
UCHWAŁA NR 309/55/08
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

z dnia  3 marca  2008r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot.
przyjęcia rocznego sprawozdania  z działalności  Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Sierpcu za rok 2007

Na  podstawie  art.  32  ust.  1  ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998r.  o
samorządzie  powiatowym (Dz.U. z  2001r.  Nr 142,  poz.  1592 z  późn.  zm.)
oraz § 55 ust. 2 pkt 1 Statutu Powiatu z dnia 25 kwietnia 2002r. (Dz.Urz.
Woj.  Maz.  z  2002r.  Nr 173,  poz.  3826 z  późn.  zm.)  – Zarząd Powiatu w
Sierpcu uchwala, co następuje:

§1.

Wnieść pod obrady projekt uchwały dot. przyjęcia rocznego sprawozdania z
działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu za 2007 rok
oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Sierpeckiemu

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

1. Sławomir Fułek -  Przewodniczący       .....................................
2. Andrzej Twardowski          -  członek                        .....................................
3. Szczepan Jamiołkowski -  członek                        .....................................
4. Paweł Kaźmierczak -  członek                        ....................................
5. Adam Pijankowski             - członek                       .......................................



UCHWAŁA NR …….. /........./2008
RADY POWIATU W  SIERPCU

z dnia .............. 2008r.

w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu za rok 2007

Na  podstawie  art.  12  ust.  11  ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998r.  o
samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)
oraz art.  112 ust.  12 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej
(Dz.U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) i § 55 ust. 2 pkt 1 Statutu Powiatu z dnia
25 kwietnia 2002r. (Dz.Urz. Woj. Maz. z 2002r. Nr 173, poz. 3826 z późn.
zm.) – Rada Powiatu w Sierpcu, po zapoznaniu się z materiałami, uchwala,
co następuje:
 

§1.

Przyjmuje  roczne  sprawozdanie  z  działalności  Powiatowego  Centrum
Pomocy Rodzinie  w Sierpcu  za  rok  2007  oraz  wykaz  potrzeb  w zakresie
pomocy społecznej.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Sprawozdanie

 z realizacji zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu za

2007r.

I. Organizacja

Powiatowe  Centrum Pomocy Rodzinie  w Sierpcu,  zgodnie  z  ustawą z  dnia  12

marca 2004r. o pomocy społecznej /Dz.U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm./ oraz innych ustaw

wprowadzonych w  związku  z  reformą  ustrojową  państwa,  realizuje  zadania  z  zakresu

pomocy społecznej.

 W  roku  2007  PCPR  w  szczególności  zadbało  o  wykonanie  nakazu  z  dnia

18.04.2007r.  Państwowej  Inspekcji  Pracy  dotyczący  zagwarantowania  2  metrów  kw.

wolnej  przestrzeni  dla  każdego  stanowiska  pracy  do  dnia  30.05.2007r.,  -  PCPR

poszukiwało  natychmiastowego rozwiązania.  Starostwo Powiatowe w Sierpcu udzieliło

wsparcia  Centrum  oddając  w  czasowe  użytkowanie  pomieszczenie  na  archiwum

zakładowe – znajdujące się w piwnicy budynku przy ul. Świętokrzyskiej 2a o pow. 24 m

kw.  Jednakże było to rozwiązanie czasowe. W związku z powyższym PCPR poszukiwało

lokali na wynajem spełniających wymogi konieczne do funkcjonowania jednostki. Głównie

mając  na  uwadze  osoby  niepełnosprawne  (zlikwidowane  bariery  architektoniczne)   -

szczególnych klientów naszej placówki.
W wyniku  poszukiwań  stosownych lokali  na  siedzibę  PCPR,  budynek  Zakładu

Przemysłu  Odzieżowego  MARJOS  ul.  Świętokrzyska  2a  w  Sierpcu  okazał  się

spełniającym podstawowe wymogi. W wyniku prowadzonych rozmów PCPR pozyskało

wstępną akceptację wynajmu siedmiu pomieszczeń biurowych o powierzchni 168 m . kw.

W styczniu 2008r. została zawarta umowa na wynajem.

.

II. Sprawy kadrowe

W 2007  roku  w  Powiatowe  Centrum  Pomocy Rodzinie  w  Sierpcu  realizowało

zadania  w  składzie  kadrowym:  Kierownika,  pracownik  na  stanowisku  st.  inspektor,

pracownik socjalny, aspirant pracy socjalnej i 2 podinspektorów, 3 referentów i księgowa.

Pracę administracyjną wspierało dwóch stażystów skierowanych przez PUP w Sierpcu.

III. Zadania do realizacji



Kardynalnym zadaniem PCPR w Sierpcu jest realizacja zadań własnych powiatu i

zadań rządowych zleconych z zakresu pomocy społecznej przewidzianych w ustawie z dnia

12 marca 2004r. o pomocy społecznej /Dz.U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm./ .

III.a) zadania pomocy społecznej realizowane przez samorząd powiatowy na

podstawie art. 19 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej /Dz.U. Nr 64, poz.

593 z późn. zm./  - zadania własne:

1. opracowanie  i  realizacja  powiatowej  strategii  rozwiązywania  problemów

społecznych; 

Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2005-2012 przyjęto Uchwalą Nr

157/XXIV/05r.  Rady  Powiatu  z  dnia  23  marca  2005r.  do  realizacji. Strategia  jest

dokumentem  podstawowym,  porządkującym  kierunki  działań  w  zakresie  pomocy

społecznej.

2.  organizowanie opieki w rodzinach zastępczych i udzielanie pomocy pieniężnej,

Dziecku  pozbawionemu  częściowo  lub  całkowicie  opieki  rodzicielskiej  lub

niedostosowanemu społecznie powiat zobowiązany jest zapewnić opiekę i wychowanie w

formie zastępczej opieki rodzinnej lub placówki.

Rodziny zastępcze

Jednym z zadań, jakie realizuje PCPR jest organizowanie opieki w rodzinach zastępczych,

m.in.  udzielanie  pomocy  pieniężnej  na  częściowe  pokrycie  kosztów  utrzymania

umieszczonych w nich dzieci oraz przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie,

zagospodarowanie i na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym rodziny zastępcze

Na terenie powiatu sierpeckiego funkcjonowało w 2007r. (stan na 31.12.2007r.) 62

rodziny zastępcze, w których umieszczonych zostało 86 dzieci. Rodziny zastępcze dzielą

się  na  rodziny  spokrewnione  z  dzieckiem  /80  rodzin/  oraz  rodziny  zastępcze

niespokrewnione z dzieckiem /3 rodziny/. 

Umieszczenie dziecka następuje na podstawie orzeczenia sądu rodzinnego. 

Rodziny  zastępcze  otrzymują  –  na  wiosek  –  pomoc  pieniężną  na  utrzymanie

umieszczonego  dziecka.  Wysokość  miesięcznej  pomocy  dla  rodziny  zastępczej

uwarunkowana jest sytuacją dochodową dziecka, jego wiekiem i stanem zdrowia. 

Wypłacone świadczenia:



Przez  okres  styczeń-grudzień,  na  podstawie  decyzji  administracyjnych,  wypłacono

rodzinom niespokrewnionym z dzieckiem kwotę 59.897,70 zł., rodzinom spokrewnionym

kwotę 508.168,84 zł.; 

w sumie rodzinom zastępczym wydano kwotę   790.700,41 zł.  

