28.115,00 25.919,00 92,19.%

85295 Pozostała działalność 556.332,00 489.247,67 87,94.%

 OGÓŁEM 3.324.030,90 3.052.177,08 91,82%
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3. Sprawy organizacyjne i kadra. 

 

W skład Centrum wchodzą następujące zespoły i stanowiska: 

1) Zespół finansowo – księgowo – administracyjny, 

2) Zespół ds. pieczy zastępczej; 

3) Stanowisko ds. pomocy instytucjonalnej; 

4) Zespół do spraw świadczeń;; 

5) Wieloosobowe stanowisko do spraw rehabilitacji społecznej; 

6) Stanowisko radcy prawnego; 

7) Środowiskowy Dom Samopomocy. 

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

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

Wszechstronny i złożony charakter udzielanej pomocy na rzecz mieszkańców powiatu 
mławskiego wymaga zatrudnienia odpowiednich specjalistów. W 2012r. zatrudnionych 
było 27 pracowników na 23,85 etatu. Wśród zatrudnionych 6 osób posiada orzeczenie                 
o stopniu  niepełnosprawności (w tym 2 osoby  o stopniu umiarkowanym). 
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Tabela nr 1.  Struktura zatrudnienia w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w podziale na stanowiska i wykształcenie 
 

 

stanowisko Liczba 
osób 

Liczba 
etatów Średnie Licencjac

kie 
Magister 

skie 
Podyplomo

we 

Specjalizacja z 
zakresu 
organi- 

zacji pomocy 
społecznej 

Uwagi 
 

Dyrektor 1 1     X X  X  

Główny księgowy 1  1     X X X certyfikat Ministra 
Finansów RP  

Referent do spraw finansowo - księgowych 1  0,5      X    

Starszy księgowy 1 0,5    X       

Specjalista pracy socjalnej 1 1     X  X X  

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej** 1 1   X    

Młodszy koordynator rodzinnej pieczy 
zastępczej** 1 1   X    

psycholog 1 1   X    

Pracownik socjalny 1 1   X   X    

Pedagog - Konsultant - Doradca ds. osób 
niepełnosprawnych 1 1   X    

Inspektor powiatowy 2 2 X           

Pomoc administracyjno - biurowa * 1 1 X      

razem PCPR 13 12  3 1 
 9  4   3   

* etat refundowany ze środków Unii Europejskiej w trakcie realizacji projektu pt. „Aktywna integracja społeczna i zawodowa w powiecie mławskim” 
(umowa zawarta na czas określony 01.05.2012 – 30.06.2014r.) 
 

** etaty finansowane w 70% ze środków finansowych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 
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Środowiskowy Dom Samopomocy w Mławie 
 

stanowisko Liczba 
osób 

Liczba 
etatów Średnie Licencjac

kie 
Magister 

skie 
Podyplomo

we 

Specjalizacja z 
zakresu 
organi- 

zacji pomocy 
społecznej 

Uwagi 
 

kierownik 1 1      X X X   

terapeuta  6 5,1    X X X   

główny specjalista psycholog 1  0,25      X X    

Specjalista do spraw finansowo - 
księgowych 1  0,50     X     

instruktor terapii zajęciowej 3 3      X      

razem ŚDS 12 9,85 3   2 7  3 1  
 
 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Mławie 
 
 

stanowisko Liczba 
osób 

Liczba 
etatów Średnie Licencjac

kie 
Magister 

skie 
Podyplomo

we 

Specjalizacja z 
zakresu 
organi- 

zacji pomocy 
społecznej 

Uwagi 
 

Przewodniczący Powiatowego Zespołu 
Orzekania o Niepełnosprawności 1 1      X  X  

Sekretarz Powiatowego Zespołu 1 1      X    

Razem Zespół  2 2,0  0  0  2  0  1  
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W roku 2012 - 2 osoby odbywały staż w tut. Centrum na stanowiskach opiekuna    
i referenta. 7 studentów  odbywało praktyki  studenckie.     

Zarówno Dyrektor jak i pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie      
w Mławie uczestniczyli w 2012r.  w wielu szkoleniach, naradach i konferencjach.  

Należy podkreślić, że ze względu na prowadzenie działalności w sposób racjonalny                   
i oszczędny  dyrektor kieruje pracowników PCPR głównie na szkolenia nieodpłatne. 
Szkolenia wpływają na usprawnienie wykonywanych zadań przez poszczególnych  
pracowników, a tym samym mają ogromny wpływ na jakość świadczonych usług. 

Szczegółowe dane zawarte są w tabeli Nr 2: 
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Tabela Nr 2. Szczegółowe dane dotyczące odbytych szkoleń przez pracowników  PCPR 
 

Lp
. Temat szkolenia 

Poziom 
szkolenia                         

(ilość godzin) 

Wykonanie 

Osoba 
prowadząca Miejsce szkolenia uczestnicy                                 

(Imię i nazwisko 
stanowisko, komórka 

organizacyjna) 

Koszt 
całkowity 

1 

Przygotowanie 
projektów w ramach 
POKL – zasady 
przygotowania, 
realizacji i rozliczania 
projektów 

podstawowy 

Joanna 
Kłobuszewska – 
kierownik ŚDS;                      

Michał Kowalski – 
doradca osób 

niepełnosprawnych 

bezpłatne Zdzisława 
Barankiewicz 

Regionalny Ośrodek 
EFS w Ciechanowie 

2 

Program POMOST i 
SAC narzędzie 
wykorzystanie do 
diagnozowania 
potrzeb społecznych 

podstawowy 
Barbara Niedziela – 

specjalista pracy 
socjalnej 

bezpłatne Marzena Mroczek MCPS Warszawa 

3 

Budowa obrazu 
pomocy społecznej w 
mediach i 
społeczności lokalnej 

podstawowy 
Michał Kowalski – 

doradca ds. 
niepełnosprawnych 

bezpłatne 

Leszek Trzaska – 
trener;                                

Joanna Telus - 
trener 

MCPS Warszawa 
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4 

Ocena zasobów 
pomocy społecznej – 
nowe narzędzia 
diagnozy w pomocy 
społecznej 

podstawowy 
Barbara Niedziela – 

specjalista pracy 
socjalnej 

bezpłatne Pracownicy 
MCPS MCPS Warszawa 

5 Kontrola Zarządcza podstawowy 
Urszula Krajewska – 

Dyrektor PCPR w 
Mławie 

405,00zł. korespondencyjne „DMS’ Zabrze 

6 Zabawy i tańce 
integracyjne podstawowy Elżbieta Janicka - 

terapeuta 320,00zł. Pracownicy 
ISiAG 

Instytut Szkoleń i 
Analiz 
Gospodarczych w 
Warszawie 

7 
Kwalifikowalność 
wydatków w ramach 
POKL – po zmianach 

średni 

Sylwia Olczak – 
specjalista ds. 
finansowo - 
księgowych 

bezpłatnie Alina Szklaruk Regionalny Ośrodek 
EFS w Ciechanowie 

8 

Szkolenie okresowe 
pracowników służby 
bezpieczeństwa i 
higieny pracy 

podstawowy Jan Łukasik – 
inspektor powiatowy 450,00zł. korespondencyjne „DMS” Zabrze 

9 Koordynacja systemu 
ochrony ppoż. podstawowy 

Urszula Krajewska – 
Dyrektor PCPR w 

Mławie 
290,00zł. korespondencyjne Grubrg Vendling” 

Rybnik 
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10 

Nowe zasady 
rachunkowości 
jednostek 
budżetowych 

podstawowy Sylwia Olczak - 
główny księgowy 390,00zł. Agnieszka 

Drożdżal 
PRESSCOM 

Wrocław 

11 
Specjalista ds. 
zamówień 
publicznych 

podstawowy 
Agnieszka 

Jankowska – 
inspektor powiatowy 

287,00zł. e-learning Studium Prawa 
Europejskiego 

12 Funkcjonalność 
POMOST Std podstawowy 

Barbara Niedziela – 
specjalista pracy 

socjalnej 
246,00zł. pracownicy 

Sygnity 

Sygnity S.A 
Warszawa, Al. 

Jerozolimskie 180 

13 
Finanse: od 
księgowości do 
sprawozdawczości 

podstawowy 

Monika Piotrkowska 
– referent ds. 
finansowo - 
księgowych 

250,00zł. pracownicy 
Sygnity ProgMan Olsztyn 

14 Nowe narkotyki i 
substancje zastępcze. podstawowy 

Agnieszka 
Stęplewska – 

pracownik socjalny; 
Michał Kowalski – 

psycholog;  
Sławomir Maciak –  

terapeuta 

0 

Prof. nadz. dr. 
hab. Mariusz 

Jędrzejko, mgr 
Maciej 

Szczodrowski,  
mgr Leszek 
Roszczenko 

Starostwo 
Powiatowe w 

Mławie 

15 Seksualność osób 
niepełnosprawnych podstawowy 

Kinga Harych – 
terapeuta; 

 Sławomir Maciak - 
terapeuta 

560,00zł. 
Wiesław Sokoluk 

– pedagog 
seksuolog 

Warszawska Szkoła 
Zarządzania – 

Szkoła Wyższa,                          
ul. Siedmiogrodzka 

3a 
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16 

System opieki nad 
dzieckiem i rodziną 
na Mazowszu – stan 
obecny i perspektywy 
jego rozwoju z punktu 
widzenia różnych 
służb i instytucji 

podstawowy Urszula Krajewska - 
dyrektor 0 pracownicy 

MCPS 

Milenium Plaza 
Warszawa                                     

Al. Jerozolimskie 
123a 

17 Monitoring i 
ewaluacja podstawowy 

Monika Piotrkowska 
– referent ds. 
finansowo - 
księgowych 

0 Alina Szklaruk 
Regionalny Ośrodek 
EFS Ciechanów, ul. 

Żórawskiego 5 

18 POMOST  podstawowy 
Barbara Niedziela – 

specjalista pracy 
socjalnej 

0 pracownik 
Sygnity 

CONFERENCE 
CENTER 

Warszawa, ul. 
Górczewska 124 

19 

Kontrola zarządcza i 
zarządzanie ryzykiem 
w jednostkach sektora 
finansów publicznych 

podstawowy Urszula Krajewska – 
dyrektor  0 Krzysztof 

Puchacz 

Starostwo 
Powiatowe                              
w Mławie 

20 

Kontrola zarządcza i 
zarządzanie ryzykiem 
w jednostkach sektora 
finansów publicznych 

podstawowy 
Agnieszka 

Jankowska – 
inspektor powiatowy 

0 Krzysztof 
Puchacz 

Starostwo 
Powiatowe                             
w Mławie 
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21 

Szkolenie dla 
sekretarzy 
powiatowych 
zespołów do spraw 
orzekania o 
niepełnosprawności 

podstawowy Marta Zdunek - 
sekretarz 0 Pracownicy 

MUW MUW Warszawa 

22 

Szkolenie dla 
przewodniczących 
powiatowych 
zespołów do spraw 
orzekania o 
niepełnosprawności 

podstawowy Grażyna Sławińska - 
przewodnicząca 0 Pracownicy 

MUW MUW  Warszawa 

23 Zasady techniki 
prawodawczej podstawowy 

Barbara Niedziela – 
specjalista pracy 

socjalnej 
0 

Bożenna Marchel 
– Potrzuska – 
radca prawny 

Starostwo 
Powiatowe                    
w Mławie 

24 Zasady techniki 
prawodawczej podstawowy 

Renta Myślińska – 
koordynator 

rodzinnej pieczy 
zastępczej 

0 
Bożenna Marchel 

– Potrzuska – 
radca prawny 

Starostwo 
Powiatowe                     
w Mławie 

25 Zasady techniki 
prawodawczej podstawowy Jan Łukasik – 

inspektor powiatowy 0 
Bożenna Marchel 

– Potrzuska – 
radca prawny 

Starostwo 
Powiatowe                       
w Mławie 

 
Źródło: dane własne PCPR 
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Zgodnie z art. 19 p.14i p.15 ustawy o pomocy społecznej Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie prowadzi szkolenia  oraz zapewnia doradztwo metodyczne dla 
kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu 
powiatu. W roku 2012 zorganizowano następujące   szkolenia: 
 

1. Szkolenie dla kierowników M/GOPS z Powiatu Mławskiego – 05.03.2012r.  
Tematyka szkolenia: 

− ocena zasobów pomocy społecznej, 
− program ochrony zdrowia psychicznego, 
− piecza zastępcza. 

2. Spotkanie dla kierowników M/GOPS z Powiatu Mławskiego – 11.05.2012r.  
Tematyka  spotkania: 

− szkolenie na temat „Partnerstwa” prowadzone przez Panie Barbarę Bielak                     
i Danutę Wójcik (pracowników MCPS w Warszawie), 

− analiza pieczy zastępczej, 
− informacja na temat realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej –  

podział środków finansowych otrzymanych z PFRON na rok 2012. 

3. Szkolenie w dniu 05.12.2012r. dla  kierowników M/GOPS z Powiatu Mławskiego. 
Temat szkolenia: 

− rola i znaczenie partnerstwa w kreowaniu aktywnej polityki społecznej na  
poziomie lokalnym w zakresie wsparcia dziecka i rodziny. Szkolenie 
prowadziła  Pani Barbara Kucharska -z-ca Dyrektora Mazowieckiego 
Centrum Polityki Społecznej w Warszawie. 

4. Spotkania okolicznościowe. 
 

Poza oficjalnymi naradami i spotkaniami PCPR na bieżąco utrzymuje stały kontakt 
z jednostkami pomocy społecznej powiatowymi i GOPS z terenu powiatu w celu 
wymiany doświadczeń. Przekazuje też niezbędne informacje organizacjom 
pozarządowym realizującym zadania z pomocy społecznej. 

Pracownicy PCPR udzielają osobom zgłaszającym się informacji o prawach                                  
i uprawnieniach z zakresu pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
kierują  do odpowiednich instytucji.  W 2012 roku udzielono ok. 1.500 porad . Udzielano  
także licznych porad telefonicznie. 

W 2012 roku do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie wpłynęło 4.093 
różnego rodzaju pism, wniosków itp. Natomiast z tutejszego Centrum wysłano 2.549  
pism do różnych instytucji i osób prywatnych /wg Książki Korespondencji/. 

 

W ramach projektu systemowego „Aktywna integracja społeczna i zawodowa                    
w powiecie mławskim” wpłynęło do Centrum 310 różnego rodzaju pism, natomiast 
wysłano 157 różnego rodzaju pism. 
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4. SPRAWOZDANIE Z EFEKTÓW PRACY W ZAKRESIE PIECZY  
   ZASTĘPCZEJ  

 

 

 

1) Rodzinna piecza zastępcza 

 

 

 

 
 W związku z wejściem w życie w roku 2012 Ustawy o wspieraniu rodziny                       
i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011r.Nr 149, poz.887ze zm.) oraz w celu 
dostosowania aktów do obowiązujących przepisów Zarząd Powiatu w dniu 29 lutego 
podjął uchwałę Nr 425/2012 wprowadzającą nowy Regulamin Organizacyjny 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie. 

Uchwałą Nr XVI/115/2012 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 25 kwietnia 2012r.przyjęto 
do realizacji Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012 - 2014. 
23 lutego 2012 roku Rada   Powiatu Mławskiego  podjęła Uchwałę  NR XIV/91/2012   
w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie 
z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od 
ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. 

 

Centrum sprawuje pieczę zastępczą dla dzieci w przypadku niemożności zapewnienia im 
opieki i wychowania  przez rodziców. 
 

 

W okresie sprawozdawczym w zakresie pieczy zastępczej realizowano następujące  
zadania: 

− prowadzono dokumentację działań podejmowanych w stosunku do  rodzin  
 zastępczych oraz pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych,  

− przeprowadzano wywiady  środowiskowe  i pozyskiwano     informacje  w celu 
rozpoznania stanu zabezpieczenia potrzeb bytowych, zdrowotnych                                        
i emocjonalnych dzieci wychowujących się w środowisku zastępczym oraz 
pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych, a także sporządzano wywiady  
na zlecenie sądów i innych jednostek pomocy społecznej, 

− sprawdzano co 6 m-cy sytuację u rodziców biologicznych w celu ustalenia  
  możliwości ponoszenia odpłatności za pobyt ich dzieci w rodzinach  
  zastępczych, 
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− opracowywano i zawierano porozumienia pomiędzy powiatem mławskim,  
a innymi powiatami, w sprawie umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych 
i rodzinnym domu dziecka, 

− przygotowywano decyzje administracyjne dot. przyznania pomocy pieniężnej na 
pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych i rodzinnym domu 
dziecka,  na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami 
przyjmowanego do rodziny dziecka - jednorazowo, świadczeń na pokrycie 
wydatków  związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych, przyznania pomocy 
pieniężnej pełnoletnim wychowankom z rodzin zastępczych w zakresie  
kontynuowania nauki i pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, 

− organizowano szkolenia dla rodzin zastępczych, 

− udzielano rodzinom porad m.in.  pedagogicznych, socjalnych, psychologicznych, 

− współpracowano z sądami rodzinnymi w zakresie nadzoru i wspierania rodzin 
zastępczych, m. in. poprzez sporządzanie informacji dot. oceny sytuacji  
opiekuńczo – wychowawczej dziecka w pieczy zastępczej, 

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

− sporządzano sprawozdania kwartalne, półroczne i roczne dla Ministerstwa Pracy                        
i Polityki Społecznej, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie 
Wydział Polityki Społecznej oraz roczne do Głównego Urzędu Statystycznego 
zawierające szczegółową charakterystykę rodzin zastępczych, dzieci 
wychowujących się w tych rodzinach oraz pełnoletnich wychowanków rodzin  
zastępczych,  

− wprowadzano wszystkie dane dot. udzielonych świadczeń dla rodzin 
zastępczych, pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i wychowanków 
różnego typu placówek do programu informatycznego POMOST Std i aplikacji 
centralnej gSac i Sac. 

