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Sprawozdanie z działalności PCPR w Mońkach jest jednocześnie raportem z realizacji
w 2014 roku celów i zadań określonych w dokumentach wewnętrznych jednostki:
„Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Monieckim na lata
2009 - 2019”,
„Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „REHABILITACJA
ZAWODOWA I SPOŁECZNA ORAZ PRZESTRZEGANIE PRAW OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE MONIECKIM NA LATA 2007 – 2015”,
„Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie w Powiecie Monieckim na lata 2012 – 2017”;
„Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Monieckim na lata 2012 – 2014”;
Inne dokumenty obowiązujące w PCPR w Mońkach.

I.

STAN ORGANIZACYJNO – PRAWNY I ZATRUDNIENIE.

PCPR w Mońkach powołane zostało do życia w dniu 1 lutego 1999 roku Uchwałą
Nr III/13/98 Rady Powiatu Monieckiego z dnia 21 grudnia 1998r. Centrum stanowi
samodzielną jednostką organizacyjno-budżetową podporządkowaną bezpośrednio
Zarządowi Powiatu w Mońkach. Kierownik Centrum nadzoruje całość prowadzonych przez
jednostkę zadań i odpowiada za prawidłową ich realizację. Nadzór nad działalnością bieżącą
jednostki sprawuje Starosta Moniecki.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach jest podstawową instytucją
w powiecie mającą właściwości do wykonywania w sposób bezpośredni lub pośredni, to
znaczy z uczestnictwem innych podmiotów, zadań z zakresu pomocy społecznej, zarówno
własnych, jak również administracji rządowej.
Centrum jest również głównym realizatorem zadań powiatu z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Środki na zadania na rzecz osób
niepełnosprawnych przekazywane są przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych.
Zarządzeniem Nr 48/2011 Starosty Monieckiego z dnia 25 listopada 2011 roku
wyznaczono Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach jako organizatora pieczy
zastępczej w powiecie monieckim.
PCPR realizuje także zadania powiatu określone w ustawie o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie oraz prowadzi Programy korekcyjno – edukacyjne dla sprawców
przemocy w rodzinie.
Wszystkie zadania powiatu są realizowane przez PCPR bez udziału innych
podmiotów.
PCPR powierzone zostało niezwykle ważne i odpowiedzialne zadanie, jakim jest
opieka nad dziećmi pozbawionymi opieki rodziców, pomoc osobom niepełnosprawnym
i w podeszłym wieku oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach na dzień 31 grudnia 2014r.
zatrudniało 5 osób, z czego:
- kierownik
- 1 etat,
- główny księgowy
- ¼ etatu
- pracownik socjalny
- 2 etaty,
- koordynator pieczy zastępczej/doradca ds. ON – 1 etat,
- konsultant - 1 etat
oraz psycholog na umowę zlecenie świadczący poradnictwo specjalistyczne mieszkańcom
Powiatu Monieckiego.
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II.

ZADANIA CENTRUM
1. Zadania z zakresu pomocy społecznej.

Do zadań własnych powiatu realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Mońkach należy:
1) opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze
szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób
niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup
szczególnego ryzyka - po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami;
2) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa;
3) przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki
osobom opuszczającym domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży
oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolnowychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii
zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze;
4) pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do
życia, młodzieży opuszczającej domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży
oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolnowychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii
zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, mających
braki w przystosowaniu się;
5) pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub
ochronę uzupełniającą, mającym trudności w integracji ze środowiskiem;
6) prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym
oraz umieszczanie w nich skierowanych osób;
7) prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy oraz
powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet
w ciąży, z wyłączeniem środowiskowych domów samopomocy i innych ośrodków
wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
8) prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej;
9) udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach;
10) szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu;
11) doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych
pomocy społecznej z terenu powiatu;
12) podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie
i realizacja programów osłonowych;
13) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie,
również w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu
teleinformatycznego;
14) sporządzanie oceny w zakresie pomocy społecznej;
15) utworzenie i utrzymywanie powiatowego centrum pomocy rodzinie, w tym zapewnienie
środków na wynagrodzenia pracowników.
Środki finansowe na realizację wymienionych zadań pochodzą z budżetu powiatu.
Do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach należy:
1) pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub
ochronę uzupełniającą, w zakresie indywidualnego programu integracji, oraz opłacanie
za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach
o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;
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2) prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami
psychicznymi;
3) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających
na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój
specjalistycznego wsparcia;
4) udzielanie cudzoziemcom pomocy w zakresie interwencji kryzysowej.
Środki finansowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zapewnia budżet
państwa.
2. Zadania z zakresu pieczy zastępczej.
Do zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach, jako organizatora
rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie monieckim należy w szczególności:
1) prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej,
rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;
2) kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub
prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych
zawierających potwierdzenie ukończenia szkolenia, opinię o spełnianiu warunków
i ocenę predyspozycji do sprawowania pieczy zastępczej;
3) organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub
prowadzenia rodzinnego domu dziecka;
4) organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora placówki
opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, wydawanie świadectw ukończenia tych
szkoleń oraz opinii dotyczącej predyspozycji do pełnienia funkcji dyrektora
i wychowawcy w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego;
5) zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka szkoleń
mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji, biorąc pod uwagę ich potrzeby;
6) zapewnianie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą,
w szczególności w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych;
7) organizowanie dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka
pomocy wolontariuszy;
8) współpraca ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z powiatowym centrum pomocy
rodzinie, ośrodkiem pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi,
instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami
wyznaniowymi oraz z organizacjami społecznymi;
9) prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich
dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej;
10) zapewnianie pomocy prawnej osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą,
w szczególności w zakresie prawa rodzinnego;
11) dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy
zastępczej;
12) prowadzenie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej, której celem jest pozyskiwanie,
szkolenie i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny
zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej oraz prowadzenia rodzinnego
domu dziecka, a także szkolenie i wspieranie psychologiczno-pedagogiczne osób
sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz rodziców dzieci objętych tą pieczą;
13) przeprowadzanie badań pedagogicznych i psychologicznych oraz analiz dotyczących
kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu
dziecka;
14) zapewnianie rodzinom zastępczym zawodowym i niezawodowym oraz prowadzącym
rodzinne domy dziecka poradnictwa, które ma na celu zachowanie i wzmocnienie ich
kompetencji oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego;
15) przedstawianie staroście i radzie powiatu corocznego sprawozdania z efektów pracy;
16) zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją
prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;
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17) organizowanie opieki nad dzieckiem, w przypadku gdy rodzina zastępcza albo
prowadzący rodzinny dom dziecka okresowo nie może sprawować opieki,
w szczególności z powodów zdrowotnych lub losowych albo zaplanowanego
wypoczynku.
Środki finansowe na realizację wyżej wymienionych zadań pochodzą z budżetu powiatu
3. Zadania