Rodzaje świadczeń:

-      comiesięczne  świadczenia  na  częściowe  pokrycie  kosztów  utrzymania  dzieci  w

rodzinie –wypłacone w wysokości 790.700,41 zł. 

- wypłacane  comiesięczne  świadczenia  dla  40  pełnoletnich  wychowanków  rodzin

zastępczych na kontynuowanie nauki w wysokości 176.025,23 zł. 
- przyznana  6  wychowankom  jednorazowa  pomoc  pieniężna  (specjalne  świadczenia

pieniężne)  opuszczającym  rodziny  zastępcze  wskutek  usamodzielnienia  na  kwotę

27.999,00zł.,

- nie przyznano pomocy pieniężnej na zagospodarowanie w formie rzeczowej.

Budżet dla rodzin zastępczych w wys.  777.608,00 zł.  został  zrealizowany w 99,3%

(wypłacono kwotę 772.090,00 zł.).

Zadaniem  własnym powiatu  jest  pokrywanie  kosztów utrzymania  dzieci  z  terenu

powiatu, umieszczonych w rodzinach zastępczych, również na terenie innego powiatu.

Na  terenie  trzech  powiatów  (Płock,  Sztum,  Otwock)  przebywało  troje  dzieci

umieszczonych w rodzinach zastępczych. Powiat  sierpecki  pokrywał koszty utrzymania

ww.  dzieci  na  podstawia  podpisanych  porozumień  miedzy  powiatami.  Wydatkowana

kwota to: 32.841,60 zł.

PCPR jest w ciągłym kontakcie z rodzinami zastępczymi. Rodziny często borykają

się  z  najróżniejszymi  problemami  wynikającymi  z  dnia  codziennego  oraz  ze  zdarzeń

losowych.  W  sprawie  rodzin  zastępczych  współpracujemy  z  gminami,  Ośrodkiem

Adopcyjno – Opiekuńczym w Płocku, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Sierpcu

oraz Sądem Rodzinnym. 

3)  Placówki  opiekuńczo  –

wychowawcze

Powiat sierpecki należy do tych powiatów na terenie, których nie funkcjonuje żadna

placówka  opiekuńczo-wychowawcza  w  rozumieniu  ustawy  o  pomocy  społecznej.  W

związku z powyższym powiat nasz zobowiązany jest do kierowania nieletnich do placówek

na terenie innych powiatów. 



Jednym z  zadań Powiatu  (na  podstawie  art.  19 ustawy z  dnia  12 marca 2004r.

o pomocy  społecznej  (Dz.U.  Nr  64,  poz.  593  z  późn.zm.)  jest  pokrywanie  kosztów

utrzymania  dzieci  z  terenu  powiatu,  umieszczonych  w  całodobowych  placówkach

opiekuńczo-wychowawczych, również na terenie innego powiatu. 

Współpracujemy  z  pięcioma  powiatami,  na  terenie  których,  w  różnych  placówkach

przebywało 24 dzieci (stan na dzień 31.12.2007r.). Realizacja porozumień przebiegała bez

zakłóceń. Średni koszt pobytu dziecka w placówce wyniósł 2.253 zł. 

Ze  względów  społeczno  –  psychologicznych  zalecane  jest  znalezienie  dla  dzieci

pozbawionych rodziny naturalnej warunków jak najbardziej do niej zbliżonych. Dlatego

PCPR np. podjął starania o przeniesienie czwórki rodzeństwa z placówki do rodzinnego

domu  dziecka.  Dodatkową  korzyścią  są  też  mniejsze  koszty  pobytu  dzieci:  za  pobyt

dziecka  w Domu  Dziecka  w  Kowalewie  płaciliśmy  2.317zł.;  za  pobyt  w  RDD  w

Gostyninie 1.754 zł. Podobne działania są realizowane: analizujemy przeniesienie dzieci z

placówki do rodziny zastępczej niespokrewnionej. Niestety, na razie PCPR ma niewielu

chętnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Niemniej jednak kierunek działań będzie

podtrzymany:  należy wprowadzać  rodzinne formy opieki  nad dziećmi,  by jak najmniej

dzieci przebywało w placówkach zinstytucjonalizowanych. 

Płatności kosztów pobytu dzieci w placówkach regulowane były na bieżąco. 

Obsługą finansową porozumień zajmuje się od 01.01.2007r. Wydział finansowy Starostwa,

PCPR zaś zajmuje się stroną merytoryczną spraw.

Powiat  Sierpecki  pokrywał  koszty  utrzymania  24  dzieci  na  podstawie  podpisanych

porozumień  z  pięcioma  powiatami  prowadzącymi  placówki.  Łączny  koszt  utrzymania

dzieci w placówkach w 2007r. wyniósł 765.122,98 zł. (zrealizowany w 99,9% budżetu).

Zadaniem  własnym  powiatu  jest  przyznawanie  pomocy  pieniężnej  na

usamodzielnienie  i  kontynuowanie  nauki  osobom  opuszczającym  placówki

opiekuńczo-wychowawcze (...).

Do  udzielenia  pomocy  pieniężnej  na  kontynuowanie  nauki  i  usamodzielnienie  jest

zobowiązany powiat właściwy ze względu na miejsce pobytu dziecka przed skierowaniem

do placówki.

Osoba,  która  osiągnęła  pełnoletniość  w  placówce  lub  osoba  pełnoletnia  opuszczająca

placówkę opiekuńczo-wychowawczą – zostaje objęta pomocą mającą na celu jej życiowe

usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem przez pracę socjalną, a także pomocą: 

- pieniężną na usamodzielnienie,



- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki,

-  w  uzyskaniu  odpowiednich  warunków  mieszkaniowych,  w  tym  w  mieszkaniu

chronionym,

- w uzyskaniu zatrudnienia,

- na zagospodarowanie – w formie rzeczowej.

W  2007r.  usamodzielniliśmy  1  wychowanka  placówek  opiekuńczo-

wychowawczych  i  wypłaciliśmy  dla  jednorazowe  świadczenie  na  usamodzielnienie  w

wysokości  6.588,00 zł. oraz  dla  15  osób  –  wypłaciliśmy  kwotę  71.529,21 zł. na

comiesięczne świadczenia na kontynuowanie nauki.

W 2007 roku wypłaciliśmy pomoc dla wychowanka placówki - na zagospodarowanie w

formie rzeczowej – na kwotę 1.854,01 zł.

W  2007r.  dwójka  wychowanków  placówek  opiekuńczo-wychowawczych  użytkowała

mieszkania chronione w Sierpcu ul. Armii Krajowej 8a/2. 

Działania PCPR-u były ukierunkowane szczególnie na pracę socjalną prowadzoną

w celu usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem lokalnym po powrocie z placówki na

teren  powiatu  sierpeckiego.  W  większości  przypadków  opiekunem  procesu

usamodzielnienia wychowanka opuszczającego placówkę jest pracownik PCPR-u. 

W związku z powyższym:

§ Współdziałaliśmy i  wspieraliśmy osoby usamodzielniane  w  kontaktach  z  rodziną  i

środowiskiem,  udzieliliśmy  pomocy  w  uzyskaniu  odpowiednich  warunków

mieszkaniowych  /umieszczaliśmy  w  mieszkaniach  chronionych  na  terenie  powiatu

itp./. 

