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1.Wstęp
Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, która ma na celu
umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których
nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne zasoby i możliwości.
Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej,
współpracując w tym zakresie na zasadzie partnerstwa z organizacjami społecznymi i
pozarządowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi. Celem pomocy społecznej jest
zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im
bytowania w godnych warunkach. Pomoc społeczna powinna w

miarę możliwości

doprowadzić do wyrównywania szans , do życiowego usamodzielniania osób i rodzin oraz
ich integracji ze środowiskiem. Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia powinny być
odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy.
Obowiązek zapewnienia realizacji zadań pomocy społecznej spoczywa m.in.
na jednostkach samorządu terytorialnego. Powiat zobowiązany jest zgodnie z przepisami
prawa do wykonywania zadań pomocy społecznej, nie może odmówić pomocy osobie
potrzebującej, mimo istniejącego obowiązku osób fizycznych lub osób prawnych do
zaspokajania jej niezbędnych potrzeb życiowych. Powiat ma również obowiązek
prowadzić politykę prorodzinną oraz wspierać osoby niepełnosprawne.

2.Informacje Ogólne
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach zostało powołane Uchwałą
Nr X/40/99 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 22 kwietnia 1999 roku. Jest samodzielną,
powiatową jednostką budżetową, podporządkowaną bezpośrednio Zarządowi Powiatu. PCPR
wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym, dotyczące
między innymi

pomocy społecznej,

polityki

prorodzinnej

oraz

wspierania

osób

niepełnosprawnych.
Podstawowymi aktami prawnymi, na których PCPR opiera swe działania są:
-

ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r.
poz.595 z późn. zm.);

-

ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163);
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-

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

-

ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.)
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie powołane jest do realizacji zadań z zakresu

administracji rządowej oraz w sposób zintegrowany realizuje także zadania własne Powiatu.
Rok 2014 był szesnastym rokiem funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Pabianicach.
W roku sprawozdawczym PCPR

sprawowało nadzór nad funkcjonowaniem

następujących jednostek:
-

Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach,

-

Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim,

-

Centrum

Administracyjnego

do

Obsługi

Placówek

Opiekuńczo-

Wychowawczych w Porszewicach,
-

Środowiskowego Domu Samopomocy w Pabianicach,

-

Warsztatów Terapii Zajęciowej w Pabianicach i Konstantynowie Łódzkim.

Na prowadzenie działalności i realizację zadań w roku 2014 Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie otrzymało środki finansowe w wysokości: 963.690,-zł.
Wydatki poniesione na realizację zadań zamknęły się w kwocie: 957.542,46 zł,
Zwrot niewykorzystanych środków wyniósł: 6.147,54 zł.
Podstawowe grupy wydatków stanowiły:
1) Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi: 770.674,40 zł
2) Wydatki rzeczowe: 186.868,06 zł, w tym m.in.:


energia cieplna: 15.919,70 zł



energia elektryczna: 10.815,70 zł



usługi pocztowe: 20.989,63 zł



usługi telekomunikacyjne: 7.592,95 zł



usługi remontowe (m.in.: konserwacja i naprawa kserokopiarek, naprawa drukarek,
modernizacja wewnętrznej sieci elektrycznej):



modernizacja sieci komputerowej: 14.929,41 zł



tonery do drukarek i ksero: 6.552,70 zł

13.186,94 zł
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2.1. Struktura zatrudnienia
Na dzień 31 grudnia 2014 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie było
zatrudnionych łącznie 21 osób, w tym:


4 osoby w Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności,



2 osoby przebywały na urlopie wychowawczym,

W/w osoby były zatrudnione na następujących stanowiskach:
Lp.