 
 

RODZINY ZASTĘPCZE 
 

Rodziny zastępcze zajmują szczególne miejsce w systemie opieki kompensacyjnej. 
Jest to jedna z najstarszych i najbardziej popularnych form rodzinnej opieki zastępczej.  
Na podstawie obowiązujących przepisów prawnych do rodzinnych form pieczy zastępczej  
kieruje się zarówno sieroty naturalne jak i społeczne: dzieci, których rodzice zostali 
pozbawieni władzy rodzicielskiej  lub zawieszeni bądź ograniczeni w jej pełnieniu., 
dzieci, które znajdują się w trudnej sytuacji bytowej oraz te, które ze względu na stan 
zdrowia (psychicznego lub fizycznego) wymagają specjalnej troski. Ogólnie można 
stwierdzić, że w rodzinnych formach opieki zastępczej umieszczane są dzieci, które 
wymagają całkowitej opieki wychowawczej i są pozbawione stałego kontaktu z rodziną  
naturalną, z którą jednak zachowują więź emocjonalną.  
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Formami rodzinnej pieczy zastępczej, są: 
1) rodzina zastępcza: 

a) spokrewniona, 

b) niezawodowa; 

c) zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i  
zawodowa specjalistyczna; 

2) rodzinny dom dziecka. 
 

W rodzinie zastępczej zawodowej lub rodzinie zastępczej niezawodowej,                  
w tym samym czasie może przebywać łącznie nie więcej niż troje dzieci lub osób, które 
osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej. W razie konieczności 
umieszczenia w rodzinie zastępczej rodzeństwa, za zgodą rodziny, po uzyskaniu 
pozytywnej opinii koordynatora, dopuszcza się umieszczenie w tym samym czasie  
większej liczby dzieci. 

W rodzinnym domu dziecka, w tym samym czasie, może przebywać łącznie nie więcej 
niż ośmioro dzieci oraz osób, które osiągnęły pełnoletność w pieczy zastępczej. W razie 
konieczności umieszczenia w rodzinnym domu dziecka, za zgodą prowadzącego dom, po 
uzyskaniu pozytywnej opinii koordynatora, dopuszcza się umieszczenie w tym samym  
czasie większej liczby dzieci. 

Rodziny niezawodowe otrzymują miesięcznie 1 tys. zł pomocy pieniężnej na 
pokrycie kosztów utrzymania dziecka bez względu na jego wiek, a rodziny spokrewnione 
(np. dziadkowie, dorosłe rodzeństwo) - 660zł miesięcznie. Pomoc pieniężna jest 
pomniejszana    o kwotę nie wyższą niż 50 % dochodu dziecka. Za taki dochód uważa się 
m.in. alimenty, rentę rodzinną. Dodatkowo, rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu 
rodzinny dom dziecka, na dziecko legitymujące się orzeczeniem  o niepełnosprawności 
lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, przysługuje 
dodatek nie niższy niż kwota 200zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów  
utrzymania tego dziecka.  

Ponadto, rodzinie zastępczej zawodowej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka 
przysługuje wynagrodzenie nie niższe niż kwota 2 tys. zł miesięcznie.  Natomiast, 
rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego przysługuje  
wynagrodzenie nie niższe niż kwota 2.600zł miesięcznie. 

Od 1 stycznia 2012r. do 31 stycznia 2012r. wszystkie rodziny zastępcze, które 
uzyskały prawo do świadczeń, dodatków oraz wynagrodzeń przed dniem wejścia w życie 
ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, miały możliwość wyboru 
otrzymywanych świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w tych rodzinach, tj. 
na zasadach i w trybie określonych w przepisach ustawy o pomocy społecznej – po 
złożeniu wniosku lub w oparciu o wyżej cyt. ustawę. I tak, 11 rodzin zastępczych 
otrzymywało pomoc na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w oparciu o ustawę                         
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o pomocy społecznej, zaś  57 rodzin w oparciu o ustawę o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej.   

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku w Powiecie Mławskim  
funkcjonowało łącznie 68  rodzin zastępczych  dla 119 dzieci, tj.: 

 

- 50 rodzin spokrewnionych, w których przebywało łącznie 73 dzieci, 

- 14 rodzin niezawodowych, w których przebywało łącznie 22 dzieci, 

- 3 rodziny zastępcze zawodowe wielodzietne, w której przebywało łącznie 17 
dzieci, 

- 1 rodzina zastępcza pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego, w której 
przebywało łącznie 7 dzieci.  
 

Dane statystyczne  z   lat 2010 - 2012  wskazują na stopniowy wzrost liczby rodzin 
zastępczych zwłaszcza spokrewnionych, a także na zwiększenie liczby dzieci 
umieszczanych w rodzinnych formach pieczy zastępczej, co przedstawiono w poniższym 
zestawieniu:  

 

 Liczba rodzin zastępczych Liczba dzieci 

Rok 2010 56 87 

Rok 2011 62 99 

Rok 2012 68 119 
 

 

Wykres 1. Liczba rodzin zastępczych funkcjonujących w latach 2008 – 2012  
        na terenie powiatu Mławskiego. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Źródło: dane własne PCPR 
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Wykres 2. Liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w latach  
                   2008 – 2012 na terenie powiatu Mławskiego. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Źródło: dane własne PCPR  

 
 
 

Tabela nr 3. Rodziny zastępcze spokrewnione 
 

 
L. p. 

 
Gmina 

 
Liczba rodzin  

 
Liczba dzieci 

1. Dzierzgowo 1 2 

2. Lipowiec Kościelny 5 8 

3. Mława 29 39 

4. Strzegowo 1 2 

5. Stupsk 3 4 

6. Szreńsk 5 11 

7. Szydłowo 1 1 

8. Wieczfnia Kościelna 1 1 

9. Wiśniewo 4 5 

 
RAZEM 

 
50 

 
73 

 
Źródło: dane własne PCPR 

 

Łączna kwota wypłaconych świadczeń dla spokrewnionych rodzin zastępczych                         
w 2012r. wynosi 511.044,00 zł.  
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Tabela nr 4. Rodziny zastępcze niezawodowe 
 
 

L. p. Gmina Liczba 
rodzin 

Liczba 
dzieci 

Uwagi 
 

 
1. 

 
Mława 
 

 
5 

 
7  
 

we wrześniu 2012r. dwoje dzieci zostało 
umieszczonych w zawodowej rodzinie 
zastępczej 

2. Radzanów 1 3 
 

 

3. Strzegowo  
 3 3  

4. Stupsk 
 3 5  

5. Szreńsk 
 1 3  

6. Wiśniewo 
 1 1  

RAZEM 14 22  

 
Łączna kwota wypłaconych świadczeń dla niezawodowych rodzin zastępczych  
w roku 2012 wynosi 202.408,00zł. 
 
 
 

Tabela nr 5. Rodziny zastępcze zawodowe 
 

 

 
L. p. 

 
Gmina 

 
Liczba 
rodzin  

 
Liczba 
dzieci 

 
Uwagi 

1. Mława 1 4 
 

2. Strzegowo 1 6 
 

3. Stupsk 1 7 
rodzina pełniąca funkcję 
pogotowia rodzinnego 

4. Szreńsk 
 

1 
 

7 
 

RAZEM 4 24 
 

 

Źródło: dane własne PCPR 
 
 
 

Łączna kwota wypłaconych świadczeń dla zawodowych rodzin zastępczych w roku 
2012 wynosi 209.496,00zł. 
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W okresie od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. na terenie Powiatu Mławskiego 
powstało 16 nowych rodzin zastępczych, w których umieszczono łącznie  27 dzieci,  
tj.:   -  11 spokrewnionych rodzin zastępczych  dla 19 dzieci, 
        -  5 niezawodowych rodzin zastępczych dla 8 dzieci.  

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 przyjęcia dziecka  
oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie. 

Na podstawie zawartych porozumień z Powiatem Mławskim niżej wymienione  
powiaty ponosiły wydatki z tytułu utrzymania ich dzieci w rodzinach zastępczych, tj.: 

- Miasto Szczecin – 1 porozumienie dla jednego dziecka, 
- Miasto Warszawa – 2 porozumienia dla dwojga dzieci, 
- Miasto Gdańsk - 1 porozumienie dla jednego dziecka, 
- Powiat Pruszkowski – 3 porozumienia dla trojga dzieci (w ciągu roku jedna  

rodzina przeprowadziła się z terenu powiatu żuromińskiego), 
- Powiat Działdowski – 7 porozumień dla siedmiorga dzieci,  
- Powiat Nowodworski – 3 porozumienia dla trojga dzieci, 
- Powiat Mrągowski – 1 porozumienie dla jednego dziecka, 
- Powiat Olsztyński – 3 porozumienia dla trojga dzieci, 
- Powiat Ostródzki – 1 porozumienie dla jednego dziecka, 
- Powiat Ciechanowski - 1 porozumienie dla jednego dziecka, 
- Powiat Nidzicki – 2 porozumienia dla dwojga dzieci, 
- Powiat Lipski - 2 porozumienia dla dwojga dzieci, 
- Powiat Lidzbarski - 2 porozumienia dla dwojga dzieci. 

Tabela nr 6. Liczba dzieci z innych powiatów umieszczonych na terenie gmin 
powiatu mławskiego 

L. p. Gmina Liczba dzieci z innych powiatów 

1. Lipowiec Kościelny 3 

2. Mława 7 

3. Radzanów 1 

4. Strzegowo  5 

5. Stupsk 8 

6. Szreńsk 5 

 RAZEM 29 
 

Źródło: dane własne PCPR 
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W 2012 roku Powiat Mławski na mocy zawartych porozumień z niżej wymienionymi 

powiatami ponosił wydatki z tytułu umieszczenia dzieci pochodzących  z naszego terenu 
w pieczy zastępczej na terenie innego powiatu, tj.: 

 

-   Powiat Ciechanowski – 2 porozumienia dla dwojga dziecka, 

-   Powiat Nidzicki – 3 porozumienia dla siedmiorga dzieci, 

-   Powiat Ostrowski – 1 porozumienie dla jednego dziecka, 

      -       Powiat Pleszewski – 1 porozumienie dla 1 dziecka, 

      -       Powiat Wołomiński -  1 porozumienie dla 1 dziecka. 
  

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku PCPR w Mławie wydał dla rodzin  
zastępczych 183 decyzje administracyjne. 
 

Na świadczenia pieniężne wraz z wynagrodzeniami, dla 68 rodzin zastępczych 
od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. wypłacono łącznie 1.071.649,89zł, tj. 874,180,00zł 
(świadczenia) +48.768,00zł (świadczenia-wkład własny EFS) + 148.701,89zł 
(wynagrodzenia wraz  z pochodnymi). 

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej tut. Centrum 
od 01 stycznia 2012 r.  prowadzi rejestr danych o osobach pełniących funkcję rodziny 
zastępczej zawodowej i niezawodowej. W miesiącu październiku 2012r. PCPR przekazało 
rejestr do Sądu Rejonowego w Mławie III  Wydział Rodzinny i Nieletnich. 

 

Problematyka rodzin zastępczych 
 

Problemy wychowawcze, jakie rozwiązuje rodzina zastępcza nie różnią się                          
w zasadzie od tych, jakie stoją przed rodziną naturalną. Aby wdrożyć dziecko do życia                
w społeczeństwie i prawidłowo ukształtować jego osobowość, stawia mu się określone  
wymagania, zgodne z możliwościami fizycznymi i psychicznymi. 

Wejście dziecka do rodziny zastępczej jest sytuacją trudną, zarówno dla niego jak                 
i dla rodziny. Opiekunowie jednak podejmują świadomą decyzję i uzyskują odpowiednie 
kwalifikacje. Dziecko, nawet jeśli będąc w placówce marzy o rodzinie, z reguły zupełnie 
nie jest przygotowane do tak ogromnej zmiany, jaką jest wejście do rodziny.  
Tylko w nielicznych domach dziecka wychowawcy przygotowują swoich podopiecznych 
do opieki zastępczej i bardzo niewielu wie, jak to dobrze zrobić. Warunki życia                                            
w placówce wymagają od dzieci szybkiego wypracowania takich mechanizmów 
obronnych, które pozwolą im dobrze funkcjonować i osiągnąć jak najwyższą pozycję                                         
w hierarchii grupy. Społeczność domu dziecka rządzi się swoimi prawami i wcale nie są 
to zasady akceptowane przez dorosłych. Aby nie narażać się ani kolegom ani 
wychowawcom dziecko musi uzbroić się w dwie, często zupełnie różne twarze. Ta 
swoista dwulicowość pozwala mu przetrwać w tym nienaturalnym dla dziecka 
środowisku. Nawyki ułatwiające zdobycie wysokiej pozycji w placówce często utrudniają 
dziecku prawidłowe funkcjonowanie w rodzinie zastępczej. W domu dziecka dobrze 
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widziane przez innych wychowanków są kłamstwa, wulgaryzmy czy agresja. Te zaś są 
zupełnie nie do zaakceptowania przez opiekunów zastępczych. Do tego dochodzą inne 
zaburzenia zachowania wynikające z problemów emocjonalnych. Dziecko pozbawione 
opieki rodziców i umieszczone w zupełnie nowym dla niego środowisku często nie radzi  
sobie ze swoimi emocjami i w sytuacjach dla niego trudnych reaguje nieadekwatnie.  

Jeśli na przestrzeni stosunkowo krótkiego czasu spotyka je kolejna zmiana i trafia 
do rodziny zastępczej, zaburzenia te mogą się jeszcze nasilić. 
Kolejną przyczyną problemów zwłaszcza w początkowej fazie pobytu w rodzinie 
zastępczej są oczekiwania opiekunów wobec dziecka. Placówka to miejsce, w którym 
łatwo „zniknąć w tłumie”. Bardzo ograniczony wachlarz dostępnych wychowawcom kar                   
i nagród i brak więzi pomiędzy nimi, a dziećmi, powodują znikomy wpływ na zachowanie 
wychowanków. Dziecko, które dotychczas nie musiało szczególnie się wysilać, aby być 
postrzeganym jako pozytywne, trafiając do rodziny zastępczej nagle staje w sytuacji 
trudnej i zupełnie dla siebie nowej. Nagle, ci nowi, mili ludzie oczekują od nich czegoś 
zupełnie innego. Normalne w warunkach rodziny zachowania i zasady są czymś 
kompletnie nowym dla dziecka wychowanego do tej pory w domu dziecka. Tak ogromny 
natłok zmian powoduje często dodatkowy stres i zaburzenia zachowania. Zdarza się, że 
dziecko zupełnie nie rozumie, czego się od niego oczekuje. Tak oczywiste dla nas sprawy  
jak codzienne chodzenie do szkoły i odrabianie lekcji czy konieczność uzgadniania                       
z opiekunami wyjścia z domu do kolegów, są wielokroć ogromnym problemem dla  
dotychczasowego wychowanka placówki.  

Często, zwłaszcza w przypadku rodzin zastępczych spokrewnionych dziecko trafia 
do opieki zastępczej prosto ze swojego domu rodzinnego. Tu jednak też pojawiają się 
problemy związane z ogromnymi różnicami pomiędzy tymi rodzinami. Wydawałoby się, 
że przejście  z rodziny do rodziny nie będzie stanowić większego problemu, jednak w tym 
przypadku różnice między nimi potrafią być ogromne. Często są to po prostu dwa różne 
światy.  W domach, z których najczęściej pochodzą dzieci trafiające do opieki zastępczej 
nikt najczęściej się nimi nie przejmował. Nikomu nie zależało jak dziecko się uczy, czy 
śpi odpowiednio długo i czy zabrało drugie śniadanie do szkoły. Zdarza się, że jedynym 
rodzajem bliskich kontaktów, w jakie dziecko wchodzi z rodzicami są przemoc, krzyk czy 
innego rodzaju karcenie. Czasem świadomie prowokuje rodzica, robiąc coś co na pewno 
przyciągnie jego uwagę, bo chce aby ten go zauważył. Dzieci żyjące do tej pory jak 
„wolne ptaki” wielokroć nie potrafią się odnaleźć w rodzinie, gdzie dorośli mają prawo do 
nadzoru czy decydowania o nim. Nadmierna, w ich przekonaniu troska bardzo szybko 
staje się uciążliwa. Dziecko, które dotychczas spędzało całe dnie na ulicy, myło się kiedy 
samo miało na to ochotę, chodziło do szkoły od czasu do czasu i ogólnie robiło co chciało, 
z reguły ma ogromne problemy z poddaniem się „władzy” dorosłego, zwłaszcza obcego 
dorosłego. Posłuszeństwo wobec kogoś, kto nie jest rodzicem, nawet jeśli jest to członek 
rodziny często przerasta możliwości dziecka. Jeśli dodatkowo nie akceptuje separacji                 
z rodziną biologiczną, przejawy protestu mogą się nasilić. Z  czasem z reguły udaje się 
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rodzinie zastępczej doprowadzić do sytuacji, w której dziecko zaczyna normalnie 
funkcjonować, jednak zanim do tego dojdzie opiekunowie muszą uzbroić się  
w cierpliwość i dużą mądrość. 