§ Współpracowaliśmy w celu  ułatwienia  uzyskania  mieszkania  socjalnego z  zasobów

gminy, Podejmowaliśmy działania celem uzyskania zatrudnienia przez osoby z domów

dziecka. 

§ Instruowaliśmy w uzyskaniu przysługujących świadczeń. 

§ Inspirowaliśmy wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych do  uzyskania

wykształcenia zgodnego z możliwościami i aspiracjami osoby usamodzielnianej.

4) Zadnie własnym powiatu jest prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu

więcej niż jednej gminy oraz powiatowych ośrodków wsparcia (...). 

Rada Powiatu – Uchwałą Nr 158/XXIV/2005 z dnia 23.03.2005r.  powołała mieszkania

chronione w Sierpcu ul. A. Krajowej 8a/2. 



W ciągu 2007r. mieszkania chronione zamieszkiwało troje wychowanków.

Zarząd  powiatu  kwalifikuje  wychowanków do zamieszkania  mieszkań chronionych,  na

wniosek  Kierownika  PCPR,  po  uzyskaniu  opinii  Komisji  Spraw  Społecznych  Rady

Powiatu.

Mieszkańcy  jako  pełnoletni  wychowankowie  placówek  opiekuńczo-wychowawczych

kontynuujący naukę otrzymują comiesięczną pomoc pieniężną na wskazany cel.

Decyzją Zarządu Powiatu z dnia 05.08.05r. mieszkania chronione są w trwałym zarządzie

PCPR w Sierpcu.

Na podstawie Uchwały Nr 272/XLIV/06 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 20.10.06r. - o

mieszkania  chronione  mogą ubiegać się  pełnoletni  wychowankowie  rodzin  zastępczych

pochodzących z terenu powiatu sierpeckiego. 

5).  Prowadzenie  i  rozwój  infrastruktury  domów  pomocy  społecznej  o  zasięgu

ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób.

Na terenie powiatu funkcjonuje Dom Pomocy Społecznej w Szczutowie przeznaczony dla

70 osób (typ domu: dla ludzi starych).  

Ilość mieszkańców

przebywających w roku 2007

Nowo przyjętych Średnia mieszkańców w roku

70 9 63

PCPR w Sierpcu przeprowadziło – zgodnie z planem kontroli – dwie kontrole problemowe

w DPS Szczutowo. Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Inne zadania powiatu:

6).  Udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach -   zadanie realizowane jest na

bieżąco, wobec osób zgłaszających się do siedziby Centrum.



Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie udzielają informacji swoim klientom o

ich  prawach  i  uprawnieniach.  W  większości  są  to  zapytania  o  możliwości  korzystania  z

różnych form świadczeń, rent, o prawach osób niepełnosprawnych, samotnych matek, rodzin

patologicznych. 

Pracownicy PCPR pomagają także osobom potrzebującym pisać wnioski i pozwy do Sądu lub

innych instytucji w sprawach społecznych, mieszkaniowych, rodzinnych. 

Ponadto ukazały się publikacje prasowe w dziennikach lokalnych oraz w biuletynach starostwa

prezentujące w przystępny sposób zakres i obszar działania jednostki.

7).  Doradztwo  metodyczne dla  ośrodków  pomocy  społecznej  oraz  szkolenie  i

doskonalenie  zawodowe kadr  pomocy  społecznej  powiatu  realizowane  jest  poprzez

bezpośrednie kontakty z ośrodkami i  wspólne rozwiązywanie trudnych i  problemowych

spraw.  Powiat  nie  dysponował  w  2007r.  środkami  finansowymi,  które  pozwoliłyby

zorganizować profesjonalne szkolenia dla  pracowników socjalnych czy też  sfinansować

kursy podnoszące ich kwalifikacje.

Natomiast  Powiatowe  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w  Sierpcu  –  we  własnym

zakresie  –  zorganizowało  spotkanie  przedstawicieli  służb  działających  na  rzecz

przeciwdziałania  przemocy.  W  spotkaniu  uczestniczyły  osoby  reprezentujące  ośrodki

pomocy  społecznej,  szkoły,  prokuraturę,  komendę  policji,  sąd,  ośrodek  kuratorski,

poradnię psychologiczno-pedagogiczną, poradnie uzależnień, lokalną fundację.

PCPR  było  organizatorem  narady  szkoleniowej  w  dniu  27.06.07r.  dotyczącej

realizacji zapisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

(Dz.U. Nr 180, poz. 1493). Naradę prowadzili pracownicy PCPR w Sierpcu. 

Zwrócono  szczególna  uwagę  na  współpracę  gmin  i  powiatu  w  realizacji  postanowień

ustawy.  Podkreślono  ustawową  konieczność  uruchomienia  i  pracy  zespołu

interwencyjnego, zainicjowanie grupy wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, stworzenie

punktu interwencji kryzysowej (na początek tylko doradztwo specjalistyczne), opracowanie

i  realizacja  programu  korekcyjno-edukacyjnego  dla  sprawców  przemocy,  utworzenie

ośrodka  wsparcia  dla  ofiar  przemocy  w  formie  hotelu  oraz  uruchomienie  programów

przeciwdziałania przemocy we współpracy gminy i powiatu. 

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie są realizowane przez  organy

administracji  rządowej i jednostek samorządu terytorialnego na zasadach określonych w



przepisach ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 z

późn, zm.) oraz przedmiotowej ustawie. 

Wnioski  narady:  1.  powołanie  koalicji  lokalnej  na  rzecz  przeciwdziałania  przemocy  i

wyznaczenie  koordynatora (PCPR)  na  terenie  powiatu,  który by nadzorował  i  wspierał

wspólne działania służb: Policji, Sądu, OPS, PCPR, Poradni Uzależnień, Szpitala, Szkół

itp.;  2.  opracować  system współpracy poszczególnych  instytucji  (stworzenie  procedury

postępowania), który doprowadziłby do uczestnictwa osób i rodzin w programie na rzecz

ofiar i sprawców przemocy w rodzinie (opracowanie długoterminowego planu działania) i

w konsekwencji podjęcia rozwiązania trudnej sytuacji. Ww. projekty działania objęte są

długoletnim planem realizacji.

8). Organizowanie  specjalistycznego poradnictwa,  w  tym  rodzinnego  dla  rodzin

naturalnych i zastępczych. 
Zadanie to jest wykonywane we współpracy z Ośrodkiem Adopcyjno – Opiekuńczym w

Płocku. Przeprowadzone były na bieżąco szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze.

Ponadto  pracownicy  PCPR  udzielają  rodzinom,  mającym  problemy  z  dziećmi,

indywidualnych porad.

W przyszłości  planuje  się  stworzenie  w ramach  PCPR  tzw.  „punktu  specjalistycznego

poradnictwa”.

Na podstawie podpisanego porozumienia powiat sierpecki pokrył koszty przeszkolenia w

2007r. 8 rodzin kandydujących na rodziny zastępcze. Koszt roczny to kwota 6.400 zł.

9). Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej, prowadzenie placówek opiekuńczo-

wychowawczych, finansowanie powiatowych ośrodków wsparcia –wymienione zadania

są  uzależnione  od  sytuacji  finansowej  powiatu  i  społecznego zapotrzebowania.  Powiat

sierpecki nie posiada na swym terenie żadnej z w/w placówek.