z zakresu
niepełnosprawnych.

rehabilitacji

społecznej

i

zawodowej

osób

Do zadań powiatu realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Mońkach należy:
1) opracowywanie i realizacja, zgodnych z powiatową strategią dotyczącą rozwiązywania
problemów społecznych, powiatowych programów działań na rzecz osób
niepełnosprawnych w zakresie:
a) rehabilitacji społecznej,
b) rehabilitacji zawodowej i zatrudniania,
c) przestrzegania praw osób niepełnosprawnych;
2) współpraca z instytucjami administracji rządowej i samorządowej w opracowywaniu
i realizacji programów, o których mowa w pkt 1;
3) udostępnianie na potrzeby Pełnomocnika i samorządu województwa oraz przekazywanie
właściwemu wojewodzie uchwalonych przez radę powiatu programów, o których mowa
w pkt 1, oraz rocznej informacji z ich realizacji;
4) podejmowanie działań zmierzających do ograniczania skutków niepełnosprawności;
5) opracowywanie i przedstawianie planów zadań i informacji z prowadzonej działalności
oraz ich udostępnianie na potrzeby samorządu województwa;
6) współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób
niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej tych osób;
7) dofinansowanie:
a) uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
b) sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
c) zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,
d) likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych,
w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
e) rehabilitacji dzieci i młodzieży,
f) usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika;
8) dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej;
9) zlecanie zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.
Środki finansowe na realizację wyżej wymienionych zadań przekazywane są przez
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie.
4. Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Do zadań własnych powiatu wykonywanych przez PCPR, należy w szczególności:
1) opracowanie i realizacja powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie;
2) opracowanie i realizacja programów służących działaniom profilaktycznym mającym na
celu udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrożenia
prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych
przemocą w rodzinie;
3) zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia;
4) zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach interwencji
kryzysowej.
Środki finansowe na realizację powyższych zadań pochodzą z budżetu powiatu.
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Do zadań z zakresu administracji rządowej należy:
1) tworzenie i prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy
w rodzinie;
2) opracowywanie i realizacja programów oddziaływań korekcyjnoedukacyjnych dla osób
stosujących przemoc w rodzinie.
Środki na realizację i obsługę powyższych zadań zapewnia budżet państwa.
Dodatkowo Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach realizuje zadania
w zakresie:
- opieki zdrowotnej i usług opiekuńczych dla kombatantów i osób represjonowanych oraz
analizy ich sytuacji życiowej i podejmowanie w tym zakresie stosownych inicjatyw;
- inne działania wynikające z innych ustaw oraz rozeznanych potrzeb.

III.

SPRAWOZDANIE RZECZOWO - FINANSOWE.

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach.
W 2014 roku, w dziale 852 - pomoc społeczna - rozdziale 85218 – powiatowe centra
pomocy rodzinie - na utrzymanie Centrum wydatkowano kwotę 266.226 złotych, z czego:
1

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

2

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

3

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne

16.735

4

§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne

36.815

5

§ 4120 - składki na fundusz pracy

6

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe

7

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

4.240

8

§ 4260 - zakup energii

2.225

9

§ 4270 - zakup usług remontowych

123

10

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych

200

11

§ 4300 - zakup usług pozostałych

12

§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet

582

13

§ 4370 - zakup usług telefonii stacjonarnej

721

14

§ 4410 - podróże służbowe krajowe

431

15

§ 4430 - różne opłaty i składki

993

16

§ 4440 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

17

§ 4480 - podatek od nieruchomości

0

18

§ 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

0

19

§ 4700 - szkolenie pracowników

0

20

§ 4740 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego
i urządzeń kserograficznych
§ 4750 - zakup akcesoriów komputerowych

0

21

368
186.775

2.584
840

6.851

6

5.743

0

PCPR w Mońkach przystępując do programu „Koordynator Rodzinnej Pieczy
Zastępczej w 2014r.” otrzymało środki z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na częściowe
pokrycie kosztów zatrudnienia koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w wysokości
4.808,85 złotych, co stanowiło ok. 50% kosztów zatrudnienia na 1/3 etatu pracownika na tym
stanowisku.

2. Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej.
System pieczy zastępczej jest to zespół osób, instytucji i działań mających na celu
zapewnienie czasowej opieki i wychowania dzieciom w przypadku niemożności sprawowania
opieki i wychowania przez rodziców biologicznych. Piecza zastępcza jest sprawowana
w przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców
biologicznych. Piecza może być sprawowana w formie rodzinnej lub instytucjonalnej.
Pieczę zastępczą organizuje powiat. Piecza zastępcza jest sprawowana w formie:
1) rodzina zastępcza:
a) rodziny zastępcze spokrewnione z dzieckiem (dziadkowie, rodzeństwo),
b) rodziny niezawodowe (wujostwo, inne osoby niespokrewnione z dzieckiem),
c) zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa
specjalistyczna;
2) rodzinny dom dziecka.
Instytucjonalna piecza zastępcza jest sprawowana w formie:
1) placówki opiekuńczo-wychowawczej,
2) regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej,
3) interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego.
1) Rodzinna piecza zastępcza.
a) Rodziny zastępcze.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie sprawuje bezpośrednią opiekę nad rodzinami
zastępczymi funkcjonującymi na terenie powiatu monieckiego poprzez udzielanie tymże
rodzinom comiesięcznej pomocy pieniężnej na pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych
w niej dzieci. Zajmuje się również osobami kontynuującymi naukę udzielając im wsparcia
finansowego. Pracownicy Centrum odwiedzają rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, a dzieci
do 3 roku życia co 3 miesiące (przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, sporządzanie
oceny sytuacji dziecka i rodziny). PCPR opiniuje również kandydatów na rodziny zastępcze
oraz współpracuje z sądami oceniając sytuację umieszczonych dzieci oraz rodzin
zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu.
Na dzień 31 grudnia 2014 roku 52 dzieci z terenu powiatu, pozbawionych opieki
rodziców biologicznych, postanowieniami sądów rodzinnych umieszczonych zostało w 37
rodzinach zastępczych, z czego:
39 dzieci w 29 rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Monieckiego,
13 dzieci w 8 rodzinach funkcjonujących na terenie innych powiatów.
Liczba rodzin / dzieci w rodzinach zastępczych na dzień 31.12.2014r. w poszczególnych
gminach:
- Gmina Mońki – 19 / 24,
- Gmina Knyszyn – 2 / 2,
- Gmina Jaświły – 6 / 11,
- Gmina Goniądz – 3 / 6,
- Gmina Krypno – 3 / 3,
- Gmina Trzcianne – 2 / 4,
- Gmina Jasionówka – 2 / 2.
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Rodziny zastępcze – stan na 31.12.2014r.
1. Liczba rodzin zastępczych - 37
Dziadkowie (16)
2. Liczba rodzin zastępczych
spokrewnionych - 21

Rodzeństwo (5)

3. Liczba rodzin niezawodowych - 16
Spokrewnionych (28)

4. Liczba dzieci w
rodzinach zastępczych - 52

Niezawodowych (24)

5. Wysokość comiesięcznego świadczenia na 1 dziecko umieszczone w rodzinie
zastępczej:
- spokrewnionej – 660,00 złotych,
- niezawodowej – 1.000,00 złotych.
Powody umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych:
3 dzieci – sieroctwo,
23 dzieci – półsieroctwo,
11 dzieci - uzależnienia od alkoholu,
7 dzieci – bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych,
4 dzieci – niepełnosprawność rodziców,
3 dzieci – rodzice za granicą,
1 dziecko – małoletnia matka.
Na przestrzeni całego ubiegłego roku spod opieki Centrum odeszła 1 rodzina zastępcza
i 2 dzieci, a utworzono 1 nową rodzinę, w której umieszczone zostało 1 dziecko.
-

W 2014 r. na pokrycie kosztów utrzymania 39 dzieci umieszczonych w 29 rodzinach
zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Monieckiego wydatkowano kwotę
376.362,51 złotych.
Zgodnie z art. 191 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej
funkcjonującej 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. Powiat Moniecki
w każdym przypadku ma zawarte porozumienie z powiatem na terenie, którego przebywają
dzieci z naszego powiatu. Koszty poniesione przez Powiat Moniecki w okresie od
01.01.2014r. - 31.12.2014r. na utrzymanie 13 naszych dzieci przebywających w 8 rodzinach
zastępczych funkcjonujących na terenie innych powiatów wynosiły 137.710,62 złotych.
Dzieci przebywają w rodzinach na terenie Powiatu Białostockiego, w Białymstoku, Gorzowie
Wielkopolskim i Gołdapi.
W 2014 roku 1 wychowance rodziny zastępczej wypłacone zostało świadczenie na
usamodzielnienie w wysokości 3.294,00 złotych oraz na zagospodarowanie w kwocie
2.500,00 złotych.
Na przestrzeni całego 2014 roku w Powiecie Monieckim funkcjonowało 6 rodzin
zastępczych, w których przebywało 6 dzieci pochodzących z terenu innych powiatów.
W każdym przypadku zawarto z powiatem, z którego pochodzą dzieci, stosowne
porozumienia w sprawie pokrywania poniesionych kosztów utrzymania dzieci w rodzinach
funkcjonujących na terenie naszego powiatu. Wydatkowane środki finansowe na powyższe
zadanie zostały zrefundowane przez powiaty do tego zobligowane (kwota 58.159,94zł.).
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b)

Sprawozdanie z pracy Koordynatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach za rok 2014.