Trudności adaptacyjne manifestują się w rozmaity sposób w zależności od 
indywidualnej historii i konstrukcji psychicznej dziecka. Niektóre zamykają się w sobie, 
wycofują i blokują na kontakt z opiekunami. Ci z kolei pełni zapału i chęci pomocy, 
pozytywnie „naładowani” podczas szkolenia chcą jak najszybciej pomóc dziecku 
przełamać blokadę i często popełniają błąd „nadaktywności”. Starają się organizować 
dziecku czas, być przy nim w każdej chwili, rozmawiać z nim i każdym gestem pokazać 
mu swoją troskę i sympatię. Zdarza się, że taka właśnie postawa wywołuje u dziecka 
zupełnie inną reakcję. Wycofuje się jeszcze bardziej i ucieka w siebie. Czasem dziecko 
potrzebuje czasu na „oswojenie”. Niewłaściwą postawą jest ignorowanie dziecka, ale 
równie niewłaściwa jest nachalność wobec niego. Mądry opiekun powinien być 
świadomy potrzeb dziecka i gotowy być z nim wtedy, gdy ono go potrzebuje. Powinien 
powoli oswajać je, dając mu czas na poznanie nowych ludzi i miejsc.  
Część dzieci zupełnie inaczej reaguje na tak ogromne zmiany, jakie towarzyszą 
umieszczeniu w rodzinie zastępczej. Zdarza się, że buntują się, są agresywne czy 
nadmiernie pobudzone. Nie radząc sobie z nadmiarem emocji i uczuć wyładowują się na 
tych, którzy są najbliżej i na dodatek mają jakieś oczekiwania wobec nich. Taka postawa 
jest jeszcze trudniejsza dla opiekunów zastępczych. Najczęściej mają świadomość 
przyczyn takiego zachowania, lecz zupełnie nie potrafią na nie właściwie reagować. 
Trudno tu co prawda mówić o właściwej reakcji, bo ta jest uzależniona nie tylko od 
samego zachowania, ale też od indywidualnego przypadku dziecka. W początkowym 
czasie jego pobytu w rodzinie zastępczej opiekunowie nie znają go jednak na tyle, żeby 
wiedzieć jaka ich reakcja odniesie najlepszy skutek. Ważne jest jednak, aby pamiętać, że 
każde zachowanie ma po pierwsze jakieś przyczyny, a po drugie jakiś cel. Dziecko robi 
coś z określonych powodów i w określonym celu. Reakcja opiekuna powinna przede 
wszystkim spowodować przerwanie zachowania i zapewnienie bezpieczeństwa dziecku                    
i innym. Należy jednak pamiętać, że na tym etapie szczególnie ważne jest budowanie  
dobrej relacji z dzieckiem i przekonanie go, że może zaufać dorosłemu.  

Dopiero później przyjdzie  czas na uczenie dziecka radzenia sobie ze swoimi emocjami 
czy zmianę jego zachowania. 

Początkowy okres pobytu dziecka w rodzinie zastępczej jest czasem ogromnej 
próby i bardzo wiele zależy od tego jak opiekunowie ją przejdą. Dziecko często zupełnie 
nie widzi potrzeby odseparowania go od rodziny biologicznej i w opiekunach zastępczych 
upatruje częściową przyczynę swoich problemów. Kiedy oni próbują budować ciepłe                    
i dobre relacje z dzieckiem, starają się jak potrafią sprawić, aby poczuło się u nich dobrze, 
ono właśnie wtedy przysparza największe problemy. A przecież dla nich to też nie jest 
sytuacja łatwa. Ich życie staje „na głowie” z dnia na dzień, w ich domu pojawia się nowy 
mieszkaniec z całym bagażem swoich doświadczeń i przeżyć. Miejsce, które do tej pory 
było dla nich bezpieczną przystanią i azylem, w którym czuli się swobodnie                       
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i bezpiecznie, nagle zmienia się nie do poznania. Jeśli posiadają własne dzieci dochodzi 
do tego często troska o ich poczucie bezpieczeństwa i samopoczucie. O ile dorośli 
podejmując decyzję o przyjęciu dziecka do rodziny liczyli się z kosztami jakie poniosą,                
o tyle ich dzieci nie miały takiej świadomości, nawet jeśli wyraziły zgodę na przyjęcie 
nowego członka do rodziny. Relacje między własnymi dziećmi, a tymi umieszczonymi               
w opiece zastępczej są chyba najczęstszą przyczyną niepowodzeń i są najtrudniejsze do 
przewidzenia. Kiedy dzieje się krzywda naszemu dziecku, trudno rozumieć jego 
krzywdziciela. Przecież ochrona własnej rodziny jest naszym najważniejszym 
obowiązkiem. Należy jednak mieć świadomość, że z reguły problemy będące reakcją 
dziecka na sytuację nową i trudną ustępują z czasem i należy mieć nadzieje i nie 
poddawać się w tej trudnej, ale szczytnej „walce” prowadzącej do wprowadzenia dziecka 
w dorosłe życie, do jego samoakceptacji. Dużo tutaj zależy od mądrości i rozsądku 
opiekunów, od ich bystrego postrzegania świata dziecka, a także od słusznych decyzji  
wychowawczych.  

Trzeba pamiętać o tym, że mimo traumatycznych nierzadko przeżyć dziecka                   
w środowisku rodzinnym rozstanie z nim jest także dramatem. Wśród 68 rodzin 
zastępczych funkcjonujących  w powiecie mławskim, 50 stanowią rodziny zastępcze 
spokrewnione tworzone przez dziadków lub rodzeństwo dziecka. Rodzina taka zapewnia 
ciągłość i stałość opieki, istnieje większa szansa na nawiązanie kontaktu emocjonalnego, 
dziecko nie wychodzi ze swego  środowiska i kręgu kulturowego. Rodziny tworzone 
przez dziadków mają swoje specyficzne problemy: finansowe, zdrowotne, poczucie 
niekompetencji rodzicielskiej. Wymagają wsparcia specjalisty i pomocy społecznej, 
nierzadko także innych członków rodziny lub współpracy szkoły lub przedszkola.  

W rodzinach zastępczych spokrewnionych z dzieckiem, w których najczęściej trud 
wychowania wnuków przejmują dziadkowie, a zwłaszcza babcie, występują specyficzne 
problemy związane obniżoną sprawnością fizyczną  i psychiczną. Ich aktywność 
wychowawcza jest w dużym stopniu ograniczona, w tym szczególnie w zakresie pomocy                  
w nauce i rozwijania zainteresowań dziecka oraz kontaktów ze szkołą. Zwykle mniejsze 
są też możliwości zarobkowe takich rodzin, a tym samym częściej mogą występować 
okresowe trudności w zaspokojeniu potrzeb rozwojowych powierzonych ich opiece 
dzieci. Dziadkowie należąc do całkiem innego pokolenia nie rozumieją zachowań 
wnuków, nie radzą sobie z ich wychowaniem zwłaszcza, gdy wkraczają one w okres 
dojrzewania. Często występuje tu zasada „różnicy pokoleń” i dlatego dochodzi między 
nimi do konfliktów. Niestety często zdarza się też, że dziadkowie włączają wnuki do  
konfliktów rodzinnych i swoistych „rozgrywek” z ich rodzicami biologicznymi. 

Dziecko pozbawione obowiązków wobec rodziny zaczyna z biegiem czasu 
przyswajać sobie konsumpcyjny styl życia, czuje się niepotrzebne, szuka możliwości 
zaspokojenia swych potrzeb ambicjonalnych poza domem. Takie sytuacje mają 
najczęściej miejsce tam, gdzie osobą sprawującą opiekę jest babcia. Kary i nagrody 
stosują rodzice zastępczy najczęściej w sytuacjach, gdy chodzi o naukę dziecka, natomiast 
rzadko w sprawach wychowawczych. Zwykle są to perswazje i zakazy. W wielu 
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rodzinach stosowana jest nadal kara cielesna. Jest ona zjawiskiem  niekorzystnym, gdyż 
może wywołać u dziecka lęk, agresje w stosunku do słabszych, a czasem wobec rodziców.  
Niekiedy dziecko, obawiając się kary, robi wszystko, aby jej uniknąć, posługując się 
nawet kłamstwem i ucieczką. Wśród nagród najczęściej stosowane są prezenty. W wielu 
rodzinach nagradza się dzieci pieniędzmi. Głównym celem dobrego zachowania się czy 
nauki bywa wówczas często nie chęć zrobienia przyjemności rodzicom czy własna 
satysfakcja, lecz pogoń za pieniędzmi. Zdarzają się jeszcze, na szczęście coraz rzadziej 
rodziny, które operują tylko karami. Dzieci wychowywane  w nich uczą się zbiegiem 
czasu unikania kar, zaczynają się bronić kłamstwami, a między członkami rodziny 
powstaje  atmosfera podejrzeń i nieszczerości. Dzieci z rodzin zastępczych zaspokajają 
swoje zainteresowanie poprzez uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych                                      
i pozaszkolnych, takich jak koła zainteresowań, pracownie, kluby, podobnie jak dzieci                           
z rodzin naturalnych. Biblioteczki dzieci wychowujących się w rodzinach zastępczych są 
na ogół bardzo ubogie i zawierają pozycje mało wartościowe. Nie ma w nich czasami tak  
niezbędnych książek, jak encyklopedie czy słowniki.   

Rodzina zastępcza powinna zapewnić dziecku odpowiednie warunki materialno-
bytowe. Stanowią one istotny element w prawidłowym jej funkcjonowaniu. Niestety, nie 
wszędzie jeszcze są one zadowalające. Spotykamy mieszkania, w których brak jest np. 
toalety, centralnego ogrzewania, mieszkania są przeznaczone do rozbiórki. Są to na  
szczęście nieliczne przypadki w powiecie mławskim.  

Kolejnym problemem, który jest zauważany w naszej pracy z rodzinami 
zastępczymi jest niedostateczna  kontrola z ich strony procesu edukacji dzieci. Główną 
przyczyną tego zjawiska jest zły stan ich zdrowia  bądź też niski poziom ich 
wykształcenia, szczególnie gdy funkcję rodziny zastępczej pełnią dziadkowie                           
w podeszłym wieku. Dzieci wykorzystują brak wykształcenia swych opiekunów i nie 
odrabiają lekcji lub odrabiają częściowo. Niekiedy, rodzice zastępczy nie chcą 
kontrolować nauki szkolnej dziecka w obawie przed ujawnieniem braku swojej wiedzy. 
Rodzice zastępczy o złym stanie zdrowia na ogół starają się zaspokoić potrzeby 
materialne dzieci i nie mają już siły na nadzorowanie przebiegu toku nauki ani też na 
kontakty ze szkołą. Jednakże, są też rodziny zastępcze, w których rodzice starają się jak 
najbardziej pomagać dziecku w nauce i sprawują odpowiednią kontrolę. Angażują się                
w działalność szkolną, są w pełni zainteresowani postępami szkolnymi dziecka, a nawet  
wraz z nim odrabiają zadania domowe. 

Kolejnym bardzo ważnym, a zarazem trudnym zadaniem rodziców zastępczych 
jest podtrzymywanie kontaktów dzieci z rodzicami biologicznymi. Rodzice zastępczy 
mają bowiem uzdrowić relacje pomiędzy dzieckiem, a jego rodzicami oraz ułatwić 
kontakty pomiędzy nimi. Niestety często bywa tak, że rodzice „zapominają” o swoim 
dziecku, które nie z własnej winy opuściło dom rodzinny. Jak wynika z doświadczenia                        
w naszej pracy, pierwsze kilka dni lub tygodni po umieszczeniu dziecka w rodzinie 
zastępczej lub placówce, rodzice chcą utrzymywać kontakt z dzieckiem. Niestety, zapał 
rodziców szybko mija i ograniczają kontakt z dzieckiem jedynie do telefonów, który i ten 



28 
 

z czasem zanika. Wielokrotnie pracownik tut. Centrum proponuje rodzicom naturalnym 
spotkania z dzieckiem, ale często spotyka się z odmową. W siedzibie tut. Centrum jest 
przygotowany jeden pokój, w którym rodzice mają możliwość spotkać się z dzieckiem.  

Zawodowe rodziny zastępcze również zgłaszają trudności związane z organizacją 
życia własnej rodziny po przyjęciu dziecka w opiekę zastępczą. Często, mimo odbytych 
szkoleń i stosownego przygotowania, rodziny te są zaskakiwane niespodziewanymi 
reakcjami własnych dzieci na nową dla nich sytuację. Pojawiają się też problemy 
wychowawcze wynikające z wcześniejszych doświadczeń dziecka, a także wielce 
stresujące sytuacje związane z "problemowymi" rodzicami biologicznymi dziecka. Ważne 
jest, aby rodzina przed przyjęciem dziecka do swego domu, otrzymała jak najwięcej 
informacji o dziecku, zarówno jego sytuacji rodzinnej, jak i szkolnej. Dlatego tak ważna 
jest ścisła współpraca pracowników socjalnych PCPR w Mławie z rodzinami  
zastępczymi. 

W szczególnie trudnej sytuacji pozostają rodziny zastępcze wychowujące dziecko 
niepełnosprawne. Rodziny te winny nie tylko posiadać wiedzę na temat przyczyn                          
i aktualnego stanu choroby czy niepełnosprawności dziecka, ale przede wszystkim muszą 
być przygotowane do radzenia sobie z długotrwałym stresem i codziennym zmęczeniem.  
Dziecko przebywające w rodzinie zastępczej wymaga znacznie więcej zaangażowania 
opiekunów oraz nierzadko specjalistycznej pomocy. Wsparcie psychologiczno-
pedagogiczne dla wszystkich członków takiej rodziny jest niezwykle potrzebne, a ich 
odpowiednie przeszkolenie może zminimalizować problemy. Większość dzieci z rodzin 
zastępczych w swym wcześniejszym środowisku rodzinnym doświadczyło wielu zagrożeń                        
i zaniedbań. Ma to ogromny wpływ na ich osobowość – są to dzieci o licznych 
zaburzeniach zachowania i emocji. Często występuje u nich agresja, zachowania 
przestępcze, trudności w kontaktach społecznych, zaburzenia uwagi, niskie osiągnięcia 
szkolne oraz niska samoocena. Przede wszystkim częstym ich towarzyszem jest smutek                          
z powodu opuszczenia i tęsknoty, poczucie winy i wstydu, wrogość i lęk. Poczucie 
zagrożenia potęguje wykluczenie rodziców zastępczych z decydowania o nim i przejęcie 
odpowiedzialności za jego los. Rozpoznanie sytuacji emocjonalnej jest niezwykle trudne, 
gdyż dziecko nie ma zaufania do dorosłych, nie przeczuwa konsekwencji ani następstw 
swojego zachowania. W związku z tym, rodziny zastępcze powinny być otoczone 
szczególną opieką i troską ze względu na ważną i odpowiedzialną rolę jaką pełnią. Istotną 
kwestią jest umożliwienie rodzinom zastępczym dostępu do specjalistycznego 
poradnictwa, w tym: psychologicznego i prawnego. Ważne jest także tworzenie grup 
wsparcia dla rodzin zastępczych, dzięki którym rodziny zostałyby ukierunkowane na 
problemy opiekuńczo-wychowawcze z dziećmi, a także miałyby możliwość kontaktu                        
z osobami o podobnych doświadczeniach oraz szkolenie rodzin zastępczych mające na  
celu przygotowanie ich do pełnienia powierzonej im „misji”. 

Aby stworzyć   większe możliwości dla rodzin zastępczych do korzystania z porad 
specjalistów, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie zatrudnił od     
1 września 2012r.psychologa  w wymiarze czasu pracy - 1 etat. 
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Wśród osób korzystających z pomocy psychologicznej  dominowały problemy 
wychowawcze głównie problem agresji dziecka, napadów krzyku lub zachowań 
manipulacyjnych, przemoc w rodzinie, hipochondria, schizofrenia, zaburzenia 
osobowości, ADHD,  niewłaściwych relacji w rodzinie, długów, żałoby po śmierci 
bliskiej osoby, demencji starczej, nerwicy, lęku społecznego. 

W pracy psychologicznej  adekwatnie do problemów stosowano: wywiad 
psychologiczny, pracę na kontraktach i umowach psychologicznych, psychoedukację, 
techniki relaksacyjne, odreagowanie, terapię krótkoterminową, wskazówki 
wychowawcze, aktywne słuchanie, wsparcie emocjonalne, poradnictwo psychologiczne, 
psychodramę, psychorysunek i inne. 

W roku 2012  powstała grupa wsparcia dla rodzin zastępczych.  Spotkania Grupy  
wsparcia są kontynuowane w roku 2013. 

Codzienność rodzicielstwa zastępczego nie jest usłana różami. To nieustanna 
troska - żmudna praca nad każdym dzieckiem w celu zrekompensowania mu wszystkich 
jego problemów i trudnych doświadczeń z przeszłości. Walka z traumatycznymi 
doświadczeniami z przeszłości może jednak przebiegać jedynie dzięki zaufaniu do 
nowych opiekunów, a na takie zaufanie trzeba zapracować. Dla rodziców zastępczych 
podejmujących trud wychowania każdy dzień jest nauką radzenia sobie ze stresem    
i trudnościami. 
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie systematycznie czuwa nad 
prawidłowym procesem wychowawczym dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych,             
sprawuje nadzór nad wypełnianiem obowiązków rodzin zastępczych oraz współpracuje                   
w tym zakresie z sądem rodzinnym. W tym celu, co 6 miesięcy pracownik przeprowadzał 
aktualizacje wywiadów środowiskowych oraz pozyskiwał informacje w miejscu 
zamieszkania rodzin zastępczych. Prowadzono intensywną pracę socjalną celem 
poprawienia funkcjonowania emocjonalnego i społecznego dzieci i rodzin. Rodzinna 
opieka zastępcza wymaga współdziałania wielu instytucji i specjalistów z różnych 
dziedzin. Organizowanie i wspomaganie rodzin zastępczych i naturalnych to praca 
zespołowa, gdzie trzeba jasno określić cele.  Praca ta wymagała ścisłej współpracy                        
z pracownikami socjalnymi ops, kuratorami sądowymi, pedagogami szkolnymi. 
Równolegle z tymi działaniami prowadzono również pracę socjalną z rodzinami 
naturalnymi dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych. Podejmowane działania 
zmierzały do wzmocnienia funkcji rodzicielskich oraz nawiązania prawidłowych relacji             
w rodzinie celem umożliwienia dziecku powrotu do domu rodzinnego. 
 