III  b).  Zadania  pomocy  społecznej  ADMINISTRACJI  RZĄDOWEJ  realizowane

przez  samorząd powiatowy -  wynikające  z  art.  20  ustawy z  dnia  12  marca  2004r.  o

pomocy społecznej /Dz.U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm./, finansowane z budżetu państwa.

Do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat należy: 



1). Pomoc uchodźcom w zakresie indywidualnego programu integracji oraz opłacanie

za  te  osoby  składek  na  ubezpieczenie  zdrowotne  określonych  w  przepisach  o

powszechnym ubezpieczeniu w NFZ. 

Na naszym terenie w 2007r. nie przebywali cudzoziemcy posiadający status uchodźcy. W

związku z tym nie uruchamiano procedury administracyjnej dot. tej grupy społecznej.

2). Prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami

psychicznymi - 

Powiat  sierpecki  nie  posiada  powiatowego  ośrodka  wsparcia  dla  osób  z  zaburzeniami

psychicznymi.  Powstanie  ośrodka  uzależnione  jest  od  możliwości  finansowych  i

lokalowych powiatu oraz zabezpieczenie profesjonalnej kadry.

IV. ZADANIA WYNIKAJĄCE Z ODRĘBNYCH USTAW.
Wykonywanie  przez  PCPR  zadań  na  rzecz  pomocy  osobom  niepełnosprawnym  na

podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /Dz.U. z 1997r. Nr 123, poz.776 ze zm./

1). Orzecznictwo dla celów pozarentowych.
Wymieniona  ustawa nakłada  na  powiat  utworzenie  własnego powiatowego zespołu  ds.

orzekania  o  niepełnosprawności  bądź  też  poprzez  porozumienie  między  powiatami,

przekazanie tego zadania do wykonywania.

Powiatowy  Zespół  ds.  Orzekania  o  Niepełnosprawności  w  Sierpcu  został  powołany

Zarządzeniem Nr 47 Starosty Sierpeckiego z dnia 23.12.2003r., wydanym na podstawie art.

6a ust.  1 ustawy z dnia 27 sierpnia  1007r.  o rehabilitacji  zawodowej  i  społecznej  oraz

zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz.  776 z  późn.  zm.),  za zgodą

Wojewody Mazowieckiego z dnia 20.11.2003r.

Od  kwietnia  1999r.  do  31  grudnia  powiat  sierpecki  współpracował  w  zakresie

orzecznictwa z powiatem płockim, który w oparciu o porozumienia zawierane kolejno w

poszczególnych  latach   na  czas  określony  1  roku,  rozpatrywał  wnioski  mieszkańców

powiatu  sierpeckiego.  Od  stycznia  2003r.  do  31  września  2004r.  zadania  z  zakresu

orzecznictwa  osób  niepełnosprawnych  były  realizowane  przez  powiat  płoński,  na

podstawie porozumień zawartych w trybie zbliżonym do ww. na czas określony 1 roku. Od

1 października 2004r. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Sierpcu z



siedzibą  na  ul.  Kopernika  9  przejął  całkowicie  zadania  z  zakresu  orzecznictwa  osób

niepełnosprawnych z terenu powiatu. 

Zgodnie z § 15 Regulaminu Organizacyjnego PCPR w Sierpcu, Zespół funkcjonuje jako

samodzielna komórka organizacyjna w strukturach PCPR w Sierpcu.

Siedziba  zespołu  mieści  się  w  Sierpcu  na  ul.  Kopernika  9,  posiedzenia  składów

orzekających miały początkowo miejsce na terenie szpitala powiatowego. Z chwila zmiany

dyrektora  szpitala  zmieniły  się  warunki  finansowe  wynajmu  pomieszczeń.  W  wyniku

prowadzonych rozmów została zawarta umowa z Liceum Ogólnokształcącym w Sierpcu

ul. Sucharskiego 2, gdzie Zespół do dziś korzysta z gabinetu lekarskiego oraz pomieszczeń

dla specjalistów.

Ww.  obiekty  (budynki)  spełniają  wymogi  architektoniczne  pod  kątem  zapewnienia

dostępności dla osób niepełnosprawnych. 

Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Sierpcu wydał w 2007r.:

- 356 orzeczeń o niepełnosprawności,

- 356  orzeczeń  o  stopniu  niepełnosprawności.  W  sumie  zostało  wydanych  1.395

orzeczeń.

- 427 legitymacji osoby niepełnosprawnej.

Zauważa  się  znaczny  wzrost  wydawanych  orzeczeń  dot.  mieszkańców  powiatu

sierpeckiego.

Funkcjonowanie  Powiatowego Zespołu ds.  Orzekania o  Niepełnosprawności  w Sierpcu

zwiększyło dostępność mieszkańców powiatu do orzecznictwa dla celów pozarentowych.

Budżet  przeznaczony  na  orzecznictwo  pozarentowe  został  wykorzystany  w  99,6  %.

Wydatkowana kwota to: 92.648,07 zł.

2). Realizacja zadań przez PCPR finansowanych ze środków Państwowego Funduszu

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w 2007r.

Obserwujemy  od  kilku  lat  zwiększenie  zainteresowania  środowiska  osób

niepełnosprawnych możliwością uzyskania pomocy finansowej, co należy uznać za efekt

prowadzonych  ustawicznie  przez  pracowników  PCPR  działań  informacyjnych,

rozpowszechniających możliwości urzędu i uświadamiających osoby niepełnosprawne, co

do przysługujących im praw.  

W  okresie  sprawozdawczym  realizacja  zadań  na  rzecz  osób  niepełnosprawnych

przebiegała,  tak jak w latach poprzednich,  głównie  w ramach limitu  przyznanego przez



Zarząd  PFRON.  Wysokość  środków  finansowych  na  zadania  z  zakresu  rehabilitacji

zawodowej i społecznej wyniosła 581 458,00  zł.

     Środki Funduszu są w naszym Powiecie przeznaczane głównie na potrzeby związane z

rehabilitacją  społeczną  osób  niepełnosprawnych.  Od  kilku  lat  nie  ma  praktycznie

zainteresowania pożyczkami na rozpoczęcie działalności gospodarczej, przystosowaniem

stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz szkoleniami (zadania częściowo

realizowane przez PUP).

      Zauważa  sie  zwiększenie  zainteresowania  środowiska  osób  niepełnosprawnych

możliwością  uzyskania  pomocy  finansowej  w  związku  z  uczestnictwem  w  turnusach

rehabilitacyjnych.

W ramach limitu środków w okresie sprawozdawczym zrealizowano:

1. Przyznano 208 dofinansowań osobom niepełnosprawnym (i zaleconym opiekunom) w

związku z pobytem na turnusie rehabilitacyjnym na łączną kwotę  128 270,00 zł, w tym

wypłacono 198 dofinansowań na kwotę 121 137,00 zł.  Różnica wynikała głównie z

rezygnacji wnioskodawców z uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym.

2. Zawarto 61 umów dot. likwidacji barier funkcjonalnych na łączną kwotę 163 908,00 zł,

w tym zrealizowano 60 umów na kwotę 159 434,00 zł, różnica w kwocie przyznanego

a wypłaconego dofinansowania wynikała głównie z nie dotrzymania warunków umowy

przez wnioskodawców. 