Praca Koordynatora w PCPR w Mońkach świadczona jest na rzecz rodzin
zastępczych w wymiarze 1/3 etatu w systemie zadaniowym.
W ramach wykonywania zaplanowanych zadań opieką Koordynatora objęto 10 rodzin
zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu monieckiego, z czego 8 rodzin to rodziny
spokrewnione i 2 rodziny niezawodowe. W objętych opieką koordynatora rodzinach
przebywa łącznie 12 dzieci w wieku od 2 do 17 roku życia. 6 rodzin zamieszkuje na terenie
wiejskim a 4 w mieście. Opieką koordynatora objęte są 2 rodziny, w których przebywa 3
dzieci poniżej 3 roku życia. Rodziny te odwiedzane są nie rzadziej niż co 3 miesiące.
Z każdą z rodzin zastępczych, z którą rozpoczęto pracę sporządzono Plan Pomocy
Dziecku i Rodzinie Zastępczej, w którym zostały rozpoznane i uwzględnione potrzeby dzieci
i rodziców zastępczych. W toku cyklicznej pracy z rodzinami zastępczymi sporządzano,
indywidualnie dla każdej z rodzin, informacje dotyczące oceny sytuacji opiekuńczo –
wychowawczej dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej. Łącznie sporządzono
24 informacje.
Na bieżąco jest również utrzymywany kontakt ze szkołą, do której uczęszczają dzieci.
Opinia wychowawcy klasy i pedagoga szkolnego daje wiedzę na temat postępów w nauce
jak również o ewentualnych trudnościach wychowawczych. Wiedza uzyskana ze szkół, do
których uczęszczają dzieci pomaga również w zweryfikowaniu ewentualnych
nieprawidłowości w sprawowanej opiece nad dziećmi.
Corocznie, jak również na indywidualne potrzeby Sądu, są sporządzane do Sądów
Rodzinnych i Opiekuńczych sprawozdania z funkcjonowania rodzin zastępczych, gdzie
opisane są podejmowane kompleksowe działania wobec rodzin, udzielana pomoc rodzinom,
jak również informacje w sprawie ewentualnego powrotu dziecka do rodziców biologicznych.
Na terenie powiatu monieckiego rodziny zastępcze na ogół funkcjonują prawidłowo.
Nieliczne problemy i niedociągnięcia są na bieżąco monitorowane i niezwłocznie
są podejmowane stosowne działania mające na celu pomoc i wyeliminowanie zaistniałych
trudności. Współpraca rodzin zastępczych z Centrum Pomocy jest rzeczowa i układa
się bardzo dobrze.

c) Rodzinny dom dziecka
W 2014 roku w Rodzinnym Domu Dziecka w Gołdapi przebywało 3 dzieci
(rodzeństwo) z Gminy Trzcianne. Jedno dziecko odeszło z dniem 08.11.2014r., a pozostała
2 dzieci przebywała do dnia 22.08.2014r. Powiat Moniecki, na utrzymanie dzieci, poniósł
wydatki w wysokości 28.834,63 złotych.
Łącznie w roku 2014 na świadczenia pieniężne z tytułu rodzinnej pieczy zastępczej
wydatkowano kwotę 548.701,76 złotych.
2) Kontynuowanie nauki i usamodzielnienie.
W roku ubiegłym 15 osób pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych kontynuowało
naukę, na które to świadczenia wydatkowano środki finansowe w wysokości
75.646,29 złotych. Bardzo budującym jest fakt, że na przestrzeni ostatnich lat coraz więcej
osób kontynuuje naukę. Wśród wychowanków mamy również 5 studentów otrzymujących
świadczenia pieniężne z tyt. kontynuacji nauki.
Ogółem w 2014 roku na pokrycie wszystkich wydatków w dziale 852- Opieka
społeczna, rozdział 85204 - Rodziny zastępcze wydatkowano łącznie kwotę
624.348,05 złotych. W porównaniu z rokiem ubiegłym wydatki zmniejszyły się
o 6.492,95 złotych.
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3) Instytucjonalna piecza zastępcza - placówki opiekuńczo - wychowawcze.
Na terenie Powiatu Monieckiego nie funkcjonuje żadna placówka opiekuńczo–
wychowawcza w związku z czym powiat zobowiązany jest, zgodnie z art. 191 ust. 4 ustawy
z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, do
pokrywania kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Monieckiego umieszczonych
w placówkach opiekuńczo – wychowawczych funkcjonujących na terenie innych powiatów.
Na przestrzeni całego 2014 roku, zgodnie z postanowieniami sądów rodzinnych,
w placówkach opiekuńczo – wychowawczych przebywało 9 małoletnich. W każdym
przypadku powodem umieszczenia dziecka była niewydolność wychowawcza rodziców
i alkoholizm.
W
Domu Dziecka w Krasnem, prowadzonym przez Powiat Białostocki,
przebywał jeden wychowanek, za utrzymanie którego ponoszono miesięczne koszty
w wysokości 3.124 złotych.
W Pogotowiu Opiekuńczym prowadzonym przez Miasto Białystok na przestrzeni
ubiegłego roku przebywało łącznie 2 wychowanków. Jedno dziecko z dniem 19.04.2014r.
opuściło placówkę. Średni miesięczny koszt utrzymania jednego podopiecznego
w powyższej placówce wynosił 6.865 złotych.
W Zespole Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Zambrowie umieszczonych
było 5 dzieci w tym 4 rodzeństwa. Jedno dziecko w miesiącu wrześniu zostało odebrane
rodzinie (z pomocą policji) przez pracowników PCPR i przewiezione do placówki. Miesięczny
koszt utrzymania 1 dziecka wynosił 3.560 złotych.
W Domu Dziecka w Supraślu przebywał 1 chłopiec, którego koszt utrzymania wynosił
3.116 zł. miesięcznie. Chłopiec w miesiącu sierpniu opuścił placówkę.
Na podstawie zawartych porozumień w sprawie umieszczenia dzieci pochodzących
z terenu Powiatu Monieckiego w placówkach opiekuńczo- wychowawczych funkcjonujących
na terenie innych powiatów i wysokości wydatków na ich utrzymanie powiat zobowiązany
był udzielić dotacji poszczególnym powiatom w wysokościach, które przedstawia poniższa
tabela:
L.p.