Od 1 lutego 2012r. do 31 grudnia 2012r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                               
w Mławie realizowało projekt systemowy ,,Aktywna integracja społeczna                             
i zawodowa w powiecie mławskim” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. Jedną z grup docelowych projektu były osoby 
nieaktywne zawodowo, tj. 11 rodzin zastępczych z powiatu mławskiego, które objęte są 
pomocą tut. Centrum. W ramach projektu rodzice zastępczy skorzystali z poradnictwa 
indywidualnego z psychologiem i doradcą zawodowym, uczestniczyli w 2 - dniowych 
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stacjonarnych warsztatach aktywnego poszukiwania pracy, prowadzonych przez doradcę 
zawodowego, psychologa, pedagoga i radcę prawnego. Ponadto, w tut. Centrum działał 
Punkt konsultacyjno - doradczy, w ramach którego rodziny mogły skorzystać                               
z bezpłatnych porad terapeuty rodzinnego, psychologa i pedagoga. Ponadto, 1 rodzina 
zastępcza ukończyła kurs podstawy obsługi komputera i 1 rodzina kurs grafiki 
komputerowej i tworzenia witryn internetowych, zaś 9 pozostałych rodzin uczestniczyło 
w kursie fotograficznym.  
W dniach 20.08-24.08. 2012r. w/w rodziny wraz z dziećmi, uczestniczyły w  5 – 
dniowych  wyjazdowych warsztatach terapeutyczno-edukacyjnych do  Jastrzębiej Góry 
(zajęcia  prowadził terapeuta rodzinny i socjoterapeuta). Równolegle do zajęć dla 
rodziców zastępczych były prowadzone również zajęcia z dziećmi z tych rodzin. W dniu  
8 września odbył się otwarty piknik integracyjno-promocyjny p.n. „Rodzina w Unii 
Europejskiej”, w którym uczestniczyły m. in. rodziny zastępcze wraz z dziećmi  z terenu 
powiatu mławskiego. 
 
 

W 2012 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie przystąpiło do trzech 
konkursów, w ramach   Resortowego  programu wspierania rodziny i systemu pieczy  
zastępczej na rok 2012: 

I. „Szkolenia rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz  
dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego” – kwota  
otrzymanej dotacji 9.350,00 zł. 

Szkolenie przeprowadziło Centrum Szkoleniowe  TRAD „Szansa” – wg programu pn. 
„Szansa w Rodzinie” zatwierdzonego decyzją MPiPS nr 8/2012//RZ z dnia 03.04.2012r. 
Szkolenie przeprowadzono dla 2 grup odbiorców, tj. dla 7 kandydatów do pełnienia 
funkcji rodziny zastępczej zawodowej i/lub niezawodowej w liczbie 55 godzin 
edukacyjnych oraz szkolenie dla 12 funkcjonujących rodzin zastępczych (8 zawodowych  
i 4 niezawodowych), w liczbie 30 godzin edukacyjnych. Szkolenie zostało zrealizowane 
w systemie 5 sesji dla kandydatów na zawodowe i niezawodowe rodziny zastępcze                   
w dniach 15.09 - 16.09.2012r., 29.09.2012r., 20.10.2012, 03.11.2012r., zaś dla 
funkcjonujących rodzin zastępczych w systemie 3 sesji  w dniach 15.09 - 16.09.2012r., 
29.09.2012r., 03.11.2012r., w siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy w Mławie. 
Zajęcia były prowadzone przez 2 dyplomowanych trenerów programu. 
Podczas udziału w szkoleniu dla kandydatów do pełnienia zawodowej rodziny zastępczej, 
jedna z rodzin (2 osoby) wyraziła wolę zostania zawodową rodziną zastępczą pełniącą 
funkcję pogotowia rodzinnego. W związku z tym, w/w osoby uczestniczyły dodatkowo                        
w 25-godzinnym szkoleniu dla kandydatów do pełnienia funkcji zawodowej rodziny 
zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń dla kandydatów do 
sprawowania  pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 274, poz. 1620 z zm.). Szkolenie odbyło się                   
w dniach 10,11,12 grudnia 2012 r., w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie    
 w Mławie przy ul. Reymonta 4. 
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Celem szkolenia było wzmocnienie poczucia odpowiedzialności rodziców za los dzieci, 
zwrócenie uwagi na ich indywidualne potrzeby i umiejętności, poprawa relacji 
wewnątrzrodzinnych, rozwijanie i wzmacnianie więzi jako czynnika chroniącego przed 
wszelkimi zaburzeniami i dysfunkcjami oraz wprowadzenie do procesu wychowawczego 
nowych metod pracy i zabawy. Duże znaczenie miało również wzajemne wspieranie się  
rodzin zastępczych poprzez kontakt z innymi rodzicami.   
Wykorzystywane metody podczas warsztatów: 

a) wykłady , 

b) rozmowa, dyskusja, 

c) ćwiczenia indywidualne  i w grupach, 

d) wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami. 

Każda z rodzin zastępczych biorących udział w szkoleniu oraz kandydaci do pełnienia 
funkcji zawodowej i niezawodowej rodziny zastępczej otrzymali materiały dydaktyczne                              
i pomoce naukowe, a na zakończenie zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu. 
 
 

II. „Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej”  - kwota otrzymanej dotacji   
 20. 160,00zł. 

W ramach realizacji zadania,  zatrudniono dwóch koordynatorów rodzinnej pieczy 
zastępczej, na czas określony od 02.05.2012r. do 31.12.2012r.  
Zgodnie z obowiązującą ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 
koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej obejmowali swoją opieką i wsparciem nie 
więcej niż po 30 rodzin zastępczych. 

Do zadań koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej należało m. in.: 

1) udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka                          
w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej, 

2) przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną 
zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku, 

3) pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka                                 
w nawiązaniu wzajemnego kontaktu, w szczególności przez organizowanie grup 
wsparcia, 

4) zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka 
dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, 
reedukacyjnej i rehabilitacyjnej, 

5) zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną 
sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających 
(zgłoszono 25 dzieci). 
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6) udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy 
zastępczej, 

7) dokonywanie oceny sytuacji dzieci w rodzinach zastępczych oraz oceny rodzin 
zastępczych. Oceniono sytuację 129 dzieci. 

Koordynatorzy byli łącznie 375 razy w miejscach zamieszkania rodzin zastępczych. 

III.  „Wsparcie dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka” – kwota  
  otrzymanej dotacji 3.838,00zł.  

 W ramach realizacji zadania, dokonano refundacji : 

a) świadczeń na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami 
przyjmowanego dziecka: dla 8 rodzin z terenu naszego powiatu, w których  

 przebywa łącznie 9 dzieci. 

b) świadczenia przyznanego w związku z wystąpieniem zdarzenia losowego dla       
 1 dziecka. 

W 2012r. kontynuowano akcję informacyjną mającą na celu propagowanie idei  
rodzicielstwa zastępczego.  

W ramach promocji rodzinnych form pieczy zastępczej na terenie powiatu mławskiego,  
zostały przygotowane plakaty dot. poszukiwania rodzin zastępczych, które zostały 
rozesłane do szkół, ośrodków pomocy społecznej, starostwa, sądu oraz innych instytucji. 
Informacja na temat poszukiwania rodzin zastępczych zawodowych i niezawodowych  
została także zamieszczona na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Mławie: www.pcprmlawa.eu , Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa 
Powiatowego w Mławie, lokalnych portalach: www.naszamlawa.pl , www.mlawainfo.pl   
oraz  www.portalmława.pl .  Na antenie Radia 7 emitowanego na północnym Mazowszu 
ogłaszane były informacje o potrzebie stworzenia nowych rodzin zastępczych na terenie  
naszego powiatu. 

Ogłoszenia dot. poszukiwania rodzin zastępczych zawierały warunki jakie należy spełnić, 
aby zostać rodzicem zastępczym oraz dane teleadresowe, gdzie osoby zainteresowane 
mogą uzyskać wszelkich niezbędnych informacji w powyższej sprawie. Poza tym, 
wykonano ulotki promujące  rodzicielstwo zastępcze i rozprowadzono je w urzędach, 
kościołach, szkołach oraz ośrodkach pomocy społecznej z terenu powiatu mławskiego,                
a także podczas pikniku integracyjnego zorganizowanego w dniu 8 września 2012r. przy 
Szkole Podstawowej nr 7 w Mławie. 
 Po ukazaniu się powyższych ogłoszeń do tut. Centrum zgłosiła się 1 rodzina, która była 
zainteresowana pełnieniem funkcji zawodowej rodziny zastępczej. Po zgromadzeniu 
wszelkiej niezbędnej dokumentacji, w/w kandydaci zostali skierowani  na szkolenie                      
w ramach realizacji zadania: Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy 
zastępczej na rok 2012, które ukończyli w grudniu 2012r., nabywając kwalifikacje do 
pełnienia funkcji zawodowej rodziny zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego. 
 

http://www.pcprmlawa.eu/
http://www.naszamlawa.pl/
http://www.mlawainfo.pl/
http://www.portalm�awa.pl/
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Od 1 stycznia 2012r.  gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka 
przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio 
wydatki w wysokości: 

1) 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu  
dziecka w pieczy zastępczej, 

2) 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka         
       w pieczy zastępczej, 

3) 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnych 
latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej. 

 

Tabela nr 7. Liczba dzieci z poszczególnych gmin, umieszczonych w pieczy 
zastępczej w roku 2012. 

 

L. p. Gmina Liczba dzieci 

1. Lipowiec Kościelny 
 

7 

2. Mława 
 

10 

3. Strzegowo 
 

5 
 

4. Szreńsk 
 

3 

      5. Wiśniewo 
 

2 

 RAZEM 27 
 

 

Źródło: dane własne PCPR 

W 2012 roku gminy z terenu powiatu mławskiego poniosły wydatki za pobyt dzieci                       
w pieczy zastępczej na łączną kwotę  14.978,71zł. 

 

 
 

RODZICE NATURALNI DZIECI PRZEBYWAJĄCYCH W PIECZY 

ZASTĘPCZEJ 
 

Zgodnie z art. 193 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,  
rodzice naturalni są zobowiązani do ponoszenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy 
zastępczej. Odpłatność jest ustalana po uwzględnieniu ich sytuacji rodzinnej, materialnej           
i zdrowotnej na podstawie pisemnej informacji sporządzonej w ich miejscu zamieszkania. 
Starosta może jednak odstąpić od ustalenia opłaty na wniosek lub z urzędu, ze względu na 
trudną sytuację rodziny. W dniu 23 lutego 2012 r. Rada  Powiatu Mławskiego określiła             
w drodze uchwały Nr XIV/91/2012, szczegółowe warunki umorzenia w całości lub w 
części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub 
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odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. W większości 
przypadków, rodzice biologiczni są oprócz niewydolności wychowawczej   w bardzo 
trudnej sytuacji materialnej i życiowej (bezrobocie, niepełnosprawność, uzależnienia, 
długotrwała choroba, trudne warunki mieszkaniowe, inne sytuacje kryzysowe                                
w rodzinie) i objęci są pomocą, w tym finansową przez właściwe ośrodki pomocy 
społecznej.  

Gdy sytuacja materialna rodziny ulega poprawie i w ocenie pracownika socjalnego 
rodzina zdolna jest łożyć na utrzymanie dziecka, to pracownik motywuje rodzica do 
płacenia dobrowolnych alimentów na dziecko. Ich wysokość jest adekwatna do 
możliwości finansowych rodzica. W przypadku braku chęci współpracy ze strony rodzica 
naturalnego, braku woli do łożenia w drodze dobrowolnej alimentacji na dziecko, przy 
jednoczesnym posiadaniu możliwości finansowych, pracownik socjalny tut. Centrum 
motywował rodzinę zastępczą do wystąpienia z pozwem o alimenty.  
Zdarzają się też przypadki, gdy jest nieznane miejsce pobytu rodzica naturalnego, co 
znacznie utrudnia, a wręcz uniemożliwia pracę z rodziną i podjęcie kroków w kierunku 
ustalenia alimentów, jak również ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. 
Ze względu na trudną sytuację materialną rodziców biologicznych, postępowanie 
administracyjne we wszystkich przypadkach  zakończyło się odstąpieniem od ustalenia  
opłaty. 

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2012r. zostało wydanych 41 decyzji administracyjnych,              
w tym : 

• 37 decyzji odstępujących od ustalenia opłaty, 

• 2 decyzje uchylające, 

• 2 decyzje wygaszające. 
 

PEŁNOLETNI WYCHOWANKOWIE Z RODZIN ZASTĘPCZYCH 

Dziecko przebywające w rodzinie zastępczej po uzyskaniu pełnoletności ma 
możliwość opuszczenia rodziny  i rozpoczęcia procesu usamodzielnienia. Młodzi ludzie 
wychowujący się poza rodziną naturalną mają trudny start życiowy, uwarunkowany 
negatywnymi wzorami życia rodzinnego rodziców biologicznych. Mają świadomość 
swego pochodzenia, są pełni obaw czy nie powtórzą scenariusza swoich rodziców. 
Obowiązujące przepisy dotyczące usamodzielnień, nakładają obowiązek pomocy osobom 
wychowywanym w rodzinach zastępczych na powiatowe centra pomocy rodzinie.  

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

I. Osobie opuszczającej, po osiągnięciu pełnoletności, rodzinę zastępczą, rodzinny dom 
dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-
terapeutyczną, zwanej dalej „osobą usamodzielnianą”, w przypadku gdy umieszczenie 
w pieczy zastępczej nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu: 

1. przyznaje się pomoc na: 
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a) kontynuowanie nauki – (wniosek o przyznanie pomocy na kontynuowanie 
nauki osoba usamodzielniana składa w powiecie właściwym ze względu na 
miejsce zamieszkania przed umieszczeniem w pieczy zastępczej), 

b) usamodzielnienie – (wniosek o przyznanie pomocy na usamodzielnienie 
osoba usamodzielniana składa w powiecie właściwym ze względu na miejsce 
zamieszkania przed umieszczeniem w pieczy zastępczej), 

c) zagospodarowanie – (wniosek o przyznanie pomocy na zagospodarowanie 
osoba usamodzielniana składa w powiecie właściwym ze względu na miejsce 
osiedlenia się osoby usamodzielnianej). 

II. udziela się pomocy w uzyskaniu: 

a) odpowiednich warunków mieszkaniowych – (wniosek o przyznanie 
pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych osoba 
usamodzielniana składa w powiecie właściwym ze względu na miejsce 
osiedlenia się osoby usamodzielnianej). 

b) zatrudnienia – (wniosek o przyznanie pomocy w uzyskaniu zatrudnienia 
osoba usamodzielniana składa w powiecie właściwym ze względu na miejsce 
osiedlenia się osoby usamodzielnianej). 

W przypadku cudzoziemców wniosek składa się w powiecie właściwym ze względu 
na miejsce pobytu osoby usamodzielnianej. 

2. Przez osobę usamodzielnianą rozumie się również osobę, której pobyt w rodzinnej 
pieczy zastępczej ustał na skutek śmierci osób tworzących rodzinę zastępczą lub 
osoby prowadzącej rodzinny dom dziecka, w okresie  6 miesięcy przed osiągnięciem 
przez osobę usamodzielnianą pełnoletności. 

3. W przypadku gdy osoba usamodzielniana przebywa w domu pomocy społecznej 
albo w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym lub 
przewlekle chorym, pomoc  na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie                                  
i zagospodarowanie nie przysługuje. 

4. Pomoc na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie oraz na zagospodarowanie jest 
przyznawana osobie usamodzielnianej, która przebywała w pieczy zastępczej przez 
okres co najmniej: 

3 lat — w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą 
spokrewnioną; 
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roku — w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą 
niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę 
opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną. 

Do okresów pobytu w pieczy zastępczej wlicza się również: 

1) okresy pobytu w domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnych intelektualnie, domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet 
w ciąży oraz w schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, specjalnym 
ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, 
młodzieżowym ośrodku socjoterapii, zapewniającym całodobową opiekę,                         
i młodzieżowym ośrodku wychowawczym, jeżeli orzeczenie sądu o umieszczeniu                             
w pieczy zastępczej nie zostało uchylone; 

2) okres pobytu osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, 
placówce opiekuńczo-wychowawczej, na zasadach określonych w art. 37 ust. 2 
wyżej cytowanej ustawy, 

5. Pomoc na usamodzielnienie oraz pomoc na zagospodarowanie jest przyznawana 
osobie usamodzielnianej, której dochód miesięczny nie przekracza kwoty 1.200zł. 

W przypadku gdy dochód miesięczny osoby usamodzielnianej przekracza kwotę 1.200zł, 
można przyznać pomoc na usamodzielnienie lub pomoc na zagospodarowanie, jeżeli jest 
to uzasadnione jej sytuacją mieszkaniową, dochodową, majątkową lub osobistą. 

Ustalając dochód osoby usamodzielnianej uwzględnia się sumę dochodów tej osoby, jej 
małżonka oraz dzieci pozostających na jej utrzymaniu, podzieloną przez liczbę tych osób. 

6. Osoby usamodzielniane są obowiązane niezwłocznie poinformować organ, który 
przyznał pomoc, o której mowa w art. 140 ust. 1 pkt 1 lit. b i c wyżej cytowanej 
ustawy, o każdej zmianie ich sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej, która ma 
wpływ na prawo do tych świadczeń. 