3.  Udzielono  435  dofinansowań  do  zaopatrzenia  w   przedmioty  ortopedyczne,  środki

pomocnicze  oraz  sprzętu  rehabilitacyjnego na  łączną  kwotę  259 988,00   zł,  w tym

zrealizowano  25  umów  dotyczących  dofinansowania  do  zakupu  sprzętu

rehabilitacyjnego na kwotę 19 038,00 zł 

4. Ściągnięto w drodze egzekucji komorniczej 2 093,00 zł.

5. Wpłacono 6 804,00 zł z tytułu udzielonej pożyczki  (środki zgodnie z przepisami zostały

przekazane  PFRON).

6. Dokonano zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy w wysokości 40 000,00 zł

7. Wykorzystano kwotę 11 570,00 zł na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań.   

       Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy

prowadzi bardzo rozbudowaną sprawozdawczość finansowo – rzeczową z realizacji zadań

z zakresu rehabilitacji i zatrudnienia osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków

PFRON dla Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 



     W okresie sprawozdawczym załatwiano kilkaset spraw (licząc umowa/wniosek jak

jedną sprawę), a także zrealizowano wniosek dot. zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska

pracy osobie niepełnosprawnej.

Środki  PFRON  przeznaczone  powiatowi  w  2007r.  na  zadania  z  zakresu  rehabilitacji

społecznej i zawodowej zostały wykorzystane w 99,99 %. 

Jednostka prowadzi bezpośrednią obsługę klienta polegającą na: 

- udzieleniu informacji osobom niepełnosprawnym, ich rodzinom i opiekunom;

- pomocy przy wypełnianiu wniosków;

- wyszukiwaniu odpowiednich ofert m.in.: dot. turnusów czy sprzedawców sprzętu;

- poszukiwaniu sponsorów;

- szeroko pojętym doradztwie. 

Ponadto,  udzielano  informacji  o  edycji  programów Student,  Pegaz  i  Homer,  Sprawny

Dojazd, realizowanych przez odziały PFRON, rozprowadzono wnioski, pomagano przy ich

wypełnieniu (często przy realizacji umów).

Powiatowe  Centrum Pomocy  Rodzinie  prowadzi  bardzo  rozbudowaną

sprawozdawczość finansowo – rzeczowa dla Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych  oraz  Pełnomocnika  Rządu  ds.  Osób  Niepełnosprawnych,  wspólnie

z Powiatowym Urzędem Pracy prowadzona jest  sprawozdawczość o udzielonej pomocy

publicznej dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

W okresie sprawozdawczym załatwiano kilkaset spraw (licząc umowa/wniosek jak jedną

sprawę). Jednostka prowadzi bezpośrednią obsługę klienta polegającą na: 

- udzieleniu informacji osobom niepełnosprawnym, ich rodzinom i opiekunom;

- pomocy przy wypełnianiu wniosków;

- wyszukiwaniu odpowiednich ofert m.in.: dot. turnusów czy sprzedawców sprzętu;

- poszukiwaniu sponsorów;

- szeroko pojętym doradztwie. 

W szczytowym okresie obsługiwano od 10 do 30 klientów dziennie,  przy czym należy

dodać, że jest to najczęściej specyficzny tzw. „trudny klient”.

Ponadto, udzielano informacji o edycji programów Student, Pegaz i Homer realizowanych

przez odziały PFRON, rozprowadzono wnioski, pomagano przy ich wypełnieniu (często

przy realizacji umów). 



V.  Współpraca  z  innymi  urzędami,  stowarzyszeniami  i  organizacjami

pozarządowymi.

1. Powiatowe  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w  Sierpcu  współpracuje  z  organizacjami

pozarządowymi  działającymi  na  terenie  powiatu,  takimi  jak:  Polski  Związek

Niewidomych,  Stowarzyszenie  Chorych na  Stwardnienie  Rozsiane,  Stowarzyszenie

Diabetyków,  Stowarzyszenie  „Szansa  na  życie”.  Na  bieżąco  wymieniane  są

informacje  i  materiały  dot.  pomocy  dla  osób  niepełnosprawnych.  Szczególnie

współpraca uwidoczniła się przy załatwianiu formalności i organizowaniu turnusów

rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych z terenu naszego powiatu. 

2. Współpracujemy  w  sprawie  szkolenia  i  poradnictwa  dla  rodzin  zastępczych  i

naturalnych  z  Ośrodkiem  Adopcyjna  –  Opiekuńczym  w  Płocku,  Poradnią

Psychologiczno – Pedagogiczną w Sierpcu. 

3. Współpracujemy  z  Sądem  Rejonowym,  Policją,  Poradnią  Uzależnień  w  sprawie

ograniczenia zagrożeń patologiami społecznymi

4. Współudział z Delegaturą Kuratorium Mazowieckiego w Płocku, Związek Harcerstwa

Polskiego,  Caritas  w  zakresie  organizacji  koloni  letnich  -  w  ramach  programu

„Pogodne Lato 2007” - dla dzieci z gmin z terenu powiatu. Środki finansowe na ten

cel pochodziły z Kuratorium.

5. Współdziałanie  ze  Stowarzyszeniem PRO PATRE w zakresie wpierania  i  pomocy

pełnoletnim wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych, w szczególności

zamieszkujących mieszkania chronione.

6. Współpraca z organami rentowymi.

Nowe  inicjatywy  podjęte  przez Powiatowego  Centrum   Pomocy

Rodzinie w Sierpcu w 2007r.

I.  UCZESTNICTWO  PCPR  W  KONKURSIE  DOTYCZĄCYM  WSPIERANIA

PROGRAMÓW  Z  ZAKRESU  OPIEKI  NAD  DZIECKIM  I  RODZINĄ

ZAKOŃCZYŁO  SIĘ  POZYSKANIEM  ŚRODKÓW  FINANSOWYCH  NA

MODERNIZACJĘ MIESZKAŃ CHRONIONYCH

W powiecie  sierpeckim funkcjonują  mieszkania  chronione,  będące  w  zarządzie

PCPR.  Wspomniane  mieszkania  są  przeznaczone  dla  pełnoletnich  wychowanków

placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych.



W 2007r. przeprowadzono remont w mieszkaniach. W jednym z pomieszczeń wstawiono

ściankę  i  drzwi,  by  wyodrębnić  pokoje  dla  dwójki  użytkowników.  Wszystkie  lokale

odgrzybiono i pomalowano.

Celem  powstania  mieszkań  chronionych  była  pomoc  wychowankom  opuszczającym

placówki i rodziny zastępcze w programie usamodzielnienia a głównie przeciwdziałanie

bezdomności i wykluczeniu społecznemu.

Patrząc  wstecz,  PCPR  jest  przekonany,  o  słuszności  podjętej  na  przełomie  2004/05

inicjatywie TWORZENIA MIESZKAŃ CHRONIONYCH.

II. KONSEKWENTNE DZIAŁANIA PCPR W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIE

PRZEMOCY W RODZINIE SKUTKOWAŁY OPRACOWANIEM I PRZYJĘCIEM

DO  REALIZACJI  NOWATORSKIEGO  PROGRAMU  KOREKCYJNO-

EDUKACYJNEGO DLA SPRAWCÓW PRZEMOCY W RODZINIE.

Nowatorski  program został  przyjęty uchwała Rady Powiatu  z  dnia  29  listopada

2007r. do realizacji. Opracowany przez PCPR, podobnie jak inne działania wymienione w

ustawie  o  przeciwdziałaniu  przemocy  w  rodzinie,  ma  na  celu  poprawę  sytuacji  ofiar

przemocy.