Jednostka dotowana

Wysokość dotacji

1

2

3

1.

Miasto Białystok
Urząd Miejski w Białymstoku
2.
Powiat Zambrowski
Starostwo Powiatowe w Zambrowie
3.
Powiat Białostocki
Starostwo Powiatowe w Białymstoku
4.
Powiat Białostocki
Starostwo Powiatowe w Białymstoku
RAZEM WYDATKI PONIESIONE W 2014r.:

Nazwa placówki
4

104.346,83

Pogotowie Opiekuńcze

183.925,33
37.461,00

Zespół Placówek Opiek.Wychow. w Zambrowie
Dom Dziecka w Krasnem

18.994,55

Dom Dziecka w Supraślu

344.727,71 złotych

Kwotę 31.058,47 złotych stanowi pomoc usamodzielnionym wychowankom
placówek opiekuńczo – wychowawczych na kontynuowanie nauki. W 2014r. udzielono
także pomocy 2 osobom na usamodzielnienie i zagospodarowanie na łączną kwotę
6.947 złotych.
W budżecie powiatu w 2014 roku w dziale 852- Opieka społeczna, rozdział 85201Placówki opiekuńczo- wychowawcze na pokrycie wydatków na opiekę i wychowanie
dzieci w placówkach przeznaczono kwotę 382.733,18 złotych (mniej o 98.458,13 zł.
w porównaniu do 2013r.).
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Zgodnie z art. 176 ust. 5, do zadań własnych gminy należy współfinansowanie pobytu
dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka i placówce opiekuńczo –
wychowawczej.
Środki finansowe otrzymane z gmin stanowią dochody powiatu. W 2014 roku gminy
przekazały środki w wysokości 150.134,42 złotych z czego:
− Gmina Mońki na utrzymanie 7 dzieci (1 w placówce) – 10.232,07zł.;
− Gmina Knyszyn – 2 dzieci – 3.959,93zł.;
− Gmina Goniądz – 2 dzieci (1 w placówce) – 34.926,74zł.;
− Gmina Jaświły – 5 dzieci – 23.961,40zł.;
− Gmina Trzcianne – 4 dzieci (1 w placówce) – 7.368,63zł.;
− Gmina Krypno – 5 dzieci (4 w placówce) – 68.695,65zł.;
− Gmina Jasionówka – 1 dziecko – 990,00zł.

3.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Na terenie powiatu monieckiego niepełnosprawnością dotkniętych jest około 4.460
osób, które za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach mogą
korzystać z różnego rodzaju form dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W 2014 roku ze wsparcia finansowego ze środków
Funduszu
skorzystało 283 niepełnosprawnych mieszkańców naszego powiatu.
Dofinansowano również 1 masową imprezę integracyjną- „Wiosenne biegi uliczne”,
w której udział wzięło ok. 250 osób niepełnosprawnych. Na realizację zadań z zakresu
rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych Powiat
Moniecki w 2014 roku otrzymał środki finansowe z PFRON w wysokości 672.214,00
złotych (mniej o 10.412,00 zł. niż w roku 2013).
Wydatkowanie środków Funduszu na realizację zadań przedstawia poniższa tabela:
Zadania realizowane w 2014 roku przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Mońkach
Ilość osób Wykorzystanie /zł./
Rodzaj zadania
turnusy rehabilitacyjne
81
54.889
dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt
rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne
10
95.040
i środki pomocnicze
dofinansowanie działalności Warsztatu
30
443.880
Terapii Zajęciowej w Mońkach
uczestników
dofinansowanie likwidacji barier architekt.
7
39.998
w komunikowaniu się i technicznych
dofinansowanie sportu, kultury , rekreacji i turystyki
700
4.000,00
Razem PCPR:
828
637.807
Zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Mońkach
Rodzaj zadania

Wykorzystanie

usługi i instrumenty rynku pracy (staż, prace
interwencyjne)
Razem PUP:

7

34.386

7

34.386

Razem PCPR i PUP
835
672.193 zł.
W wyniku końcowego rozliczenia wydatkowania środków Powiat Moniecki zwrócił do
PFRON niewydatkowane środki w wysokości 27,13 złotych, z czego 21,13zł. na realizację
zadań i 6,00zł. na obsługę realizowanych zadań.
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Zgodnie z § 7 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003r.
w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim
i powiatowym (Dz. U. z 2008r. Nr 207, poz. 1297), do 2,5 % środków na realizację zadań
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej może być przeznaczonych na pokrycie
kosztów związanych z obsługą realizowanych zadań. Powiat Moniecki w 2014 roku na
obsługę zadań zrealizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych otrzymał z PFRON kwotę
16.806,00 złotych. Powyższa kwota, wydatkowana na funkcjonowanie PCPR, pozwoliła na
częściowe pokrycie kosztów zakupu znaczków, materiałów biurowych i rozmów
telefonicznych.