7. Warunkiem przyznania pomocy na kontynuowanie nauki i na usamodzielnienie jest 
złożenie wniosku oraz posiadanie zatwierdzonego indywidualnego programu 
usamodzielnienia, określającego w szczególności: 

1) zakres współdziałania osoby usamodzielnianej z opiekunem usamodzielnienia, 

2) sposób uzyskania przez osobę usamodzielnianą wykształcenia lub kwalifikacji 
zawodowych, pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych 
oraz w podjęciu przez osobę usamodzielnianą zatrudnienia. 
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Osoba usamodzielniana co najmniej na dwa miesiące przed osiągnięciem przez nią 
pełnoletności wskazuje osobę, która podejmuje się pełnienia funkcji opiekuna 
usamodzielnienia oraz przedstawia pisemną zgodę tej osoby. 

Opiekunem usamodzielnienia może być osoba tworząca rodzinę zastępczą, prowadząca 
rodzinny dom dziecka, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, pracownik socjalny 
powiatowego centrum pomocy rodzinie, osoba będąca w placówce opiekuńczo-
wychowawczej albo regionalnej placówce opiekuńczo - terapeutycznej wychowawcą lub 
psychologiem, lub inna osoba wskazana przez osobę usamodzielnianą i zaakceptowana 
przez kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie. 

Indywidualny program usamodzielnienia jest opracowywany przez osobę 
usamodzielnianą wspólnie z opiekunem usamodzielnienia lub koordynatorem rodzinnej 
pieczy zastępczej co najmniej na miesiąc przed osiągnięciem przez osobę 
usamodzielnianą pełnoletności, a następnie jest zatwierdzany przez kierownika 
powiatowego centrum pomocy rodzinie. 

8. Pomoc na kontynuowanie nauki przyznaje się osobie usamodzielnianej, jeżeli  
kontynuuje naukę: 

1) w szkole; 

2) w zakładzie kształcenia nauczycieli; 

3) w uczelni; 

4) na kursach, jeśli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem  
usamodzielnienia; 

5) u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego. 

Pomoc na kontynuację nauki przyznaje się na czas nauki, nie dłużej jednak niż do 
ukończenia przez osobę usamodzielnianą 25. roku życia. Pomoc przysługuje w czasie 
trwania odpowiednio roku szkolnego, roku akademickiego, kursu albo przygotowania 
zawodowego. 

Osoba usamodzielniana otrzymująca pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki jest 
obowiązana przedłożyć, nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy, zaświadczenie potwierdzające 
kontynuowanie nauki. 

9. Pomoc na kontynuowanie nauki nie przysługuje w przypadku, gdy osoba 
usamodzielniana: 

1) kontynuuje naukę w szkole ponadgimnazjalnej lub uczelni, która zapewnia  
nieodpłatną naukę i nieodpłatne pełne utrzymanie; 

2) bez uzasadnionych powodów zmieniła trzykrotnie, na tym samym poziomie 
kształcenia, szkołę, zakład kształcenia nauczycieli lub uczelnię, kurs lub  
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przygotowanie do wykonywania zawodu; 

3) została umieszczona w zakładzie karnym. 

10. Pomoc na kontynuowanie nauki można zawiesić w przypadku, gdy: 

1) w trakcie kształcenia w zakładzie kształcenia nauczycieli lub w uczelni osoba  
usamodzielniana przebywa na urlopie od zajęć; 

2) osoba usamodzielniana nie realizuje indywidualnego programu usamodzielnienia. 

11. Przyznania pomocy na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie lub na 
zagospodarowanie można odmówić w przypadku, gdy: 

1) istnieje uzasadnione przypuszczenie, że pomoc zostanie wykorzystana niezgodnie 
 z celem, na jaki zostanie przyznana; 

2) osoba usamodzielniana przed osiągnięciem pełnoletności opuściła samowolnie  
pieczę zastępczą; 

3) osoba usamodzielniana porzuciła naukę umożliwiającą jej przygotowanie  
zawodowe i nie podejmuje zatrudnienia; 

4) stosunek pracy z osobą usamodzielnianą został rozwiązany bez wypowiedzenia 
 z winy pracownika; 

5) osoba usamodzielniana bez uzasadnionej przyczyny uchyla się od podjęcia  
proponowanego jej zatrudnienia; 

6) osoba usamodzielniana została skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne  
przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.  

12. Wysokość pomocy na usamodzielnienie wynosi: 

1) w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą 
spokrewnioną — nie mniej niż 3.300zł, jeżeli przebywała w pieczy zastępczej 
przez okres co najmniej 3 lat; 

2) w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą 
niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę  
opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-wychowawczą: 

a) nie mniej niż 6.600zł — jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres  
powyżej 3 lat, 

b) nie mniej niż 3.300zł — jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres od  
2 do 3 lat, 

c) nie mniej niż 1.650zł — jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres 
poniżej 2 lat, nie krócej jednak niż przez okres roku. 
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Pomoc na usamodzielnienie może zostać wypłacona, w zależności od ustaleń 
indywidualnego programu usamodzielniania, jednorazowo lub w ratach, nie później 
jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26 roku życia. 

W przypadku gdy osoba usamodzielniana otrzymuje pomoc na kontynuowanie nauki, 
pomoc na usamodzielnienie jest wypłacana po zakończeniu pobierania pomocy na 
kontynuowanie nauki. W uzasadnionych przypadkach pomoc na usamodzielnienie może 
zostać wypłacona w trakcie wypłacania pomocy na kontynuowanie nauki. 

13. Pomoc na zagospodarowanie jest wypłacana jednorazowo, nie później niż do 
ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26 roku życia, w wysokości nie niższej niż 
1.500 zł,  a w przypadku osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo 
znacznym stopniu niepełnosprawności w wysokości nie niższej niż 3.000 zł. Pomoc 
na zagospodarowanie może być przyznana w formie rzeczowej. 

 Od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. tut. Centrum objęło pomocą na  kontynuowanie 
nauki 38 wychowanków rodzin zastępczych. Wychowankowie opuszczający rodzinę 
zastępczą i kontynuujący naukę otrzymują miesięczną pomoc pieniężną w wysokości 30% 
podstawy 1.647,00zł, tj. - 494,10zł. (zgodnie z ustawą  o pomocy społecznej) lub 
500,00zł., w oparciu o zapisy ustawy o wspieraniu rodziny    i systemie pieczy zastępczej. 
W ciągu roku sytuacja osobista i majątkowa wychowanków może ulec zmianie. Dlatego 
też, co 6 miesięcy była badana sytuacja osobista i majątkowa u wszystkich 
wychowanków.  
 W  okresie sprawozdawczym PCPR w Mławie wydał: 

• 2 nowe decyzje na kontynuowanie nauki, 

• 3  decyzje wygaszające pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki,  

• 2 decyzję zawieszającą pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki, 

• 2  decyzje wznawiające pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki, 
• 4 decyzje na usamodzielnienie. 

 
Łączna kwota wypłaconej pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki od 1 stycznia  
2012r. do 31 grudnia 2012r. wyniosła 193.793,63zł. 

W ramach pomocy mającej na celu życiowe usamodzielnienie się i integrację ze 
środowiskiem 4 pełnoletnim wychowankom rodzin zastępczych, PCPR w Mławie 
przyznało  pomoc pieniężną na usamodzielnienie na łączną kwotę 14.823,00zł.  
W roku sprawozdawczym żaden z wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej nie złożył  
wniosku o przyznanie pomocy na zagospodarowanie. 
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Tabela nr 8. Usamodzielniani wychowankowie z rodzinnej pieczy zastępczej 
 

L. p. Gmina Liczba 
osób 

Pomoc na 
kontynuowanie nauki 

Pomoc na 
usamodzielnienie 

1. Lipowiec Kościelny 
 

4 23.222,70zł  

2. Mława 
 

23 111. 278,93zł 14.823,00zł 
/4osoby/ 

 3. Strzegowo  
 

3 17. 787,60zł  

4. Stupsk 
 

3 17. 787,60zł  

5. Szreńsk 
 

2 11.364,30zł  

6. Szydłowo 
 

1 5.929,20zł  

7. Wieczfnia 
Kościelna 

1 5.929,20zł  

8. Wiśniewo 1 494,10zł 
 

 

 RAZEM 38 193.793,63 14.823,00 

 
Źródło: dane własne PCPR 
 
 

W 2012 roku odnotowano zjawisko zmniejszenia liczby pełnoletnich 
wychowanków rodzin zastępczych kontynuujących naukę - o 3 osoby  w stosunku do 
roku poprzedniego. 

Z zadowoleniem należy podkreślić fakt, że po zakończeniu procesu 
usamodzielnienia wielu wychowanków utrzymuje kontakt (osobisty lub telefoniczny)                    
z pracownikami PCPR  w Mławie, informując o swoich sukcesach zawodowych, 
relacjach w rodzinie, a w razie potrzeby- korzystają z porad  i wsparcia oferowanych 
przez naszą jednostkę. 
 

2) Instytucjonalna piecza zastępcza 
 

Dziecko pozbawione częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej może być 
umieszczone w instytucjonalnej pieczy zastępczej. 
 

Na terenie Powiatu Mławskiego funkcjonuje placówka opiekuńczo – 
wychowawcza pod nazwą Dom Dziecka w Kowalewie. Placówka zapewnia dzieciom i 
młodzieży pozbawionym częściowo i całkowicie opieki rodzicielskiej całodobową, ciągłą  
lub okresową opiekę i wychowanie. 

 W  w/w domu na dzień 31.12.2012r. przebywało 56 dzieci. 
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W 2012r. do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wpłynęły 3 postanowienia 
Sądu Rejonowego w Mławie III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich dotyczące 
umieszczenia 10 dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej oraz 1 postanowienie 
Sądu Rejonowego w Mławie III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich zmieniające 
postanowienie dot. zmiany placówki typu rodzinnego na placówkę opiekuńczo – 
wychowawczą.  

Centrum w okresie od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r. wydało 9 skierowań  
dot. umieszczenia w Domu Dziecka w Kowalewie, w tym było 5 dzieci z terenu gminy 

Wieczfnia Kościelna oraz 4 dzieci z miasta Mławy.  

Wraz z wydanym skierowaniem dzieci do placówki opiekuńczo – wychowawczej 
– Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie 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 albo wniosek rodziców,  
dziecka lub osoby trzeciej  o umieszczenie dziecka w placówce; 

- dostępną dokumentację o stanie zdrowia dziecka, w tym kartę szczepień; 

- dokumenty szkolne, w szczególności świadectwo szkolne; 

- informację o prowadzonej pracy z rodziną dziecka i jej rezultatach; 

Zgodnie z art. 193 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej za pobyt dziecka w pieczy zastępczej rodzice 
ponoszą miesięczną opłatę w wysokości średnich miesięcznych wydatków 
przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej.  

Starosta na wniosek lub z urzędu, uwzględniając Uchwałę Nr XIV/91/2012 Rady 
Powiatu Mławskiego z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie określenia szczegółowych 
warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu 
płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka                  
w pieczy zastępczej może umorzyć w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczyć 
termin płatności, rozłożyć na raty lub odstąpić od ustalenia opłaty za pobyt dziecka                              
w placówce.  

Wobec powyższego, w okresie od stycznia do grudnia 2012 roku PCPR w Mławie wydał:  
- 1 nową decyzję administracyjną dot. częściowego zwolnienia z odpłatności 

rodziców z ponoszenia odpłatności za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo –  
wychowawczej;  

- 30 nowych decyzji administracyjnych dot. odstąpienia z urzędu od ustalenia od 
rodziców lub opiekunów prawnych opłaty za pobyt dziecka w placówkach  
opiekuńczo – wychowawczych; 
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- 1 nową decyzję administracyjną dot. wygaszenia decyzji częściowo zwalniającej                     
z urzędu rodziców z ponoszenia odpłatności za pobyt dziecka w placówce  
opiekuńczo - wychowawczej;  

- 4 nowe decyzje administracyjne dot. wygaszenia decyzji odstępujących od 
ustalenia od rodziców lub opiekunów prawnych opłaty za pobyt dziecka 
w placówkach opiekuńczo – wychowawczych; 

Powiat, na terenie którego funkcjonuje mogąca przyjąć dziecko placówka opiekuńczo – 
wychowawcza, zawiera   z powiatem właściwym ze względu na miejsce zamieszkania 
dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej, porozumienie w 
sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego 
opiekę i wychowanie.  

W okresie od stycznia do grudnia 2012 roku na podstawie zawartych 23 porozumień                 
z Powiatem Mławskim, niżej wymienione powiaty ponosiły wydatki z tytułu utrzymania 
ich dzieci w Domu Dziecka w Kowalewie tj:  

- powiat sierpecki – 13 porozumień dla trzynaściorga dzieci; 

- powiat żuromiński - 2 porozumienia dla dwojga dzieci;  

- powiat żyrardowski - 8 porozumień dla ośmiorga dzieci. 

Powiat Mławski w okresie od stycznia do grudnia 2012 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 3 dzieci; 

- Miasto Siedlce – porozumienie dla 4 dzieci; 

- powiat kraśnicki – porozumienie dla 4 dzieci; 

- powiat lubelski – porozumienie dla 1 dziecka. 

 Stwierdzić należy, iż główną przyczyną umieszczania dzieci w placówkach 
opiekuńczo – wychowawczych jest: alkoholizm rodziców, bezradność w sprawach 
opiekuńczo – wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, ubóstwo, 
bezrobocie, oraz dochód w rodzinie poniżej kryterium dochodowego ustawy o pomocy 
społecznej. 

W okresie od stycznia do grudnia 2012 roku Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Mławie odmówiło umieszczenia 172 dzieciom z innych powiatów w Domu  
Dziecka   w Kowalewie, z powodu braku wolnych miejsc w placówce. 

Osobie opuszczającej placówkę opiekuńczo - wychowawczą, po osiągnięciu 
pełnoletności udziela się pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych  
 i zatrudnienia oraz przyznaje się pomoc na: 
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-   kontynuowanie nauki, 

-   usamodzielnienie, 

-   zagospodarowanie, 

W okresie od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku PCPR w Mławie obejmował 
pomocą 25 wychowanków (14 mężczyzn i 11 kobiet), w tym 14 pełnoletnich 
wychowanków placówki opiekuńczo - wychowawczej, 8 wychowanków młodzieżowego 
ośrodka wychowawczego, 1 wychowanka salezjańskiego ośrodka wychowawczego oraz           
2 wychowanków zakładu poprawczego, którzy realizowali indywidualne programy  
usamodzielnienia.  

 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  
za pomocą wywiadu środowiskowego, została przyznana pomoc na usamodzielnienie 
finansowe 2 wychowankom domu dziecka oraz 1 wychowankowi młodzieżowego 
ośrodka wychowawczego w kwocie uzależnionej od okresu pobytu wychowanków                   
w placówce, tj.   1 kwota w wysokości 400% podstawy kwoty 1.647zł – 6.588zł, 1 kwota 
w wysokości 200 % podstawy kwoty 1.647 zł – 3.294,00zł i 1 kwota w wysokości 100 %  
podstawy kwoty 1.647zł – 1.647zł. 

Po zbadaniu sytuacji rodzinnej wychowanków za pomocą wywiadu 
środowiskowego została przyznana pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej               
2 wychowankom domu dziecka, tj. 1 kwota 2.998zł i 1 kwota 3.000zł oraz                           
1 wychowankowi młodzieżowego ośrodka wychowawczego, tj. 1 kwota 2.231,01zł oraz   
1 wychowankowi Salezjańskiego ośrodka wychowawczego, tj. kwota 2.532,32zł. 

 W okresie od stycznia do grudnia 2012 roku PCPR w Mławie wydał: 

- 1  decyzję przyznającą pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla wychowanka  
młodzieżowego ośrodka wychowawczego; 

- 1 decyzję dla wychowanki kontynuującej naukę; 

- 6  decyzji wygaszających pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki (rezygnacja 
 z nauki ); 

- 2 decyzje odmawiające pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki; 

- 2 decyzje uchylające decyzje przyznające pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki; 

- 2 decyzje o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń na kontynuowanie nauki; 

- 1 decyzja umarzająca kwotę nienależnie pobranych świadczeń na kontynuowanie  
nauki; 

- 4 decyzje przyznające pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej, tj.  
1 wychowankowi młodzieżowego ośrodka wychowawczego, 1 wychowankowi  
salezjańskiego ośrodka wychowawczego, 2 wychowankom domu dziecka;  

- 3 decyzje przyznające pomoc pieniężną na usamodzielnienie tj: 2 wychowankom  
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domu dziecka i 1 wychowankowi młodzieżowego ośrodka wychowawczego; 

W okresie od stycznia do grudnia 2012 roku wydatkowano łącznie  136.921,53zł           
z tego: 
dla 23 wychowanków na kontynuowanie nauki                                  114.631,20 zł. 

dla 3 wychowanków na usamodzielnienie finansowe                            11.529,00zł.   

dla 4 wychowanków na zagospodarowanie w formie rzeczowej          10.761,33zł.       

W okresie od lutego do grudnia 2012r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie               

w Mławie realizowało projekt systemowy ,,Aktywna integracja społeczna i zawodowa                 

w powiecie mławskim” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. Wychowankowie Domu Dziecka  mieli możliwość 

nieodpłatnego ukończenia następujących kursów: komputerowy podstawowy, kurs grafiki 

komputerowej i tworzenia witryn internetowych, fotograficzny wyjazdowy, 

przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. ,,B”, opiekun osób starszych i dzieci, kelner 

– barman. Ponadto wychowankowie skorzystali z 7  - dniowych warsztatów terapeutyczno 

– edukacyjnych   w formie wyjazdowej do Jastrzębiej Góry (zajęcia w trakcie trwania 

warsztatów prowadził psycholog, socjoterapeutka, ratownik medyczny) oraz                                  

z indywidualnego poradnictwa doradcy zawodowego i psychologa.  
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5. Jednostki nadzorowane przez PCPR w Mławie 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie sprawuje nadzór nad jednostkami pomocy  
społecznej w Powiecie tj.   