Oddziaływanie  na  sprawców  przemocy  poprzez  korektę  ich  zachowań,  naukę

powstrzymania  od  zachowań  przemocowych  ma  na  celu  zwiększenie  bezpieczeństwa

członków  rodziny.  Partnerami  w  realizacji  programu  są  Sąd  Rejonowy,  Zespół

Kuratorskiej Służby Sądowej, Komenda Powiatowa Policji.

Problem przemocy w rodzinie przez wiele lat był przemilczany i marginalizowany.

Dopiero od kilku lat podejmowane są usystematyzowane próby analizy i prac. 
Samo zjawisko  jest  trudne  do  zdiagnozowania,  jednak  z  analizy porównawczej

wyników różnych badań  wynika,  że  ok.  25% rodzin  w naszym kraju  jest  dotkniętych

problemem  przemocy.  Jak  wynika  z  doświadczeń  organów  zajmujących  się  pomocą

społeczną  na  naszym terenie  (ośrodki  pomocy społecznej,  Sąd  Rejonowy,  Prokuratura

Rejonowa,  kuratorzy,  Policja)  przemoc  w  rodzinie  jest  zjawiskiem  obecnym w  życiu

mieszkańców  powiatu  sierpeckiego.  Według  danych  napływających  do  Powiatowego

Centrum  Pomocy  Rodzinie  w Sierpcu  wzrasta  liczba  rodzin  objętych  procedurą

„Niebieskiej  Karty”.  W  okresie  roku  odnotowano  około  150  interwencji  policji  w

sytuacjach noszących znamiona przemocy domowej.



Z doświadczenia osób i organizacji zajmujących się przemocą domową wynika, że w/w

statystyki nie oddają powagi problemu. Większość sytuacji przemocowych zachodzących

wewnątrz  rodziny  w  ogóle  nie  wychodzi  na  światło  dzienne  i  nie  jest  zgłaszanych.

W szczególności dotyczy to dzieci – ofiar przemocy w rodzinie, które z reguły nie potrafią

same prosić o pomoc, a czasem dochodzi do zagrożenia ich zdrowia, a nawet życia.

Przemoc  w  rodzinie  jest  skomplikowanym  i  wieloobszarowym  zjawiskiem,

niezbędne jest więc wielodyscyplinarne podejście do tego problemu, podejmowane przez

samorząd  działania  muszą  mieć  charakter  systemowy.  Jest  oczywistym,  że  wszystkie

działania  na  tym  polu  są  ukierunkowane  na  pomoc  ofiarom  przemocy.  Najpilniejszą

sprawą  jest  zapewnienie  bezpieczeństwa  (powstrzymanie  przemocy,  odizolowanie

sprawcy, itp.).  Jednak te  czynności  nie  wyczerpują możliwości  pomocy. Potrzebne jest

objęcie rodziny także pomocą psychologiczną, prawną, socjalną. Zadania własne Powiatu

to  m.in.  tworzenie  i  prowadzenie  ośrodków  wsparcia  dla  ofiar  przemocy  w  rodzinie,

prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej. Do zadań z zakresu administracji rządowej

realizowanej  przez  Powiat  należą  w szczególności:  tworzenie  i  prowadzenie

specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy oraz opracowywanie i realizacja

programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy. 
Zaprezentowany Program powstał w odpowiedzi  na Krajowy Program Przeciwdziałania

Przemocy  w Rodzinie,  jako  część  systemu  działań  skierowanych  na  przeciwdziałanie

przemocy w rodzinie  i  dopełnienie  form  administracyjno  –  prawnych  podejmowanych

wobec sprawców przemocy (delegacja w art.6 ust. 4 pkt 2  ustawy z dnia 29.07.2005r. o

przeciwdziałaniu  przemocy  w rodzinie  (Dz.U.  Nr  180,  poz.  1493  z  późn.zm.).  Został

opracowany  z uwzględnieniem  Wytycznych  do  tworzenia  modelowych  programów

korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.  Program spełnia

wymogi  określone  w Rozporządzeniu  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia

06.07.2006r.  w  sprawie  standardu  podstawowych  usług  świadczonych  przez

specjalistyczne ośrodki  wsparcia dla ofiar  przemocy w rodzinie,  a także szczegółowych

kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych (Dz.U. Nr 127, poz. 890). 
Opracowanie  merytorycznej  części  programu  i  jego  realizacja  będzie  zadaniem

realizatora zadania, wybranego w drodze konkursu na realizację zadania publicznego przez

podmioty uprawnione (lub specjalisty zatrudnionego do prowadzenia działań właściwych -

wymagania  określone  w  dalszej  części).  Specyfika  zadania  wymaga  działań  typowo

psychologicznych,  a więc  konieczności  zapewnienia  profesjonalnego  przygotowania



prowadzących.  Osoby  prowadzące  tego  typu  zajęcia  często  korzystają  z  autorskich

opracowań oddziaływań terapeutycznych. 
Z poczynionego rozeznania wynika, że na dzień sporządzenia Programu, samych

skazanych z art.  207 kk,  mających wyroki  w zawieszeniu  jest  na naszym terenie  55.  Z

analizy danych wynika,  że  wszyscy mają problem z nadużywaniem alkoholu,  (a nawet

narkotyków). Przeważają osoby skazane za stosowanie przemocy fizycznej, choć jest kilka

osób skazanych za stosowanie przemocy psychicznej. Inne dane przedstawia tabela.
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20–30 lat 4 (osoby)
31-40 lat 10 
41-50 lat 19 

50 lat i starsi 22 

Płeć kobiety 1
mężczyźni 54

Wykształcenie

podstawowe i niepełne podstawowe 24
zawodowe 26

średnie 5

Z  ustaleń  z  praktykującymi  terapeutami  wynika,  że  trzon  grupy będą  stanowić  osoby

z zawieszonymi karami,  bowiem bez sankcji  karnych, czyli zobowiązania przez Sąd do

uczestnictwa w Programie, nie można liczyć na zgłaszających się dobrowolnie. 

I. ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE (MERYTORYCZNE) PROGRAMU

1.      Przemoc domowa jest wyuczonym zachowaniem, które przynosi zyski i  straty dla

sprawcy.

2.      Przemoc domowa jest tolerowana i wzmacniana przez postawy i poglądy wielu ludzi

i często  zakorzeniona  jest  we  wzorach  postępowania  przekazywanych  z  pokolenia  na

pokolenie.

3.      Przemoc  domowa  jest  szkodliwym i  raniącym nadużywaniem siły i  władzy oraz

dążenia do kontrolowania współmałżonki/współmałżonka, partnera/partnerki, dziecka lub

sytuacji rodzinnej.

4.      Można nauczyć się niestosowania przemocy, nigdy nie należy godzić się na przemoc

i rezygnować z jej powstrzymywania.

5.      Stosowanie przemocy nigdy nie może być usprawiedliwiane stwierdzeniem, że było

skutkiem prowokacji ze strony ofiary.



6.      Korzenie  przemocy domowej  tkwią  w stereotypach  kulturowych i  obyczajowych

dotyczących  płci,  rasy,  orientacji  seksualnej,  które  usprawiedliwiają  dyskryminację

jednostek i grup społecznych.

7.      Stosowanie  przemocy  jest  wyborem,  za  który  sprawca  ponosi  odpowiedzialność

moralną i prawną.