4. Ocena Działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Mońkach
Działając zgodnie z § 21 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U.
z 2004r. Nr 63 poz. 587) dokonano oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Mońkach z Filią w Bobrówce za 2014 rok.
Zgodnie z zapisem art. 68c ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych maksymalne dofinansowanie ze
środków PFRON działalności warsztatów terapii zajęciowej w 2014 roku wynosiło 90%.
Na prowadzenie rehabilitacji w WTZ w Mońkach powiat otrzymał z Funduszu kwotę
443.880,00 złotych. Stosownie do powyższego zapisu Powiat Moniecki w 2014 roku
zobligowany był do współfinansowania działalności Warsztatu w kwocie 49.320,00 złotych,
która stanowiła wymagany 10% udział środków pochodzących z powiatu lub innych źródeł.
Warsztat Terapii Zajęciowej w Mońkach w roku ubiegłym dysponował ogólną kwotą
493.200,00 złotych.
Zajęcia w Warsztacie prowadzone są dla 30 niepełnosprawnych intelektualnie osób
powyżej 16 roku życia przez 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku) w godzinach od
7³° do 15³°. W jednostce zatrudnionych jest 11 osób, w tym 7 instruktorów terapii zajęciowej.
W WTZ
prowadzonym przez CARITAS Archidiecezji Białostockiej niepełnosprawna
młodzież, objęta specjalistyczną opieką terapeutów, ma możliwość rozwijania własnych
psychofizycznych sprawności w 8 pracowniach:
artystyczna,
techniczna,
rehabilitacyjno- usprawniająca,
czynności dnia codziennego,
przygotowywania posiłków,
poligraficzna,
komputerowa,
przyrodniczo- ogrodnicza.
W Warsztacie prowadzone są zajęcia obowiązkowe, które obejmują:
- ogólne usprawnienie,
- rozwijanie umiejętności życia codziennego,
- przygotowanie do życia w środowisku społecznym,
- rozwijanie psychofizycznych sprawności niezbędnych w pracy,
- rozwijanie umiejętności zawodowych,
- rozwijanie innych umiejętności przy zastosowaniu różnych technik terapii.
W ramach zajęć dodatkowych podopieczni WTZ uczestniczyli w imprezach takich jak:
wystawy, wycieczki, występy artystyczne, bale i inne imprezy integracyjne rozwijające ich
psychofizyczne zdolności.
Działania podejmowane w 2014 roku przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Mońkach były
ukierunkowane na usprawnienie fizyczne, psychiczne i społeczne niepełnosprawnych
podopiecznych. Po wnikliwej analizie dokumentacji sprawozdawczej przedkładanej przez
jednostkę prowadzącą Warsztat – CATITAS Archidiecezji Białostockiej w Białymstoku oraz
kontrolach przeprowadzonych przez PCPR w Mońkach pozytywnie oceniono działalność
Warsztatu.
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5. Ośrodek Interwencji Kryzysowej.
Jednym z zadań powiatu realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Mońkach jest prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej. OIK jest wpisany w strukturę
organizacyjną PCPR. Osobami przebywającymi w Ośrodku zajmują się pracownicy socjalni
Centrum, a poradnictwa i wsparcia psychologicznego udziela zatrudniony w PCPR (na
umowę zlecenie) psycholog. Ośrodek usytuowany jest w budynku internatu Zespołu Szkół
Ogólnokształcących i zawodowych w Mońkach przy ul. Tysiąclecia 15. PCPR nieodpłatnie
użycza od szkoły mieszkanie składające się z kuchni, 2 pokoi i łazienki. Koszty związane
z remontem pozyskanego mieszkania oraz wyposażeniem Ośrodka w 2014r. wynosiły
7.077,76 złotych.
Zadaniem Ośrodka Interwencji Kryzysowej jest zapewnienie krótkotrwałego
całodobowego schronienia dla osób, które znalazły się w sytuacji kryzysowej zagrażającej
ich zdrowiu lub życiu w wyniku klęski żywiołowej, wypadku czy przemocy w rodzinie. Z usług
Ośrodka mogą korzystać wszystkie osoby i rodziny potrzebujące pomocy bez względu na
wiek, płeć, wykształcenie czy sytuację materialną. Od miesiąca listopada 2014r. ze
schronienia w Ośrodku Interwencji Kryzysowej skorzysta matka z 2 małych dzieci.
Umieszczenie rodziny w OIK było spowodowane przemocą w rodzinie.

6. Domy pomocy społecznej.
Do zadań własnych powiatu należy prowadzenie i rozwój infrastruktury domów
pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym. Na terenie powiatu monieckiego funkcjonują
dwa domy pomocy społecznej dysponujące 77 miejscami.
Dom Pomocy Społecznej
w Mońkach przeznaczony jest dla osób w wieku podeszłym. Dom zapewnia 30 miejsc
osobom wymagającym wsparcia w formie schronienia oraz pomocy przy czynnościach
samoobsługowych. Drugi z domów pomocy społecznej funkcjonuje na terenie gminy
Jaświły. „Dom Kombatanta” w Mocieszach przeznaczony jest, podobnie jak DPS
w Mońkach, dla osób obojga płci. Dom zapewnia schronienie oraz podstawową opiekę
i pomoc przy czynnościach samoobsługowych 28 osobom w podeszłym wieku oraz 19
pensjonariuszom przewlekle somatycznie chorym.
W roku 2014 miesięczny koszt utrzymania pensjonariusza w DPS w Mońkach
wynosił 2.841,00 złotych i 2.995,00 złotych w DPS w Mocieszach.
Decyzjami Wojewody Podlaskiego Powiat Moniecki otrzymał stosowne zezwolenia
na prowadzenie DPS w Mońkach i Mocieszach na czas nieokreślony.
Zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. od 1 stycznia 2004 roku
decyzję o skierowaniu do DPS i decyzję ustalającą odpłatność za pobyt w domu pomocy
społecznej wydaje organ gminy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby
kierowanej. Do zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach należy
skompletowanie dokumentacji dotyczącej osoby ubiegającej się o pobyt w domu pomocy
społecznej oraz wydanie decyzji o umieszczeniu skierowanego pensjonariusza.
PCPR
prowadzi także listy osób oczekujących na umieszczenie w placówkach.