1) Domem  Dziecka w Kowalewie, 

2) Domem Pomocy Społecznej w Bogurzynie, 

3) Zespołem Ośrodków Wsparcia w Mławie. 
 
 

1) Dom Dziecka w Kowalewie 

 
Typ placówki: placówka opiekuńczo-wychowawcza socjalizacyjna .  

 
Placówka  ma zapewniać dzieciom i młodzieży pozbawionej częściowo lub 

całkowicie opieki rodzicielskiej całodobową ciągłą lub okresową opiekę                                     
i wychowanie, jak również wspierać działania rodziców w wychowaniu      
i sprawowaniu opieki. 

Statut Domu Dziecka w Kowalewie od dnia 1 stycznia 2011r. przewiduje 44 
miejsca dla wychowanków.   

 
Tabela nr 9. Stan liczebny wychowanków Domu Dziecka w Kowalewie na 
przestrzeni 2012r. 
 

Lp. Stan liczebny wychowanków Powiat 
mławski 

Inne 
powiaty 

razem Wychowankowie 
na kontrakcie 

1 1 stycznia 2012r. 30 23 53 1 

2 31 grudnia 2012 r. 36 20 56 0 
 
 

Źródło: dane własne PCPR 

 
W 2012r. do placówki przyjęto 9 dzieci, skreślono z listy 6, w tym 3 z powodu 

usamodzielnienia, 1 wróciło do domu rodzinnego, 2 dzieci odeszło do adopcji. 
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Tabela nr 10. Wychowankowie z innych powiatów przebywający w Domu Dziecka  
          w Kowalewie 

 

Lp. powiat 1 styczeń 2012 31 grudnia 2012 

1 Żyrardów 8 8 

2 Sierpc 13 10 

3 Żuromin 2 2 

 razem 23 20 
 
 

Źródło: dane własne PCPR 
 

 

W Domu Dziecka w Kowalewie działa Stały Zespól do spraw okresowej oceny  
sytuacji dziecka. 

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

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

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie stosunkowo często wizytuje Dom Dziecka,       
a także utrzymuje kontakt telefoniczny z pracownikami oraz  Dyrektorem Domu. 
 
 

2) Dom Pomocy Społecznej w Bogurzynie 
 

Dom Pomocy Społecznej „Zdrowa Jesień” w Bogurzynie funkcjonuje od marca 2010r. 

 Na podstawie wydanych decyzji umieszczających w 2012r. w DPS zamieszkiwały                    
54 osoby, w tym 4 osoby były nowo przyjęte. Na dzień 31.12.2012r. w DPS 
zamieszkiwało 49 osób.                      
W skład zespołu zatrudnionego w placówce wchodzą: pracownik socjalny, terapeuci, 
pielęgniarki, psycholodzy, lekarz psychiatra i internista, opiekunki, kucharki, sanitariusze, 
pracownik gospodarczy, pracownik biurowy. Mieszkańcy maja zapewnioną  
całodobową opiekę pielęgniarską oraz opiekuńczą.  
 Opiekę pielęgniarską, lekarską i położnej dla mieszkańców DPS  świadczy Poradnia 
Rodzinna ,, Zdrowie” z siedzibą w Płońsku. 
W 2012 roku w DPS zostało wykonanych wiele prac remontowych oraz porządkowanie                     
i malowanie pokoi mieszkańców. Założono nową bramę wjazdową, w budynku 
zamontowano kamery. W ramach zagospodarowania parku okalającego budynek  
pracownik gospodarczy z mieszkańcami zbudował letnią altanę,  ławki, stoły. 
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       Zespół terapeutyczny w ramach Indywidualnych Planów Wsparcia, ocen samoobsługi 
i potrzeb mieszkańców obejmuje opieką terapeutyczną, pielęgniarską, lekarską oraz 
opiekuńczą mieszkańców DPS. 
  W ramach zajęć terapeutycznych przez cały rok mieszkańcy czynnie uczestniczyli             
w zajęciach manualno - plastycznych, muzykoterapii, biblioterapii, silwoterapii. 
Prowadzone były również różnorodne treningi takie jak relaksacyjny, kulinarny, 
higieniczny, porządkowy, interpersonalny, budżetowy.  
 W 2012 roku mieszkańcy wielokrotnie uczestniczyli w wyjazdach; w lutym do Mławy  
na zabawę Walentynkową do  Środowiskowego Domu Samopomocy, w czerwcu 
odwiedzili miasteczko WESTERNU w Sarnowej Górze, we wrześniu mieszkańcy byli                     
w Kraszewo Czubaki na pikniku Rodzinnym , na którym grupa teatralna ,,Depeszczaki” 
przedstawiła pantomimę pt. ,,Cztery Pory Roku”. W listopadzie dwóch mieszkańców 
wzięło udział w Turnieju Warcabowym w Środowiskowym Domu Samopomocy                        
w Mławie. Ponadto mieszkańcy uczestniczyli czynnie w życiu religijnym, organizowane 
były w kaplicy nabożeństwa drogi krzyżowej, modlitwy różańcowej, uczestnictwo                                   
w niedzielnych i świątecznych Mszach Świętych, poświęcenie palmy wielkanocnej 
wykonanej własnoręcznie przez mieszkańców, odwiedzanie miejscowego cmentarza oraz 
grobów zmarłych z najbliższych rodzin podopiecznych. Grupa teatralna w ramach swojej 
działalności przygotowała przedstawienie z okazji dnia kobiet, jasełka. Organizowane 
były wielokrotnie bale taneczne, imprezy okolicznościowe, grille, ogniska, spacery do 
lasu, w każdym miesiącu obchodzone są urodziny mieszkańców. 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie kontrolowało wpływającą 
dokumentację dotyczącą umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej w Bogurzynie i na 
ich podstawie wydawało decyzje umieszczające.   
Do Domu Pomocy Społecznej na podstawie decyzji kierowani i umieszczani są ludzie                              
z terenu całej Polski, głównie z Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Warszawie, 
choć zdarzają się osoby kierowane z Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej oraz 
Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej. Do Domu Pomocy Społecznej w Bogurzynie 
kierowane były osoby na podstawie  postanowienia Sądu lub na własną prośbę –  
oświadczenie.    
Wraz z wydanymi decyzjami o umieszczeniu w DPS, tutejsze Centrum przekazało 
następującą dokumentację osób umieszczonych:  

1. pisemny wniosek osoby ubiegającej się o skierowanie do DPS, złożony w ośrodku  
pomocy społecznej właściwego, ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu      
w dniu jej kierowania, 

2. kwestionariusz osobowy wywiadu środowiskowego przeprowadzony przez 
pracownika socjalnego OPS właściwego, ze względu na miejsce zamieszkania lub  
pobytu w dniu jej kierowania poparty dokumentami,  

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

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

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

6. decyzję kierującą wydaną przez organ właściwy ze względu na miejsce  
zamieszkania osoby lub pobytu w dniu jej kierowania,  

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

 

W 2012 roku PCPR w Mławie wydał:  

5 decyzji administracyjnych umieszczających w Domu Pomocy Społecznej w 
Bogurzynie; 

3 decyzje administracyjne uchylające decyzje o umieszczeniu w Domu Pomocy 
Społecznej w Bogurzynie; 

2 decyzje administracyjne wygaszające decyzje o umieszczeniu w Domu Pomocy 
Społecznej w Bogurzynie; 

 Do PCPR w Mławie w okresie od stycznia do grudnia 2012 r. wpłynęły                         
dokumenty 6 osób dot. umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej w Bogurzynie,                     
z czego odesłano 3 z powodu niekompletnej dokumentacji lub występujących błędów.                       
Na  liście  oczekujących  znajdują się obecnie 3 osoby.    

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

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie zajmuje się również 
wczytywaniem sprawozdań do Statystycznej Aplikacji Centralnej. Do piątego dnia 
każdego miesiąca wczytujemy informacje dotyczące domu pomocy społecznej odnośnie  
stanu liczby mieszkańców na koniec miesiąca.  
 

           Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie stosunkowo często wizytuje DPS, a także 
utrzymuje kontakt telefoniczny z kierownikiem Domu. 
 
 
 

 

 

 

 

3) Zespół Ośrodków Wsparcia w Mławie  

Jest stacjonarną placówką pomocową świadczącą specjalistyczne poradnictwo dla 
ofiar przemocy w rodzinie w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia oraz świadczy pomoc na 
rzecz osób i rodzin znajdujących się w kryzysie. Zespół Ośrodków Wsparcia zapewnia 
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pobyt w mieszkaniu chronionym wychowankom opuszczającym placówki opiekuńczo – 
wychowawcze, rodziny zastępcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze kontynuującym  
naukę. 

W skład Zespołu wchodzą: 

1) Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar przemocy w Rodzinie, 

2) Ośrodek Interwencji Kryzysowej, 

3) Mieszkanie Chronione. 
 

Cześć zadań Ośrodka Interwencji Kryzysowej i zadań specjalistycznego Ośrodka 
Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie jest zbieżnych. W obu działach udzielane są 
porady specjalistyczne tj.: psychologa, pedagoga, pracownika socjalnego, prawnika.  
Zarówno Ośrodek Interwencji Kryzysowej jak i specjalistyczny Ośrodek Wsparcia 
świadczą specjalistyczne poradnictwo, wsparcie i działania interwencyjne na rzecz  
klientów zgłaszających się do Placówki. 
Placówka udzielała w 2012r. poradnictwa: prawnego, socjalnego, psychologicznego,  
konsultacji wychowawczych oraz prowadziła zajęcia socjoterapeutyczne dla młodzieży.   
 W roku 2012 konsultowano pracę z parą małżeńską, pracę z systemem rodzinnym. 

W 2012 roku w Zespole Ośrodków Wsparcia udzielono 1.724 porad  
specjalistycznych, z których skorzystało 510 osób. 

W placówce udzielane są konsultacje wychowawcze. Konsultacje wychowawcze 
udzielane są rodzicom, wychowawcom, pedagogom szklonym jak również kuratorom 
sądowym.  

W 2012 roku pracownicy zespołu przeprowadzili 2 interwencji w miejscu 
zamieszkania klienta. Interwencje dotyczyły procedury Niebieskiej Karty. 

W 2012 roku w hotelu Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia łącznie przebywały 32 
osoby, w tym 24 dzieci. Osoby przebywające w hotelu SOW maja zapewniona ochronę 
przed osobę stosującą przemoc. Udzielana jest im natychmiastowa pomoc 
psychologiczna, socjalna, prawna, medyczna oraz konsultacje wychowawcze. 
Dzieci były pod opieka pedagogiczną. 

Pomoc w Zespole Ośrodków Wsparcia w Mławie udzielana jest klientom bez względu  
na dochód i bez skierowania. Ośrodek w 2012 roku pracowała całodobowo.  

Ambulatoryjni klienci przyjmowani byli w godz. 7.30 – 22.00. 

Zespół Ośrodków Wsparcia prowadzi mieszkanie chronione dla wychowanek 
opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze, rodziny zaszepcze i młodzieżowe 
ośrodki wychowawcze a kontynuujące naukę. 

Mieszkanie przeznaczonej jest dla 8 dziewcząt. Powierzchnia mieszkania wynosi 
100m2. W mieszkaniu są 4 pokoje sypialne, pokój gościnny oraz kuchnia i łazienka do 
wspólnego użytku przez mieszkanki. Dziewczęta z mieszkania chronionego ponoszą 
odpłatność za pobyt w wysokości uzależnionej od dochodów – zgodnie z uchwałą Rady 
Powiatu. W 2012r w mieszkaniu zamieszkiwały łącznie 4 dziewczęta, są to wychowanki  
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Domu Dziecka w Kowalewie. 
Mieszkaniec Mieszkania Chronionego nie ponosi opłaty za pobyt w tym 

mieszkaniu, jeżeli jego dochód nie przekracza kwoty kryterium dochodowego, o którym  
mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.  

W okresie od stycznia do grudnia 2012 roku PCPR w Mławie wydał: 

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

- 1 decyzję dot. ustalenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym w wysokości  
  120,00 zł; 

- 1 decyzję dot. zmiany odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym; 

- 1 decyzję uchylającą odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym; 

- 2 decyzje wygaszające pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych  
  poprzez możliwość zamieszkania w mieszkaniu chronionym; 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie stosunkowo często wizytuje ZOW, a także 
utrzymuje kontakt telefoniczny z Dyrektorem Placówki. 

 
 
 
 

6. Środowiskowy Dom Samopomocy w Mławie ul. Słowackiego 16 
 

 
 Środowiskowy Dom Samopomocy w Mławie funkcjonuje od dnia 02.09.2002 roku  
w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie.  

 Środowiskowy Dom Samopomocy w Mławie, jako zadanie rządowe, w całości 
finansowany był z budżetu Wojewody Mazowieckiego w postaci dotacji celowej. Dom 
jest koedukacyjną jednostką organizacyjną pomocy społecznej pobytu dziennego. Zajęcia 
odbywają się przez 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godz. 700 1600. 
Przeznaczony jest dla 41 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu  
znacznym, umiarkowanym i lekkim.   

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; 
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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.  

 

Od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. Środowiskowy Dom Samopomocy w Mławie 
obejmował opieką terapeutyczno - medyczno - rehabilitacyjną 45 osób z upośledzeniem 
umysłowym w tym: 16 kobiet i 29 mężczyzn w różnym wieku. Dla 45 osób będących 
użytkownikami Środowiskowego Domu Samopomocy– PCPR w Mławie   w 2012 roku 
skompletował odpowiednią 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 2012 roku PCPR w Mławie wydał 103 decyzje  
dotyczących Środowiskowego Domu Samopomocy w Mławie, tj.: 

- 36 decyzji zmieniających okres skierowania do Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Mławie, ul. Słowackiego 16; 

- 7 decyzji kierujących oraz ustalających odpłatność za pobyt w Środowiskowym Domu  
Samopomocy w Mławie, ul. Słowackiego 16; 

- 11 decyzji kierujących do Środowiskowego Domu Samopomocy w Mławie bez  
ponoszenia odpłatności za pobyt; 

- 21 decyzji zmieniających odpłatność za pobyt w w/w domu; 

- 15 decyzji zwalniających z odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu 
Samopomocy w Mławie na okres od dnia 12.11.2012r. do dnia 26.11.2012r. z powodu  
awarii domu; 

- 2 decyzje wygaszające decyzje kierujące do w/w domu; 

- 4 decyzje wygaszające decyzje dot. odpłatności za pobyt w w/w domu; 

- 5 decyzji uchylających decyzje o odpłatności za pobyt w w/w domu; 

- 2 decyzje ustalające odpłatność za pobyt w w/w domu; 
 

W 2012 roku Środowiskowy Dom Samopomocy w Mławie opuściło 4 uczestników,                    
w tym: 

- 1 osoba, ze względu na stan zdrowia;  

- 1 osoba zmieniła miejsce zamieszkania,  

- 2 osoby, ze względów osobistych, 
 



52 
 

Placówka ma zasięg ponadlokalny, swoją ofertę kieruje do mieszkańców powiatu 
mławskiego. Do Środowiskowego Domu Samopomocy w Mławie uczęszczają osoby 
niepełnosprawne intelektualnie z miasta Mławy oraz okolicznych gmin: Dzierzgowo, 
Lipowiec Kościelny, Radzanów, Strzegowo, Stupsk, Szreńsk, Szydłowo, Wieczfnia  
Kościelna, Wiśniewo. 

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

   zajęciach. W  trakcie 2012 roku – 23 osoby korzystały z w/w usługi. 

Średnia dzienna  liczba wykonywanych  kilometrów – 161.  
 

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

1) Terapię zajęciową prowadzoną w formie prac zespołowych i indywidualnych    
z możliwością swobodnego wyboru przez uczestników rodzaju zajęć: 

− zajęcia plastyczno – rękodzielnicze, 

− zajęcia techniczne, 

− zajęcia kulinarne, 

− zajęcia kulturalno – oświatowe, 

− zajęcia krawieckie, 

− zajęcia informatyczne, 

− kinezyterapia 

2) Trening umiejętności społecznych i  praktycznych: 

− trening dbałości o wygląd zewnętrzny, 

− trening nauki higieny, 

− trening budżetowy, 

− trening umiejętności praktycznych, 

− kształcenia i utrwalania umiejętności przebywania w grupie. 

3) Terapia  psychologiczna - zajęcia indywidualne i grupowe: 

− zajęcia indywidualne, 

− zajęcia grupowe – psychoedukacyjne, 

− ,,spotkania społeczności terapeutycznej” 

4) Socjoterapia: 

− zajęcia grupowe relaksacyjne, 

− zajęcia grupowe z psychoedukacji. 
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5) Praca  socjalna:  

− doradztwo w rozwiązywaniu problemów bytowych uczestników; 

− pomoc w załatwianiu spraw urzędowych; 

− wizyty w środowisku uczestników i przeprowadzenie 59 wywiadów  
 środowiskowych i ich aktualizacji na terenie miasta Mławy;  

− spotkania integracyjne. 
 