8.      Podstawowym celem działań korekcyjno – edukacyjnych jest  zmiana  zachowań i

postaw  osób  stosujących  przemoc  w  rodzinie,  a  w  rezultacie  długofalowy  efekt

powstrzymania sprawców i zakończenia przemocy, a także zwiększenie ich zdolności do

samokontroli agresywnych zachowań i konstruktywnego współżycia w rodzinie.

II. ADRESACI PROGRAMU

Adresatami  są  osoby dorosłe,  które  identyfikują  się  z  problemem przemocy, wykazują

motywację do terapii oraz:

-  osoby  skazane  za  czyny  związane  ze  stosowaniem  przemocy,  którym  sąd  zawiesił

warunkowo wykonanie  kary,  zobowiązując  do  uczestnictwa  w programie  korekcyjno  –

edukacyjnym, lub

- które uczestniczą w terapii uzależnienia od alkoholu lub narkotyków a które ukończyły

podstawowy cykl terapii z zaleceniem uczestnictwa w programie dla sprawców przemocy

(w tym wypadku program korekcyjno – edukacyjny stanowi uzupełnienie tej podstawowej

terapii), lub

- które samodzielnie podjęły decyzję o uczestnictwie w programie.

Należy  jednak  zaznaczyć,  że  kryterium  ukończenia  podstawowego  cyklu  terapii

uzależnienia  nie  powinno  być  kryterium  warunkującym.  Z  ustaleń  z  praktykującymi

terapeutami wynika bowiem, że nie ma sensu wymagać ukończenia terapii (zniechęcanie

się,  brak  motywacji),  ani  tym  bardziej  czekać  na  jej  ukończenie  (uruchomienie

mechanizmów  zmierzających  do  samouświadomienia  problemów  i  konieczności  ich

rozwiązania podczas jednej terapii pomaga w rozwiązaniu innych).

Przy przeprowadzaniu pierwszej edycji programu oferta uczestnictwa w programie

będzie  skierowana  do  osób,  którym  sąd  już  zawiesił  wykonanie  kary;  przy  pomocy

kuratorów i policji zostaną podjęte działania skłaniające ich do podjęcia próby (czynnikiem

mobilizującym  powinno  być  polecenie  kuratora,  policji,  zawieszenie  kary  a  więc

ustanowienie  nadzoru  służb,  zobligowanie  skazanego  do  poprawy).  W  przypadku



powodzenia Programu i zaplanowaniu kolejnych edycji sąd będzie mógł uwarunkowywać

zawieszenie kary od uczestnictwa (i ukończenia) programu.

III. REALIZATORZY PROGRAMU

Powiatowe  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w  Sierpcu  przy  współpracy  z  instytucjami

działającymi  na  rzecz  przeciwdziałania  przemocy  w  rodzinie:  Sądem  Rejonowym  w

Sierpcu, Zespołem Kuratorskim Służby Sądowej, Policją, ośrodkami pomocy społecznej,

Poradnią Terapii Uzależnień i Współuzależnienia.

IV. CELE PROGRAMU

1.  Uzyskanie  przez  sprawcę  świadomości  własnych  przemocowych  zachowań  wobec

członków własnej rodziny.

a) uświadomienie sprawcy, czym jest przemoc,

b)  rozpoznanie  przez  sprawcę  sygnałów  ostrzegawczych  zapowiadających  zachowania

przemocowe,

c) opracowanie „planu bezpieczeństwa” zapobiegającemu użyciu siły i przemocy.

2.  Nauka  umiejętności  służących  rozwiązywaniu  konfliktów  bez  użycia  agresji

i konstruktywnego wyrażania uczuć.

3.  Promocja pozytywnych postaw (standardów i  wartości),  a w szczególności  poczucia

odpowiedzialności za własne czyny.

4. Uświadamianie  pozytywnych  postaw  rodzicielskich  oraz  nabycie  umiejętności

trzymania dyscypliny bez przemocy jako alternatywy dla agresywnego karania.

V. PROCEDURY KWALIFIKACJI UCZESTNIKÓW PROGRAMU

1. Nabór będzie odbywać się poprzez: 

-  zobowiązanie  uczestnika  na  drodze  sądowej  do  uczestnictwa  w  programie  (lub

odpowiednio,  w zależności  od  okoliczności  „skierowanie”  od  kuratora,  dzielnicowego,

terapeuty), 

- pisemną zgodę uczestnika i zobowiązanie do przestrzegania regulaminu programu, 

- diagnozę zespołu kwalifikującego do programu, będącą finalnym etapem kwalifikacji.

Diagnoza powinna uwzględniać w szczególności: 

-  wykluczenie  chorób  psychicznych  (możliwe  badania  psychiatryczne  wykluczające

chorobę psychiczną, 



-  zakwalifikowanie  do  programu  pod  warunkiem  uznania  przez  kandydata  faktu

stosowania przemocy we własnej rodzinie, 

- osoby, u których rozpoznano uzależnienie od alkoholu powinny być kierowane na terapię

uzależnienia. 

3.  Zespół  kwalifikujący,  dokonujący  diagnozy  zostanie  powołany  przez  Kierownika

Powiatowego  Centrum Pomocy Rodzinie  po  rozpoczęciu  realizacji  programu.  W  jego

skład  wchodzić  powinni:  terapeuta  prowadzący  zajęcia,  przedstawiciel  PCPR,  inny

specjalista wg potrzeb.

VI. PLANOWANE OBSZARY ODDZIAŁYWAŃ I FORMY ICH REALIZACJI:

1. Część: praca indywidualna z uczestnikiem.

Cel tej części: poznanie dotychczasowego życia klienta.

Formy pracy: wywiady, kwestionariusze, analiza zgromadzonej dokumentacji pod kątem:

- rzeczywistych okoliczności skierowania do programu,

- określenia czy uczestnik programu aktualnie stosuje przemoc,

-  określenia  najgroźniejszych  i  typowych  form  oraz  okoliczności  stosowania

przemocowych zachowań,

- aktualnej sytuacji rodzinnej i zawodowej,

- cech osobistych istotnych dla pracy korekcyjnej.

2. Część: Praca nad złością, agresją

Celami tej części są:

- analiza mechanizmu własnej złości,

- analiza mechanizmu własnych zachowań agresywnych,

- rozpoznawanie dotychczas uruchamianych cyklów przemocy.

Środki  na  realizacje  programu  będą  otrzymywane  z  Mazowieckiego  Urzędu
Wojewódzkiego. Realizację planujemy na rok 2008.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Sierpcu

Wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej
(wykaz zadaniowy)

I. Udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach.



1.  Stworzenie  punktu  informacyjnego  dla  społeczności  lokalnej  o  ich
prawach i uprawnieniach. Zabezpieczenie środków na realizację powyższych
działań.
2. Udział w naradach, sesjach rad, komisjach, celem przekazania informacji
dotyczących pomocy społecznej.

II. Organizowanie specjalistycznego poradnictwa.
1. Utworzenie  i  prowadzenie  ośrodka  specjalistycznego  poradnictwa

socjalnego.
2. Zapewnienie kadry ze specjalistycznymi kwalifikacjami.
2. Konsultowanie przez specjalistów trudnych problemów osób i rodzin.
3.  Udzielanie  porad  dotyczących  sposobu  rozwiązywania  problemów
społecznych  pracownikom  socjalnym  oraz  pracownikom  organizacji
pozarządowych, realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej.

III. Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej.
1. Utworzenie i prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej w zależności od
potrzeb - z dostępnością przez całą dobę.
2. Zapewnienie lokalu i środków na funkcjonowanie ośrodka.

IV. Organizowanie zastępczych form opieki nad dzieckiem.
1. W oparciu o zdiagnozowane potrzeby zorganizowanie i prowadzenie lub
zlecenie prowadzenia :
- pogotowie opiekuńcze w ramach rodziny zastępczej,
- rodzin zastępczych zawodowych wielodzietnych,
-  mieszkań  chronionych  dla  usamodzielnianych  wychowanków  placówek
opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych. 
2. Planowanie środków na realizację tego zadania.
3.  Sprawowanie  nadzoru  nad  prawidłowością  funkcjonowania  rodzin
zastępczych.

V.  Zapewnienie  szkolenia  i  doskonalenie  zawodowe  kadr  pomocy
społecznej z terenu powiatu.
1. Organizowanie szkoleń, kursów, seminariów dla kadr pomocy społecznej z
terenu powiatu oraz osób z organizacji pozarządowych.
2.  Tworzenie  warunków  umożliwiających  dokształcenie  kadry,  w  tym
finansowanie szkoleń.
3. Wymiana  międzynarodowa  doświadczeń  w  zakresie  rozwiązywania

problemów.
4. Zabezpieczenie środków na realizację powyższych działań.

VI.  Doradztwo  metodyczne  dla  ośrodków  pomocy  społecznej  i
pracowników socjalnych.



1.  Udzielanie  instruktażu  o  charakterze  merytorycznym w zakresie  zasad,
trybu oraz sposobu udzielania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
2.  Udzielanie  instruktażu  o  charakterze  formalno-prawnym  w  zakresie
wydawanych decyzji administracyjnych.
3.  Organizowanie  cyklicznych  spotkań  z  pracownikami  celem  wymiany
doświadczeń w zakresie organizowania pomocy podopiecznym.
4.  Udzielanie  informacji  ośrodkom  pomocy  społecznym  i  pracownikom
socjalnym  o  zmianach  przepisów  prawnych  regulujących  tryb  i  zasady
przyznawania świadczeń z pomocy społecznej.
5. Przekazywanie informacji o nowych aspektach pracy socjalnej dla różnych
kategorii klientów pojawiających się w systemie pomocy społecznej.
6. Zabezpieczenie środków na realizację powyższych zadań.

VII.  Organizowanie  opieki  w  rodzinach  zastępczych  oraz  udzielanie
pomocy  pieniężnej  na  częściowe  pokrycie  kosztów  utrzymania
umieszczonych w nich dzieci.
1. Pozyskiwanie  rodzin  zastępczych.  Podejmowanie działań  zmierzających

do wytypowania rodzin bądź osób do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.
2. Zapewnienie  przez  starostę  odpowiedniego  przygotowania  i  szkolenia

osobom i rodzinom podejmującym się funkcji rodziny zastępczej.
3. Zabezpieczenie  środków  na  wypłatę  comiesięcznych  świadczeń

pieniężnych  na  częściowe  pokrycie  kosztów  utrzymania  dziecka  w
rodzinie zastępczej oraz na zagospodarowanie dla nowo powstałych nowo
powstałych rodzin zastępczych.

VII  a).  Przyznawanie  specjalnego  świadczenia  pieniężnego  dla  osób
opuszczających niektóre rodzaje placówek opiekuńczo-wychowawczych,
resocjalizacyjnych, zakładów dla nieletnich i rodzin zastępczych.

1.  Rozpoznawanie  i  bilansowanie  potrzeb  w  zakresie  pomocy  w  formie
specjalnego świadczenia pieniężnego dla w/w osób.
2. Przyjmowanie i weryfikowanie  indywidualnych wniosków w/w osób.
3. Wydawanie decyzji administracyjnych oraz wypłacanie tych świadczeń.
4. Planowanie środków na realizację w/w zadań.
5. Sporządzanie  okresowych sprawozdań  z  realizacji  zadania  i  wykonania

finansowego tych zadań.

VII  b).  Pomoc  w  integracji  ze  środowiskiem  osób  opuszczających
niektóre  rodzaje  placówek  opiekuńczo-wychowawczych,  zakładów  dla
nieletnich i rodzin zastępczych.
1.Opracowanie programu działań w zakresie integracji ze środowiskiem osób
opuszczających  niektóre  rodzaje  placówek  opiekuńczo-wychowawczych,
zakładów dla nieletnich, rodzin zastępczych.



2. Opracowywanie indywidualnych programów adaptacji oraz ich realizacja.
3. Planowanie i finansowanie działań zmierzających do integracji w/w osób
ze środowiskiem.
4. Współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi działającymi na
rzecz integracji tych osób (pomoc wychowankom w znalezieniu pracy oraz w
zapewnieniu lokum – mieszkania chronione, itp.).

VIII. Prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z
zaburzeniami psychicznymi.
1.  Organizowanie  i  prowadzenie  środowiskowych  domów samopomocy  o
zasięgu ponadlokalnym, w porozumieniu z gminami.
2. Zapewnienie właściwej kadry w tych placówkach.
3. Tworzenie mieszkań chronionych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
4.  Organizowanie  oparcia  społecznego  dla  osób  z  zaburzeniami
psychicznymi i  członków ich rodzin w formie grup wsparcia,  poradnictwa
specjalistycznego.
5.  Planowanie  i  zabezpieczenie  środków  na  funkcjonowanie  ośrodków
wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
6.  Ocena  prawidłowości  funkcjonowania  powiatowych ośrodków wsparcia
dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

IX. Organizowanie  i  zapewnienie  usługi  o  odpowiednim  standardzie  w
domach pomocy społecznej dostosowanych do szczególnych potrzeb osób z
zaburzeniami psychicznymi. Domy te są tworzone na zasadach określonych
w ustawie o pomocy społecznej (ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie
zdrowia  psychicznego).  Zapotrzebowanie  na  placówkę  dla  osób  z
zaburzeniami psychicznymi w powiecie istnieje. Zabezpieczenie środków na
realizację powyższego zadania.

X. Pomoc uchodźcom.
1. Pozyskanie informacji z administracji rządowej o osobach posiadających
status uchodźcy, przebywających na terenie powiatu.
2. Opracowywanie programów indywidualnej adaptacji i ich realizacja.
3. Opracowywanie programów działań integracyjnych.

XI. Pomoc  osobom  niepełnosprawnym  w  powiecie.  (ustawa  z  dnia  27
sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób
niepełnosprawnych (Dz.U. 123, poz. 776 ze zm.)
1.  Zabezpieczenie  środków  na  realizację  zadań  dot.  rehabilitacji  osób
niepełnosprawnych 
2.  Podejmowanie  działań  zmierzających  do  ograniczania  skutków
niepełnosprawności  i  likwidacji  barier  utrudniających  osobom
niepełnosprawnym funkcjonowanie w społeczeństwie.



3. Zabezpieczenie środków na realizację powyższych działań.

XII. Prowadzenie i rozwój  infrastruktury domów pomocy społecznej o
zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób -
Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 ze

zm.)

Zabezpieczenie środków na realizację powyższych działań.

Sierpc dnia 28.02.08r.