7. Inne zadania realizowane przez PCPR w Mońkach
Poza zadaniami określonymi w Ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach
chętnie przystępuje do realizacji programów celowych PFRON.
W 2014 roku w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II”
uzyskano dofinansowanie na rzecz:
Gminy Knyszyn – zakup 9-cio osobowego samochodu do przewozu osób
niepełnosprawnych na kwotę 78.966,00 złotych,
Gminy Krypno – dostosowanie ciągów komunikacyjnych w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Krypnie do potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie
poruszania się (zakup schodołazu) na kwotę 4.670,00 złotych,
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SP ZOZ w Mońkach – dostosowanie ciągów komunikacyjnych w Oddziale
Chirurgicznym Ogólnym SP ZOZ w Mońkach do potrzeb osób niepełnosprawnych
w zakresie poruszania się na kwotę 13.692,62 złotych.
Wszystkie projekty zostały zrealizowane i rozliczone.
W 2014 roku uzyskano także dofinansowanie ze środków PFRON do projektu Gminy
Krypno „Zakup 9-cio osobowego samochodu przystosowanego do przewozu osób
niepełnosprawnych” na kwotę 78.000,00 złotych. Projekt jest w trakcie realizacji.
W ramach powyższego programu uzyskano również dofinansowanie dla
Powiatowego Urzędu Pracy w Mońkach do projektu „Aktywizacja zawodowa osób
niepełnosprawnych” w kwocie 11.466,00 złotych.
W miesiącu czerwcu dokonano końcowego rozliczenia środków PFRON pozyskanych
na dofinansowanie „Budowy sali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących
i Zawodowych w Mońkach” w wysokości 762.062,29 złotych.
Powiat Moniecki w 2014 roku przystąpił także do programu pn. „Aktywny Samorząd”,
którego realizatorem było PCPR w Mońkach. W ramach programu niepełnosprawni
mieszkańcy naszego powiatu mogli skorzystać z dofinansowania ze środków PFRON do
zakupu wózków inwalidzkich o napędzie elektrycznym, specjalistycznego sprzętu
komputerowego, urządzeń brajlowskich i lektorskich. Z dofinansowania do powyższych
zadań skorzystało 10 osób niepełnosprawnych na łączną kwotę 46.086,00 złotych.
W ramach przedmiotowego programu 10 niepełnosprawnych studentów uzyskało środki
Funduszu na pokrycie kosztów kształcenia w wysokości 41.323,00 złotych.
Uzyskane środki w wysokości 87.409,00 złotych pozwoliły udzielić dodatkowego
wsparcia dysfunkcyjnym mieszkańcom naszego powiatu.
Jednym z zdań nałożonych na samorządy powiatowe Ustawą z dnia 24 stycznia
1991 roku o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych
i okresu międzywojennego, jest „realizacja dla kombatantów i osób represjonowanych zadań
z zakresu opieki zdrowotnej i usług opiekuńczych”. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Mońkach monitoruje sytuację życiową kombatantów zgłaszających w ośrodkach pomocy
społecznej potrzeby w zakresie przyznania świadczeń opiekuńczych i zasiłków celowych.
Osoby niepełnosprawne będące kombatantami ubiegające się o różnego rodzaju
dofinansowanie ze środków PFRON załatwiane są poza kolejnością.
W 2014 roku PCPR prowadziło Program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców
przemocy w rodzinie. Z pozyskanych z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego środków
w kwocie 15.000,00zł. na realizację zadania wydatkowano 14.978,81 złotych. Programem
objęto 10 mężczyzn stosujących przemoc w rodzinie, którym założone zostały Niebieskie
karty.

8.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach w 2014 roku kontynuował projekt
systemowy dofinansowywany ze środków Unii Europejskiej pn. „Determinacja – Aktywna
integracja – Akceptacja”, w którym uczestniczyło 90 beneficjentów, z czego 54 osób
niepełnosprawnych, 1 wychowanek rodziny zastępczej i 35 osób bezrobotnych. Projekt
został dofinansowany ze środków UE w wysokości 359.983,87 złotych. Wymagany
wkład własny w kwocie 50.761 złotych stanowiły środki PFRON przeznaczone na
dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych.
W ramach projektu beneficjenci uczestniczyli w warsztatach prowadzonych przez doradcę
zawodowego, indywidualnych konsultacjach z psychologiem i doradcą zawodowym oraz w
kursach i szkoleniach. Osoby niepełnosprawne skorzystały z dodatkowego, poza środkami
PFRON, dofinansowania uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych. Osoby bezrobotne
i młodzież opuszczająca pieczę zastępczą otrzymali szansę ukończenia kursu zawodowego
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(prawo jazdy kat. B i C, operator wózków jezdnych, obsługa kasy fiskalnej, kosmetyczny).
Wszyscy uczestnicy projektu „Determinacja – Aktywna integracja – Akceptacja” otrzymali
karnety na basen oraz wzięli udział kursie pierwszej pomocy przedmedycznej, w imprezie
integracyjnej i konferencji podsumowującej projekt.