 

Odpłatność za pobyt w ŚDS : 

- kwota pobrana od uczestników ŚDS do dnia 31.12.2012r.  -  15.131,04zł 

- kwota odprowadzona do budżetu Wojewody do dnia 31.12.2012r.   -   15.131,04zł 

- liczba osób wnoszących opłatę stan na dzień 31.12.2012r.  - 15  

- liczba osób nieodpłatnie korzystających z usług ŚDS stan na 31.12.2012r. - 26  
 

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

W ramach działalności Środowiskowy Dom Samopomocy w Mławie współpracował 
również z mławskimi kościołami. W ramach współpracy w 2012 roku w mławskich 
kościołach były rozdawane ulotki dotyczące działalności naszej placówki. Ponadto 
zaprzyjaźniony ksiądz proboszcz z jednej z mławskich parafii corocznie zaszczycał nas 
swoją obecnością na imprezach okolicznościowych organizowanych przez nasz Dom np. 
wigilia, śniadanie wielkanocne itp. W ramach współpracy z Ośrodkiem Szkolno – 
Wychowawczym w Mławie nasz Dom miał możliwość korzystania ze świetlicy oraz sali 
gimnastycznej Ośrodka. Ponadto dzieci Ośrodka Szkolno – Wychowawczego                             
w Mławie korzystały z przedstawień teatralnych, które odbywały się na terenie naszego 
Domu.   W ramach współpracy z Sądem w Mławie została zorganizowana pogadanka na 
temat przemocy z kuratorem Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego                      
w Mławie. W ramach współpracy z Mławską Policją zostało zorganizowane dla naszych 
uczestników spotkanie z policjantem. 

W 2012 roku nasza placówka współpracowała z Poradnią Zdrowia Psychicznego                         
w Mławie (kontakt telefoniczny z lekarzem psychiatrą, wspólne wizyty w poradni 
zdrowia psychicznego wraz z uczestnikami), z Oddziałem Psychiatrycznym Szpitala 
wojewódzkiego w Ciechanowie w sprawie naszych uczestników oraz z innymi zakładami 
opieki zdrowotnej (lekarz rodzinny, stomatolog itp.).     

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

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

Organizowane były również inne imprezy m.in.: bal walentynkowo - karnawałowy na 
którym gościliśmy uczestników oraz kadrę ŚDS z Żuromina, wewnętrzny turniej 
warcabowy, Dzień Kobiet, Dzień Wiosny, śniadanie wielkanocne dla uczestników i ich 
rodzin, konkurs kulinarny ,,Mniam, mniam..”, Dzień Matki (występ artystyczny 
uczestników oraz drobny upominek wykonany w ramach terapii zajęciowej), Dzień 
Dziecka – wyjście do kina i na lody, wycieczka do Płocka, Dzień Ojca ( przygotowanie 
laurek),  wyjazd na ryby, II Turniej Piłkarzyków Stołowych,  zabawa przy muzyce 
biesiadnej ,grill, wyjazd nad mławski zalew, Dzień Chłopaka, wyjście na cmentarz, 
wyjście do muzeum, miejskiej biblioteki publicznej, wyjazd do kina 3D, 2-krotny występ 
grupy teatralnej z Krakowa. 

W 2012 roku  Środowiskowy Dom  Samopomocy w Mławie zrealizował większość 
zadań wynikających z planu pracy na 2012 rok. Zadania  Domu  w 2012 roku były 
realizowane przez  wyspecjalizowaną  kadrę Środowiskowego Domu  Samopomocy             
w Mławie, która chętnie poszerzała swoje dotychczasowe kwalifikacje biorąc udział               
w szkoleniach i kursach oferowanych przez placówkę. Środowiskowy Dom  
Samopomocy w Mławie był pozytywnie postrzegany wśród społeczności lokalnej, jako 
instytucja pomocy społecznej powiatu mławskiego .świadcząca usługi osobom 
niepełnosprawnym intelektualnie. Zainteresowanie placówką oraz oferowanymi formami 
pomocy z roku na rok jest coraz większe, o czym świadczy coraz większa liczba osób 
niepełnosprawnych intelektualnie zgłaszających się do  korzystania z usług Domu.   

Konkludując, stwierdzić należy iż realizacja zadań w 2012 roku przez Środowiskowy 
Dom  Samopomocy w Mławie bardzo dobrze wpłynęła na uczestników Domu. Dzięki 
udziałowi w zaplanowanych działaniach większość z nich nabyła nowe umiejętności, 
które przyczyniły się do poprawy jakości życia i zaradności osobistej. Uczestnictwo osób 
niepełnosprawnych w naszym Domu sprawiło, że stali się bardziej otwarci, samodzielni,  
lepiej potrafią  radzić  sobie w otaczającej rzeczywistości.  

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

W 2012 roku Środowiskowy Dom  Samopomocy w Mławie podjął stosowne 
działania mające na celu dostosowanie  placówki do obowiązujących standardów.                    
W związku z powyższym w 2012 roku, dla placówki pozyskano  dodatkowe środki 
finansowe z budżetu Wojewody Mazowieckiego w kwocie 8.000,00zł na dochodzenie do 
standardów.  Kwota dotacji  w całości została wydatkowana.  
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7. Zadania Centrum wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.     
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób    niepełnosprawnych. 

   
 

1)  Realizacja zadań z zakresu rehabilitacji społecznej  osób niepełnosprawnych. 

 
Rada Powiatu Mławskiego Uchwałą nr XVI/117/2012 z dnia 25.04.2012 roku  

(z późniejszymi zmianami: Uchwała nr XXI/164/2012 z dnia 29.10.2012r.) zatwierdziła 
wykaz zadań oraz podział środków finansowych PFRON na ich realizację. W okresie 
sprawozdawczym na pomoc osobom niepełnosprawnym z zakresu rehabilitacji społecznej  
przeznaczono łącznie 647.142,50zł. Wykonanie zadań przedstawia poniższa tabela. 

 
Tabela nr 11. Wydatkowanie środków na zadania z zakresu rehabilitacji  
                         społecznej 

 
 

Lp. Zadania 

Liczba osób, 
które złożyły 

wnioski o 
dofinansowanie 

Liczba osób, 
które otrzymały 
dofinansowanie 

Wydatkowano 

1 

Dofinansowanie uczestnictwa 
osób niepełnosprawnych i ich 
opiekunów w turnusach 
rehabilitacyjnych. 

217 190 174.429,00zł.

2 

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

75 
 

42 247.585,50zł.
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Lp. Zadania 

Liczba osób, 
które złożyły 

wnioski o 
dofinansowanie 

Liczba osób, 
które otrzymały 
dofinansowanie 

Wydatkowano 

3 

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

311 298 225.128,00 zł.

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

3 0 0,00zł.

RAZEM 606 530 647.142,50zł.
 

Źródło: dane własne PCPR 
 
 

 

Wykres 3: Wysokość środków finansowych wydatkowanych przez PCPR na    
                    rehabilitację społeczną w latach 2008 – 2012.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Źródło: Dane  własne PCPR 

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. 
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647 142,50
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a) Turnusy rehabilitacyjne 
 

Do podstawowych form aktywności wspomagającej proces rehabilitacji społecznej 
zalicza się uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych. Jej celem jest poprawa sprawności 
psychofizycznej oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi 
przez nawiązywaniu i rozwijaniu kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie 
zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem 
turnusu. Turnus powinien zawierać elementy rehabilitacji odpowiedniej do rodzaju 
schorzeń oraz obejmować zajęcia kulturalno-oświatowe, sportowo rekreacyjne oraz inne  
wynikające ze specjalistycznego rodzaju turnusu. 

14 dniowy turnus poprawia stan zdrowia i samopoczucie. Dla wielu osób jest to 
jedyna możliwość wyjazdu poza miejsce zamieszkania. Wszyscy wnioskodawcy byli 
informowani o warunkach jakie powinni spełniać ubiegając się o dofinansowanie 
uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, trybie składania i rozpatrywania wniosków, 
wysokości oraz sposobu przyznawania i przekazywania tego dofinansowania ze środków 
Funduszu PFRON. Z dofinansowania można korzystać maksymalnie raz w roku. Osoba 
niepełnosprawna, która otrzyma dofinansowanie sama dokonuje wyboru ośrodka. PCPR 
posiada wiele ofert sanatoriów i ośrodków rehabilitacyjnych. Na życzenie wnioskodawcy 
służy pomocą w wyborze miejsca turnusu, wskazuje miejsca promocyjne. Z uwagi na 
dość wysoki koszt uczestnictwa nadal największym zainteresowaniem cieszą się tańsze 
turnusy w okresie wiosenno - jesiennym. 

Osoba niepełnosprawna mogła 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 2012 roku uczestniczyło w turnusach rehabilitacyjnych 190 osób  
niepełnosprawnych ( w tym:181 osób dorosłych i 9 dzieci)  oraz 44 opiekunów. 

Suma dofinansowania: 174.429,00zł., w tym 162.579,00zł dla osób dorosłych 
oraz 11.850,00zł dla dzieci. 
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Wykres 4 : Wysokość środków finansowych   wydatkowanych  na  
         dofinansowanie  uczestnictwa osób  niepełnosprawnych w turnusach  

rehabilitacyjnych w latach 2008 – 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Źródło: dane własne PCPR 
 
 
 

b) 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. 

Wpłynęły 3 wnioski na sumę 32.824,00zł. 

W 2012 roku zgodnie z uchwałą Rady Powiatu zadanie  nie było realizowane. 
 
 

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

O dofinansowanie ze środków Funduszu zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, 
przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze  mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne 
stosownie do potrzeb wynikających   z niepełnosprawności,  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- we wspólnym gospodarstwie domowym, 
 -65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej. 
 

W roku 2012 dofinansowanie otrzymało 298 osób niepełnosprawnych  na kwotę  
225.128,00zł.   
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Z tego: 

- dla  dorosłych osób niepełnosprawnych  na kwotę - 158.147,00 zł. 

- dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej na kwotę - 66.981,00zł. 
 

 
 

Wykres 5: Wysokość środków finansowych, jakie były wydatkowane na dofinansowanie 
          przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych w latach 2008 – 2012. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
Źródło: dane własne PCPR 
 

d) Likwidacja barier architektonicznych,  w komunikowaniu się                                 
i technicznych. 

 

O dofinansowanie ze środków Funduszu mogą ubiegać się: 

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

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

Na likwidację barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się  
wpłynęło 75 wniosków osób niepełnosprawnych na ogólną kwotę 424.641,00zł. 
Pozytywnie rozpatrzono 42 wnioski na kwotę 247.585,50zł. 

Wypłacono dla 42 osób kwotę 247.585,50zł. , z tego: 

- na bariery architektoniczne dla 26 osób na kwotę – 218.727,50zł. 

- na bariery w komunikowaniu się dla 12 osób na kwotę – 25.439,00zł. 

- na bariery techniczne dla 4 osób  na kwotę – 3.419,00zł. 
 
Wszystkie wnioski z zakresu rehabilitacji społecznej były rozpatrywane  przez 
Komisję ds. opiniowania wniosków,  powołaną przez dyrektora PCPR. 
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2). Realizacja innych programów finansowanych ze środków PFRON- 
   ,,Aktywny samorząd” 

 
 
 

W dniu 30 maja 2012 roku Powiat Mławski zawarł z Państwowym Funduszem 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych porozumienie w celu skoordynowania działań 
realizowanych w ramach programu ,,Aktywny Samorząd”. Wnioski osób 
niepełnosprawnych o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu były 
przyjmowane  i rozpatrywane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
w Mławie. 

Na podstawie umowy  zawartej z PFRON w dniu 03.09.2012r. oraz aneksu z dnia 
13.12.2012r.  na realizację programu powiat otrzymał  środki PFRON w łącznej 
wysokości 195.580,50zł.  
 

Głównym celem programu było wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających 
uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do 
edukacji. 
Cele szczegółowe programu: 

1) likwidacja lub ograniczenie bariery transportowej (obszary: A i E),  

2) przygotowanie beneficjentów pomocy z zaburzeniami ruchu i percepcji wzrokowej 
do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do  
tworzącego się społeczeństwa informacyjnego (obszary: B1-B4),  

3) likwidacja lub ograniczenie bariery w poruszaniu się, umożliwiające uczestnictwo 
beneficjentów pomocy w aktywności społecznej albo wzrost lub utrzymanie  
istniejącej aktywności (obszary: C i D),  

4) umożliwianie beneficjentom pomocy pełnienia różnych ról społecznych poprzez  
zastosowanie elementów wspierających ich zatrudnienie (obszar F).  

 

Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON w ramach poszczególnych  
obszarów programu wynosi: 

A 
oprzyrządowanie  

samochodu 
5.000 zł 

B1 
specjalistyczny sprzęt 

komputerowy 
5.000 zł 

B2 
urządzenie lektorskie 

5.000 zł 

B3 
urządzenie brajlowskie 

12.000zł 

B4 
szkolenie komputerowe 

osoby głuchoniewidome – 
1.500 zł 

pozostałe osoby – 1.000zł 

C 
wózek elektryczny 

7.000 zł 
opinia eksperta 14.000 zł 
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D 
sprawność techniczna 
wózka elektrycznego 

3.000 zł 

E 
prawo jazdy B 

kurs/egzaminy – 1.500 zł 
pozostałe koszty – 600 zł 

F 
opłata za żłobek 
lub przedszkole 
200 zł/miesiąc  
< 2.200 zł/rok 

 
Udział własny wnioskodawcy w poszczególnych obszarach:  

A 
15% ceny brutto 

zakupu/usługi 

B1 
10% ceny brutto zakupu 

B2 
10% ceny brutto zakupu 

B3 
5% ceny brutto zakupu 

B4 
NIE WYMAGANY 

C 
10% ceny brutto 
zakupu/usługi 

D 
NIE WYMAGANY 

E 
25% ceny brutto 

zakupu/usługi 

F 
15% kosztów opłaty 

 
Środki stanowiące udział własny wnioskodawcy nie mogą pochodzić ze środków PFRON. 
 

Adresatem pomocy w obszarze A mogła być  osoba niepełnosprawna,  w wieku  
aktywności zawodowej lub  osoba do 18 roku życia, która  posiadała: 

Ø znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16  
roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności, 

Ø dysfunkcję narządu ruchu – potwierdzoną w orzeczeniu. Dysfunkcja narządu 
ruchu musiała  być przyczyną wydania orzeczenia. 
 

Adresatem pomocy  w obszarze  B1 mogła być osoba niepełnosprawna, w wieku  
aktywności     zawodowej lub  osoba do 18 roku życia,  jeżeli  posiadała : 

Ø znaczny stopień niepełnosprawności, a  w  przypadku osób do 16 roku życia – 
orzeczenie o niepełnosprawności, 

Ø dysfunkcję obu kończyn górnych lub narządu wzroku. 
 

Adresatem pomocy   w obszarach   B2 i B3   mogła  być osoba niepełnosprawna,   
w wieku aktywności zawodowej lub  osobą do 18 roku życia, jeżeli  posiadała: 

Ø znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – 
orzeczenie o niepełnosprawności,  dysfunkcję narządu wzroku.  
 

Adresatem pomocy   w obszarze   C   mogła  być osoba niepełnosprawna, która: 

Ø posiadała  znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku  
życia – orzeczenie o niepełnosprawności, 

Ø z brakiem możliwości  poruszania  się samodzielnego  za pomocą wózka 
inwalidzkiego o napędzie ręcznym, 
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Ø kobiety powyżej 60 roku życia oraz mężczyźni powyżej 65 roku życia mogli 
uczestniczyć w obszarze C, o ile byli zatrudnieni. 
 

Adresatem pomocy  w obszarze   D    mogła  być osoba niepełnosprawna, która  
posiadała: 

Ø znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia –  
orzeczenie o niepełnosprawności,  oraz: 

Ø była użytkownikiem wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym. 
 

Adresatem pomocy w obszarze   E   mogła  być osoba niepełnosprawna, która: 

Ø była  pełnoletnia, w wieku aktywności zawodowej, 

Ø posiadała  znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności wydany  
z powodu dysfunkcji narządu ruchu. Dysfunkcja narządu ruchu musiała  być  
przyczyną wydania orzeczenia. 

Ø brak było przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami. 
 

Adresatem pomocy  w obszarze  F  mogła  być osoba niepełnosprawna, która: 

Ø była  pełnoletnia,  w wieku aktywności zawodowej, 

Ø posiadała  znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, 

Ø była  aktywna zawodowo i miała  pod swoją opieką dziecko. 
 

Zasady przyznawania dofinansowania w ramach programu, skalę oceny merytorycznej  
wniosków, druki wniosków, wkładek do wniosków, dotyczących poszczególnych 
obszarów pomocy  i załączników zostały opracowane przez Powiatowe Centrum. Można 
było  je  znaleźć na stronie internetowej PCPR  www.pcprmlawa.eu oraz na  stronie BIP 
Starostwa  Powiatowego  w Mławie.  Druki wniosków wraz z wkładkami  i załącznikami  
można było  otrzymać również   w siedzibie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                             
w Mławie, ul. Reymonta 4. Wnioski były przyjmowane  do  30 września 2012r. 
 

W 2012roku do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w ramach  
programu wpłynęło 28 wniosków. Negatywnie rozpatrzono 8 wniosków.          

Dofinansowanie otrzymało 20 osób niepełnosprawnych w n/w obszarach: 

1) obszar A  

§ 1 osoba – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego  
samochodu – kwota dofinansowania wyniosła 1.745,10zł.; 

2) obszar B1 

§ 10 osób – pomoc w zakupie specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz        
 z oprogramowanie – kwota dofinansowania wyniosła 41.299,50zł. 

3) obszar B2 

§ 1 osoba – pomoc w zakupie urządzeń lektorskich – kwota dofinansowania  
wyniosła 5.000,00zł. 

http://www.pcprmlawa.eu/
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4) obszar C 

§ 3 osoby – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego napędzie elektrycznym – kwota  
dofinansowania 26.550,00zł. 