Rodzaj stanowiska

1

Dyrektor

2

Główna księgowa

3

Główny specjalista

4

Radca prawny

5

St. inspektor ds. obsługi księgowej, płacowej i spraw organizacyjnych

6

St. inspektor ds. obsługi finansowo- księgowej PFRON i kasowej

7

Inspektor ds. finansowo-księgowych

8

Pracownik socjalny – 2 osoby

9

Samodzielny referent ds. rehabilitacji społecznej

10

Doradca- konsultant ds. osób niepełnosprawnych – 2 osoby

11

Inspektor ds. opieki nad dzieckiem i rodziną

12

Podinspektor ds. domów pomocy społecznej, uchodźców, repatriantów, współpracy
z organizacjami pozarządowymi oraz obsługi kancelaryjnej

13

Przewodnicząca Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

14

St. inspektor w Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności

15

Pomoc administracyjno-biurowa - 3 osoby

16

Pracownik gospodarczy

17

Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej
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3. Zadania wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
Na realizację zadań wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych środki finansowe Powiat otrzymuje z Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wielkość środków przypadających według
algorytmu dla Powiatu Pabianickiego na rok 2014 wg załącznika do pisma Prezesa Zarządu
PFRON z dnia 12 lutego 2014 r. wynosiła: 2.621.461,- złotych.
Podział tych środków na poszczególne zadania realizowane przez Powiat został
przedstawiony i zaakceptowany na posiedzeniach Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób
Niepełnosprawnych. Następnie plan ten został przedstawiony do zatwierdzenia Radzie
Powiatu Pabianickiego i został przyjęty do realizacji na mocy Uchwał :


Nr LV/384/14 z dnia 27 marca 2014 r.



Nr III/12/14 z dnia 18 grudnia 2014 r.
W roku 2007 znowelizowano ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zgodnie z art.35a ust. 2
pkt. 2 w/w ustawy rehabilitacja zawodowa oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych jest
realizowana przez powiatowe urzędy pracy.
Zgodnie z uchwałą Nr 157/07 Zarządu Powiatu Pabianickiego z dnia 27.10.2007r.,
obowiązek realizacji zadań Powiatu Pabianickiego z zakresu rehabilitacji zawodowej osób
niepełnosprawnych, określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji
zawodowej i społecznej

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, przejął z dniem 1

stycznia 2008 roku Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach.
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Zgodnie z ww. Uchwałami Rady Powiatu środki finansowe na 2014 rok zostały
przeznaczone na następujące zadania:
Rehabilitacja zawodowa: 150.000,00 zł, w tym:
1. Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej 101.000,00 zł
2. Przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności
gospodarczej, rolniczej

albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej –

49.000,00 zł
Rehabilitacja społeczna: 2.471.461,00 zł, w tym:
1.Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej –
1.109.700,00 zł
2. Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów
w turnusach rehabilitacyjnych – 383.058,00 zł
3.Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych,
w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych– 232.649,00 zł.
4.Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych –52.416,00 zł
5.Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki
6

przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów –693.638,00 zł

Ogółem środki finansowe otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych wykorzystano w 99,99%.
2,5 % środków otrzymanych na obsługę realizowanych zadań stanowiła kwota: 65.450,-zł.

3.1. Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych.
Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych
oznacza zespół działań, w szczególności organizacyjnych, leczniczych, psychologicznych,
technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych i społecznych zmierzających do osiągnięcia,
przy

aktywnym

uczestnictwie

tych

osób,

możliwie

najwyższego

poziomu

ich

funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej. Zgodnie z w/w ustawą rehabilitacja
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społeczna ma na celu umożliwianie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu
społecznym. Rehabilitacja realizowana jest przede wszystkim przez: wyrabianie zdolności
osobistej i pobudzanie aktywności społecznej osoby niepełnosprawnej, wyrabianie
umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych, likwidację barier, w szczególności
architektonicznych, urbanistycznych, transportowych, technicznych, w komunikowaniu się i
dostępie do informacji, kształtowanie w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań
sprzyjających integracji z osobami niepełnosprawnymi. Zadania

z zakresu rehabilitacji

społecznej są realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach.

Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w 14 - dniowych
turnusach rehabilitacyjnych.
Turnusy rehabilitacyjne to aktywna forma rehabilitacji połączona z elementami
wypoczynku, mająca na celu poprawę sprawności, zdrowia, samopoczucia.
W 2014 roku o dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym ubiegało
się 1171 osób, w tym 314 opiekunów tych osób. W związku z ograniczonymi środkami
finansowymi,

dofinansowania

były przyznawane

w

pierwszej

kolejności

osobom

niepełnosprawnym w wieku do 16 lat, albo w wieku do 24 lat uczącym się i niepracującym
bez względu na stopień niepełnosprawności, a także osobom ze znacznym i umiarkowanym
stopniem niepełnosprawności, które nigdy nie otrzymały dofinansowania ze środków PFRON
do turnusu rehabilitacyjnego.
Z dofinansowania skorzystało jedynie 445 osób, w tym 172 opiekunów osób
niepełnosprawnych, w tym:
dorośli uczestnicy
opiekunowie

Liczba osób

kwota

152

132.789,-

dorosłych 62

42.168,-

uczestników
dzieci do 16 roku życia oraz 121

127.291,-

uczące się i niepracujące do
24 roku życia
opiekunowie dzieci

110

80.810,-
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Łączne wykorzystanie środków na realizację tego zadania przedstawia się następująco:

Ogółem

Plan PFRON

wykonanie

383. 058 zł

383.058 zł

Wykonanie w stosunku do planu tego zadania wyniosło 100%.
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Na podstawie powyższych wykresów można zauważyć, iż w roku 2014 na
dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych przeznaczono większą kwotę niż w roku
2013, co umożliwiło przyznanie dofinansowania większej liczbie osób.
Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej.
1. Warsztat Terapii Zajęciowej, przy Miejskim Centrum Pomocy Społecznej w
Pabianicach, ul. Jana Pawła II nr 68.
W roku 2014 w warsztacie terapii zajęciowej uczestniczyło 35 osób niepełnosprawnych, w
tym: 17 kobiet i 18 mężczyzn.
Struktura wieku uczestników:
a) 20-30 lat – 6 osób (17%)
b) 31-40 lat – 26 osób (74%)
c) 41 i więcej – 3 osoby (9%)
Stopień niepełnosprawności uczestników:
a) znaczny stopień niepełnosprawności posiadało 25 uczestników (71 %)
b) umiarkowany stopień niepełnosprawności posiadało 10 uczestników (29 %).
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Frekwencja uczestników na zajęciach :
W roku 2014 frekwencja uczestników wyniosła: 84,77 %.
W okresie sprawozdawczym skład uczestników uległ zmianie. W dniu 31.07.2014 r.
skreślono z listy uczestników jedna osobę ze względu na niezdolność do zajęć w warsztacie
(potwierdzona

przez

lekarza)