9.

Dodatkowe informacje

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach, jako organ nadzorujący domy
pomocy społecznej w 2014 roku przeprowadzało kontrolę Domów Pomocy w Mońkach
i Mocieszach. Pracownicy Centrum są również częstymi gośćmi Domów z okazji imprez
okolicznościowych i integracyjnych.
PCPR nadzorując działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Mońkach prowadzi
okresowe (po zakończeniu każdego kwartału) kontrole z wydatkowania środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na działalność
placówki. Kompleksowa kontrola działalności WTZ została przeprowadzona w miesiącu
listopadzie 2014r.
W 2014 roku PCPR było trzykrotnie kontrolowane. Dwie kontrole przeprowadził
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku i 1 Najwyższa Izba Kontroli. W każdym
przypadku pozytywnie oceniono realizację zadań objętych kontrolą.
W 2014 roku pracownicy PCPR brali udział w spotkaniach i imprezach organizowanych
przez organizacje pozarządowe i instytucje zajmujące się problematyką
pomocy
społecznej i rehabilitacją osób
niepełnosprawnych. PCPR współpracuje m. in. ze
Stowarzyszeniem Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „KŁOS”, Polskim Związkiem
Niewidomych Koło Terenowe w Mońkach, Fundacją Na Rzecz Rozwoju Powiatu
Monieckiego, Polskim Związkiem Emerytów,
Rencistów i Inwalidów oraz innymi.
Uczestniczymy w różnego rodzaju akcjach i spotkaniach okolicznościowych - np. spotkania
opłatkowe, choinka, Dzień Dziecka, Dzień Seniora, Dzień Białej Laski, Mityng osób
niepełnosprawnych i innych. Na wspólnych spotkaniach omawiane są problemy,
z którymi borykają się ludzie starsi i niepełnosprawni. Spotkania te służą również
rozpropagowaniu informacji o aktualnych formach pomocy oferowanych przez PCPR
mogących wpłynąć na lepsze funkcjonowanie osób i rodzin potrzebujących pomocy
i wsparcia.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach jest instytucją otwartą na wszelkie
zgłaszane problemy i w miarę posiadanych kompetencji zajmuje się niesieniem pomocy
wszystkim osobom potrzebującym wsparcia. Centrum żywo interesuje się i włącza się
w każdą akcję mającą na celu niesienie pomocy i przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu osób szczególnie na to narażonych, tj. osób niepełnosprawnych, dzieci
z rodzin niewydolnych wychowawczo oraz osób starszych.
Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach Zarządzeniami Starosty
Monieckiego jest upoważniony do:
− wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej
wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
− zawierania umów w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia
27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób
niepełnosprawnych,
− wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu pieczy zastępczej.
Uchwałami Zarządu Powiatu w Mońkach Kierownikowi Centrum udzielono
pełnomocnictwa do podejmowania wszelkich niezbędnych działań związanych z realizacją:
− Programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie,
− projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS „Determinacja –
Aktywna integracja – Akceptacja”,
− programu PFRON pn. „Program wyrównywania różnic między regionami II”,
− programu PFRON „Aktywny samorząd”.
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Wszystkie decyzje, zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego, podejmowane
są w oparciu o obowiązujące podstawowe akty prawne.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach działa na podstawie:
1) Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r.
poz. 595 z późn. zm.);
2) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r.
poz. 885 z późn. zm.);
3) Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2013r. poz. 330
z późn. zm.);
4) Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015r. poz. 163
z późn. zm.), jak również przepisami pomocniczymi do niniejszej ustawy;
5) Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(Dz. U. z 2013r. poz. 135 z późn. zm.);
6) Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn.
zm.), jak również przepisami pomocniczymi do niniejszej ustawy;
7) Ustawy z dnia 24 stycznia 1991 roku o kombatantach oraz niektórych osobach
będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014r.
poz. 1206);
8) Ustawy z dnia z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
(Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.);
9) Uchwały Nr III/13/98 Rady Powiatu Monieckiego z dnia 21 grudnia 1998r.
w sprawie Statutu Powiatu Monieckiego (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014 r. poz.2335);
10) Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach;
11) Regulaminu Organizacyjnego PCPR w Mońkach.
W swojej działalności Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach kieruje się
zasadami, celami i kierunkami działań określonymi w dokumentach m. in:
Kodeks Etyki Pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach;
„Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Monieckim na lata
2009 - 2019”,
„Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „REHABILITACJA
ZAWODOWA I SPOŁECZNA ORAZ PRZESTRZEGANIE PRAW OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE MONIECKIM NA LATA 2007 – 2015”,
„Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie w Powiecie Monieckim na lata 2012 – 2017”;
„Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Monieckim na lata 2012 – 2014”;
Inne dokumenty obowiązujące w PCPR w Mońkach.

IV

Wykaz potrzeb i wnioski

1. Wielkość istniejących zasobów pomocy społecznej w Powiecie Monieckim pod kątem
faktycznych potrzeb i problemów społecznych osiąga zadowalający poziom.
2. Środki finansowe, jakimi dysponowało PCPR w Mońkach w 2014 roku, z wyjątkiem
środków PFRON, były wystarczające na zaspokojenie wszystkich potrzeb w zakresie
pomocy społecznej i pieczy zastępczej.
3. Wyposażenie PCPR w sprzęt oraz organizacja pracy jednostki gwarantują realizację
zadań i założonych celów.
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