5) obszar D 

§ 4 osoby – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka  
 inwalidzkiego o napędzie elektrycznym – kwota dofinansowania 12.000,00zł. 

6) obszar E 

§ 1 osoba – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kat. „B” – kwota dofinansowania  
1.450,00zł. 

 W przypadku obszaru C wózki elektryczne , jeżeli  kwota wnioskowana 
przekraczała 7.000 zł.   Powiatowe Centrum było zobowiązane powołać lekarza 
specjalistę -  eksperta, stwierdzającego zasadność  posiadania przez wnioskodawcę  
wózka  z wyposażeniem ponadstandardowym. 

W ramach programu pilotażowego „Aktywny samorząd” w 2012r. podpisano 
i rozliczono  20 umów na ogólną kwotę 88.044,60zł. 

 

Medialna popularyzacja (lokalna prasa, internet) i  udzielane informacje                             
w siedzibie realizatora  dotyczące   pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2012 
roku przyniosły wymierne efekty wśród niepełnosprawnych mieszkańców powiatu. 
Sprawiły również, że osoby niepełnosprawne oczekują na kolejną edycję programu. 

 
 
 
 

8. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o  Niepełnosprawności. 

 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), 

- szkolenie w celu przekwalifikowania, 

- uczestnictwo w terapii zajęciowej (osoby upośledzone umysłowo), 

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

- konieczność zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.     

 Aby dokonać prawidłowej oceny niepełnosprawności oraz właściwie rozpoznać 
potrzeby zawodowe i społeczne orzekanych osób, nasze postępowanie orzecznicze 
prowadzone jest przez składy orzekające złożone z lekarzy różnych specjalizacji (zależnie 
od choroby będącej przyczyną niepełnosprawności) oraz psychologa, pedagoga, 
pracownika socjalnego lub doradcy zawodowego (w zależności od celu orzekania, wieku              
i dysfunkcji organizmu osoby orzekanej). Skład orzekający tworzą: lekarz, który jest 
jednocześnie przewodniczącym składu oraz odpowiedni specjalista. W Powiatowym 
Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Mławie zatrudnieni są 
przewodnicząca i sekretarz oraz na podstawie umowy-zlecenia 11 lekarzy i 8 pozostałych 
specjalistów. 
  

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 2012 roku wydał następującą liczbę orzeczeń: 

a) osobom powyżej 16 roku życia – 1.004 ogółem, w tym: 

- 890 z określeniem stopnia niepełnosprawności, 

- 62 o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych,  

- 52 o odmowie wydania orzeczenia; 

b) osobom poniżej 16 roku życia – 248 ogółem, w tym: 

- 186 o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych, 

- 58 o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych, 

- 4 o odmowie wydania orzeczenia,  

Charakter wydanych orzeczeń  

 Spośród 890 osób powyżej 16 roku życia,  którym określono stopień 
niepełnosprawności: znaczny stopień uzyskało 295 osób,  umiarkowany – 361 i lekki                         
– 234. Przeważały nadal kobiety (467) oraz osoby z wykształceniem podstawowym (358) 
oraz średnim (226). Najliczniejszą grupę wiekową  stanowiły osoby mające 60 lat i więcej 
(413)  oraz w wieku 41 - 60 lat (321 osób). Najczęstszą przyczyną niepełnosprawności 
były choroby narządu ruchu (241 osób) oraz choroby serca i układu oddechowego (217 
osób).  Na trzecim miejscu pojawiły się choroby neurologiczne (117 osób), choroby  
psychiatryczne (115) a dalej choroby nowotworowe i metaboliczne  (114 osób). 

 Wśród 186 osób poniżej 16 roku życia uznanych w 2012 roku  za 
niepełnosprawne przeważali, podobnie jak w 2011 roku, chłopcy (112) oraz młodzież            
w wieku 8-16 lat  (79 osób). Główna przyczyną niepełnosprawności dzieci były na równi 
choroby serca, układu oddechowego i choroby nowotworowe i metaboliczne (30), 
choroby  narządu ruchu (24), całościowe zaburzenia rozwojowe (22), padaczka (14) 



66 
 

i laryngologiczne (13) . 

W 2012 roku Powiatowy Zespół na podstawie ważnych orzeczeń  wystawił  
ogółem 164 legitymacje, w tym: 

- 59 dzieciom o niepełnosprawności,  

- 105 dorosłym posiadającym znaczny stopień niepełnosprawności, które 
uprawniają do ulgi na przejazdy środkami publicznego transportu zbiorowego  
(PKP, PKS).  

Budżet Powiatowego Zespołu na 2012 rok wynosił 145.554zł, z czego: 

- 107.000zł stanowiła dotacja od Wojewody Mazowieckiego, 

- 38.554 zł środki własne powiatu. 
 
 
 
99..  PPrroojjeekktt  ssyysstteemmoowwyy  „„AAkkttyywwnnaa  iinntteeggrraaccjjaa  ssppoołłeecczznnaa  ii  zzaawwooddoowwaa                                            

ww  ppoowwiieecciiee  mmłłaawwsskkiimm””..  
  
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt pt. ,,Aktywna integracja społeczna i zawodowa powiecie mławskim” 
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 
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Społecznego realizowany był 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. 

Projekt realizowany był od 01.02.2012r. do 31.12.2012r. Całkowita wartość 
projektu wynosiła 621.600,00zł., w tym 65.268,00zł. wkład własny Powiatu/10,5%/.                   
W projekcie uczestniczyło  51 Beneficjentów (28 kobiet i 23 mężczyzn). 

Celem ogólnym projektu było zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej  
Uczestników Projektu. Celami szczegółowymi było:  

- podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych umożliwiających wejście lub  
powrót na rynek pracy,  

- poprawa stanu psychofizycznego,   

- podniesienie umiejętności społeczno zawodowych  wychowanek i wychowanków 

rodzin zastępczych i różnego typu placówek, zwiększających ich szanse na 

usamodzielnienie. 

Wsparcie zostało skierowane do 20 usamodzielniających się wychowanek                        
i wychowanków rodzin zastępczych i różnego typu placówek,  20  osób  
niepełnosprawnych  oraz 11 osób nieaktywnych zawodowo/rodziny zastępcze/. 

Projekt realizowany był przez 9 pracowników Powiatowego Centrum Pomocy  
Rodzinie w Mławie: 

1. Koordynator, 

2. Asystent koordynatora, 

3. Specjalista ds. kadr, 

4. Księgowy, 

5. Specjalista pracy socjalnej, 

6. Pracownik socjalny, 

7. Doradca ds. osób niepełnosprawnych, 

8. Specjalista ds. promocji, 

9. Specjalista ds. ewaluacji. 

Do realizacji projektu systemowego zatrudnione były również osoby z zewnątrz,  
wyłonione w trybie przetargu nieograniczonego:  

1. Doradca zawodowy - umowa zlecenie (w okresie 14.05.2012r. – 31.10.2012r.);  

2. Radca prawny – umowa zlecenie ( w okresie 01.02.2012r. – 31.12.2012r.); 

3. Psycholog – umowa zlecenie (w okresie14.05.2012r. – 14.12.2012r.); 

4. Terapeuta rodzinny - umowa zlecenie (w okresie14.05.2012r. – 14.12.2012r.); 

5. Socjoterapeuta – umowa zlecenie (w okresie 01.07.2012r. – 31.08.2012r.);  
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6. Pedagog- umowa zlecenie (w okresie 14.05.2012r. – 14.12.2012r.); 

7. Radca prawny – umowa zlecenie (w okresie 03.07.2012r. – 03.07.2012r. ); 

8. Ratownik medyczny  -  umowa zalecenie (w okresie 02.07.2012r. – 08.07.2012r.); 

9. Opiekun 2 osoby – umowy zlecenie (w okresie 20.08.2012r. – 24.08.2012r.). 

W projekcie brały  udział również osoby, z którymi PCPR współpracował w sposób  
ciągły lub powtarzalny w latach ubiegłych: 

1. Specjalista ds. zamówień publicznych – umowa zlecenie (w okresie 01.04.2012r. –  
30.11.2012.r.); 

2. Informatyk – umowa zlecenie (w okresie 01.02.2012r. – 31.12.2012r.); 

3. Sprzątaczka – umowa zlecenie (w okresie 01.02.2012r. – 31.12.2012r.). 

W ramach projektu realizowano następujące zadania: 

Zadanie 1 – Aktywna integracja, 

Zadanie 2 – Praca socjalna, 

Zadanie 3 – Zasiłki i pomoc w naturze, 

Zadanie 4 – Działania charakterze środowiskowym, 

Zarządzanie projektem. 

Poniżej przedstawiamy   charakterystykę  poszczególnych zadań Projektu. 

Zadanie 1 – Aktywna integracja 

PORADNICTWO INDYWIDUALNE 

 
           

     Został zatrudniony doradca  
     zawodowy,  który opracowywał z Beneficjentami  
     diagnozę potrzeb (100 godzin). 
 
 
 
 
W miesiącu  maju odbywało się  
poradnictwo indywidualne z psychologiem  
(50 godzin), w którym uczestniczyli  
wszyscy Beneficjenci.  
 
 
Od maja do grudnia w ramach Punktu konsultacyjno – doradczego  udzielane były porady 
indywidualne przez terapeutę rodzinnego, psychologa i pedagoga.  
 

Łącznie udzielono 109 porad specjalistycznych dla 106 osób. 
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KURSY I SZKOLENIA ZAWODOWE 
 
Zorganizowano 8 rodzajów kursów zawodowych. Firmy szkoleniowe zostały wybrane  
zgodnie z Ustawą PZP. 

Kursy  odbywały się w okresie od m-ca lipca do m-ca października 2012r.  

1. kurs kelner – barman odbywał się w okresie  od 09.07.2012r. – 20.07.2012r.  
Uczestniczyło w  nim 4 Beneficjentów, 

2. kurs komputerowy na poziomie podstawowym dla 6 osób w okresie 09.07.2012r. –  
 20.07.2012r.  

3. kurs grafiki komputerowej i tworzenia witryn internetowych zorganizowany   
 w dniach 09.07.2012r. – 20.07.2012r. dla 13 uczestników projektu , 

4. kurs opiekun osób starszych dla 5 Beneficjentów zorganizowany był  
w terminie09.07.2012r.  - 20.07.202r.  

5. kurs fotograficzny – wyjazdowy (w Kalborni, Ośrodek Wypoczynkowy INTER –  
PIAST) dla 20 Beneficjentów - młodzieży w  okresie 23.07.2012r. – 26.07.2012r.  

6. kurs fotograficzny – stacjonarny dla 29 Beneficjentów w okresie  
01.10.2012r. – 03.10.2012r. w okresie 23.07.2012r. – 26.07.2012r. 

7. kurs przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. „B” dla 10 Beneficjentów  
 w okresie 20.08.2012r. – 31.08.2012r.  

8. kurs magazynier z obsługą wózków widłowych  dla 3 Beneficjentów w okresie  
04.10.2012r. – 31.10.2012r.  

 

Wszystkie działania projektowe były  na  bieżąco dokumentowane. Wykonywano 
zdjęcia, które następnie były archiwizowane w bazie komputerowej oraz w Albumie 
projektu (wersja papierowa). Archiwizowano dokumenty dotyczące kursów zawodowych 
i usług doradczych. Przeprowadzano kontrolę w miejscach realizacji poszczególnych  
usług. Odbierano  wykonane usługi protokołem odbioru.  

W ramach aktywnej integracji zorganizowano również warsztaty terapeutyczno - 
edukacyjne wyjazdowe 7 - dniowe dla wychowanek i wychowanków z rodzin 
zastępczych i różnego typu placówek. Warsztaty odbywały się nad morzem w  D.W 
„Dariusz” Ośrodku Wczasów Rehabilitacyjnych w Jastrzębiej Górze, w okresie 02.07 – 
08.07.2012r. Podczas wyjazdu zajęcia grupowe prowadzone były przez psychologa, 
socjoterapeutę    oraz   ratownika medycznego. 
 

W dniach 02.07.2012r. – 03.07.2012r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Mławie odbyły się warsztaty aktywnego poszukiwania pracy dla 10 osób 
nieaktywnych zawodowo (rodziny zastępcze) . Zajęcia grupowe prowadzone były przez  
psychologa, pedagoga, doradcę zawodowego i radcę prawnego. 
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Na warsztaty terapeutyczno – edukacyjne   11rodzin  zastępczych oraz 18ich  dzieci w 
wieku szkolnym i przedszkolnym  wyjechało do D.W. „Dariusz” do Jastrzębiej Góry. Na 
warsztatach prowadzone były zajęcia grupowe z terapeutą rodzinnym i socjoterapeutą.  
Warsztaty odbyły się w terminie 20.07.2012r. – 24.08.2012r.  
W czasie gdy rodzice byli na zajęciach dziećmi opiekowało się 2 opiekunów. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Dla osób niepełnosprawnych 
 biorących udział w projekcie systemowym  
zorganizowano w ramach aktywnej  
integracji turnus rehabilitacyjny  
(14 dniowy) nad morzem w okresie 
03.08 – 16.08.2011r. w D.W „Dariusz”                                                                                      

w Jastrzębiej Górze 
 

Osoby niepełnosprawne uczestniczyły również w warsztatach aktywnego 
poszukiwania pracy - wyjazdowych 7-dmiodniowych. Warsztaty odbywały się                         
w Ośrodku „Dariusz” w Jastrzębiej Górze w dniach 03.09.2012r. – 09.09.2012r. Zajęcia 
na warsztatach prowadzone były przez psychologa i doradcę zawodowego. W warsztatach 
uczestniczyło 20 osób niepełnosprawnych. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
W ramach aktywnej integracji zakupiono materiały szkoleniowe dla Beneficjentów 

projektu.  
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Zadanie Nr 2 – Praca socjalna 
 

Pracownicy socjalni Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie  
przeprowadzili wywiady środowiskowe z kandydatami do projektu. Następnie podpisali 
indywidualne programy usamodzielnienia z wychowankami rodzin zastępczych i różnego 
typu placówek oraz umowy z osobami niepełnosprawnymi. Przez cały okres realizacji 
projektu pracownicy socjalni oraz doradca ds. osób niepełnosprawnych służyli poradami                 
i wsparciem osobom biorącym udział w projekcie. 
 
 
 
 

Zadanie 3 – Zasiłki i pomoc w naturze 
 

W ramach tego zadania wypłacane były zasiłki na kontynuowanie nauki                         
i usamodzielnienie dla 10 wychowanków z rodzin zastępczych i różnego typu placówek  
oraz dofinansowano do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym dla 20 osób. 
Zadanie nr 3 stanowi wkład własny do projektu. 
 
 

Zadanie 4 – Działania o charakterze środowiskowym 
 

 W trakcie projektu w ramach działania o charakterze środowiskowym 
zorganizowano w 2012r. dla wszystkich Beneficjentów dwa wyjazdy integracyjne do 
Warszawy i Torunia. Podczas wyjazdu do Warszawy uczestnicy (11 osób nieaktywnych 
zawodowo - rodziny zastępcze i ich otoczenie 18 dzieci w wieku szkolnym                                    
i przedszkolnym oraz 20 wychowanków  rodzin zastępczych i różnego typu placówek) 
zwiedzali Ogród Zoologiczny, uczestniczyli w lekcji edukacyjnej z podziałem na grupy 
wiekowe w Muzeum Techniki, obejrzeli film w kinie Orange Imax, a także byli na kolacji 
w restauracji MacDonald’s. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
W Toruniu uczestnicy projektu (osoby niepełnosprawne i ich otoczenie) odbyli wizytę 

w Zakładzie Pracy Chronionej w Sierpcu a następnie udali się do Torunia gdzie   
zwiedzali toruńską Starówkę min. Rynek z Ratuszem, pomnik M. Kopernika i Dworem 
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Artura, Kamienica pod Gwiazdą, Krzywa Wieża, Dom Kopernika, Katedra św. Jana,  
Ogród Zoobotaniczny oraz  byli w kinie na seansie filmowym – „Dwoje do poprawki”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 W ramach Zadania 4 zorganizowano Piknik integracyjno – promocyjny pn. „Rodzina                      
w Unii Europejskiej”, który odbył się 8 września 2012r. na boisku szkoły Podstawowej              
Nr 7 w Mławie.    
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Zarządzanie projektem : 
 
 

- wypłacono wynagrodzenie dla osób realizujących projekt, 

- ukazały się 4płatne  ogłoszenia w prasie lokalnej na temat realizacji projektu oraz  
wiele ogłoszeń na portalach internetowych, 

- zakupiono materiały promocyjne – koszulki z logo EFS, które otrzymali uczestnicy  
projektu podczas pikniku integracyjno – promocyjnego, 
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- zorganizowano konferencję pt. „Aktywizacja w powiecie mławskim” 
podsumowującą działania projektu systemowego w latach 2008 - 2012 i promującą 
Unię Europejską. 
 
 
 
 
 
 
 
Działalności  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w 2012 roku 

została doceniona poprzez przyznanie przez Marszałka Województwa 
Mazowieckiego wyróżnienia   za wdrażanie modelu działań opartych na aktywnej 
integracji, uczestnictwo w różnych formach edukacyjno – szkoleniowych                                  
i działania własne. 
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10. WYKAZ POTRZEB 

 
 

W celu usprawnienia działań naszej jednostki   wskazane jest uwzględnienie 

braku  większych pomieszczeń przeznaczonych na archiwum zakładowe zarówno dla 

PCPR,  jak i Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. 

 

 

Opracowali: Dyrektor i pracownicy PCPR  
                    oraz Przewodnicząca  Zespołu 