wynikająca

z

długotrwałego

obniżenia

sprawności

psychofizycznej uczestniczki a na jej miejsce przyjęto z dniem 01.08.2014 r. nową osobę.
Formy i metody realizacji działalności rehabilitacyjnej:
1.Rehabilitacja zawodowa
Rehabilitacja zawodowa realizowana była w warsztacie poprzez funkcjonowanie 7 pracowni:
1.1.Pracownia krawiecko-hafciarska - W pracowni tej były wykonywane m.in.:
- wyroby walentynkowe –serduszka z dzianiny futerkowej , z tkanin dekoracyjnych, z
koronek, filcu, z haftem komputerowym i ręcznym,
- wyroby wielkanocne – ozdoby z papierowej wikliny (jajeczka, wieńce), kurczaki, zajączki z
dzianiny futerkowej, filcowe baranki, koguciki, pisanki,
- gadżety projektowe - haftowane poduszki, kostki z dzianiny futerkowej,
- stroje- atłasowe sukienki i kamizelki, peleryny,
- maskotki szyte ręcznie i maszynowo,
-wyroby z filcu – bombki, skarpeteczki, rękawiczki świąteczne
- wyroby na potrzeby pracowni WTZ
1.2. Pracownia plastyczna – W pracowni plastycznej w okresie sprawozdawczym
uczestnicy mieli możliwość tworzenia prac z wykorzystaniem różnych technik plastycznych:
-malowanie farbami olejnymi na płótnie i płycie pilśniowej
- malowanie farbami akrylowymi obrazów na płótnie i płycie pilśniowej,
- malowanie farbami akrylowymi elementów drewnianych i ramek do obrazów,
-malowanie farbami plakatowymi i akwarelowymi na kartonie,
- szkicowanie ołówkiem ze wzoru, z natury i wyobraźni,
-kolorowanie kredkami ołówkowymi i świecowymi,
-wyklejanie ilustracji różnymi materiałami plastycznymi, wykonywanie prac technikami
mieszanymi,
-tworzenie collage,
- wykonywanie biżuterii z elementów drewnianych i filcu,
-wykonanie elementów do dekoracji z papieru,
-wykonywanie stroików świątecznych.
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1.3.Pracownia artystyczna - W pracowni artystycznej wykonywane były następujące
czynności:
- malowanie farbami akrylowymi drewnianych elementów (skrzyneczki, ramy do obrazów,
ramy do luster, ramki do zdjęć, elementy wycięte ze sklejki zdobiące ramki do zdjęć, ramy
luster, aniołki, słoniki oraz elementy okolicznościowe,
- malowanie farbami witrażowymi, wodnymi na szkle (witraże, wazony, szkło użytkowe,
lustra),
- wykonanie kart i zaproszeń okolicznościowych,
- wykonywanie biżuterii z gliny i sklejki,
-ozdabianie przedmiotów metodą serwetkową Decoupage
- wykonywanie stroików świątecznych, choinek, bombek.
1.4. Pracownia makramy –W 2014 roku w pracowni wykonywane były następujące
czynności:
- nauka splotu skośnego i płaskiego,
-wykonywanie tła makramy
- rozplatanie sznurkiem sizalowego
- wykonywanie kwiatów ze sznurka sizalowego i przyklejanie do tła makramy,
- malowanie sadolinem ram i drewnianych elementów makramy,
-wyklejanie naczyń szklanych i ilustracji kolorową włóczką,
-nauka wykonywania warkocza z kolorowej włóczki.
1.5.Pracownia gospodarstwa domowego - W pracowni gospodarstwa domowego
uczestnicy doskonalili umiejętności przygotowania posiłków i napojów, przede wszystkim:
-przygotowanie kaw, herbat, soków,
-przygotowywania kanapek,
- przygotowywania sałatek warzywnych,
-gotowania zup,
-przyrządzania potraw na ciepło,
-przygotowanie tortu,
-obróbka mięsa gotowanego,
- nakrywanie stołów.
Pod opieką terapeuty uczestnicy obsługiwali sprzęt AGD , sprzątali w kuchni i jadalni.
Uczestnicy pracowni przygotowywali również poczęstunek na Śniadanie Wielkanocne, Rajd
Burego Misia, Wieczerzę Wigilijną.
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1.6. Pracownia dziewiarsko-komputerowa - Uczestnicy wykonywali następujące
czynności:
-uczyli się: podstaw obsługi komputera, w tym obsługi przeglądarki internetowej, zakładania i
obsługiwania portalu społecznościowego, zakładania skrzynki mailowej, obsługiwania
systemu Windows XP,Vista, Windows 7;
-nauka pisania w programie Open Office dokumentów tekstowych typu CV, podanie,
-nauka programu graficznego MsPaint,
- uruchamianie i obsługa sprzętu biurowego,
- drukowanie ulotek i kartek informacyjnych dla podopiecznych.
1.7.Pracownia stolarska i majsterkowania -

W okresie sprawozdawczym

wykonywano następujące czynności:
- ramy do obrazów,
-blejtramy,
-obsadzano obrazy w ramach,
- docinano szkło i lustra do ram na potrzeby pracowni artystycznej,
- wycinano wszelkiego rodzaju wzory profilowe ze sklejki oraz płyty pilśniowej,
- wykonano różnego rodzaju skrzyneczki ze sklejki,
- przysposabiano podopiecznych do posługiwania się elektronarzędziami,
- pracowania pomagała przy wykonywani dekoracji do występów, uroczystości, kiermaszy,
-pracowania brała czynny udział w przeprowadzce WTZ oraz adaptacji w nowym lokalu.
Opieka medyczna
W 2014 roku w ramach opieki medycznej w WTZ prowadzono doraźną pomoc wobec
uczestników: podawano leki podopiecznym według wskazań lekarza. Prowadzono również
dokumentację uczestników i pracowników. W ramach opieki medycznej dokonywane były
systematyczne kontrole:
-ważności książeczek Sanepidu (rtg, WR),
-czystość uczestników.
W roku 2014 rehabilitacja ruchowa prowadzona była według indywidualnych i
grupowych programów rehabilitacji. Trzy razy w tygodniu prowadzone były zespołowe
ćwiczenia ogólnousprawniające, wzmacniające gorset mięśniowy, poprawiające koordynację
wzrokowo-ruchową oraz poprawiające równowagę. Dwa razy w tygodniu młodzież ćwiczyła
na przyrządach tj.: atlas, wiosła, stepper, bieżnia, ergometr, rider. Ponadto uczestnicy
wystąpili w olimpiadach i konkursach sportowych.
W 2014 roku prowadzone były następujące zajęcia z psychologiem:
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- zajęcia reedukacyjne – zajęcia indywidualne rozwijające funkcje słowno-pojęciowe,
koordynację wzrokowo-ruchową, myślenie matematyczne, koncentrację uwagi i pamięć,
doskonalące umiejętności czytania pisania, liczenia , obsługiwania się pieniędzmi.
- zajęcia grupowe – umożliwiające integrację uczestników, odprężenie i relaksację, jak
również zajęcia o emocjach i sposobach radzenia sobie z nimi,
- raz w tygodniu prowadzone były na terenie Warsztatu zajęcia integracyjne z elementami
psychoedukacji dla uczestników WTZ.
Trening ekonomiczny:
Każdego miesiąca w 2014 roku uczestnicy WTZ w ramach treningu ekonomicznego
otrzymywali kieszonkowe w wysokości: od 64,98 zł do 65,16 zł. Z otrzymanych pieniędzy
młodzież samodzielnie bądź z pomocą rodziców/opiekunów bądź instruktorów dokonywała
zakupów obuwia, odzieży, leków, kosmetyków, opłacała wizyty u lekarzy specjalistów. Od
października 2014 r. organizowane są co miesięczne wyjścia do hipermarketów
poszczególnych pracowni z instruktorami, mające na celu naukę dokonywania zakupów. W
bieżącym roku wypłacono nagrodę pieniężną wszystkim uczestnikom Warsztatu za ich wkład,
osiągnięcia oraz aktywność ponadprogramową. Wysokość nagrody wynosiła od 110 -163,71
zł.
W 2014 roku na terenie WTZ przeprowadzone były konkursy motywujące
uczestników do pracy. W I półroczu 2014 r. odbył się konkurs na najbardziej życzliwego
podopiecznego ośrodka.

Konkurs miał na celu poprawę relacji między uczestnikami i

promowanie prospołecznych zasad zachowania. W II półroczu 2014 r. przeprowadzony był
konkurs motywujący uczestników odnośnie ich kultury osobistej, a także ich pracy w WTZ.
W 2014 roku podopieczni WTZ współpracowali z wolontariuszami z Grupy
Wolontarystycznej „Agrafka” w ramach rehabilitacji społecznej. Współpraca polegała na
wspólnych wyjazdach integracyjnych, indywidualnym wsparciu uczestników WTZ oraz
wspólnym występach teatralno-tanecznych, udziale w projekcie „Wygramy życie”, mającym
na celu zmianę obrazu osób niepełnosprawnych w społeczeństwie oraz łamanie barier osób
niepełnosprawnych w kontakcie ze społecznością lokalną.
Z oceny efektów realizacji indywidualnych programów terapii uczestników dokonanej
przez Radę Programową wynika, iż żaden z 35 uczestników projektu nie kwalifikuje się do
podjęcia szkolenia zawodowego lub pracy zarobkowej.
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2.Warsztat Terapii Zajęciowej przy Spółdzielni Inwalidów „Zgoda” w Konstantynowie
Łódzkim, ul. 8-go Marca 1.
W

roku 2014

w warsztacie terapii

zajęciowej

uczestniczyło

40 osób

niepełnosprawnych, w tym: 26 mężczyzn i 14 kobiet.
Struktura wieku uczestników:
a) 20-30 lat – 11 osób (27,5%)
b) 31-40 lat -16 osób (40%)
c) 41 i więcej – 13 osób (32,5%)
Stopień niepełnosprawności uczestników:
a) znaczny stopień niepełnosprawności posiadało 29 uczestników (72,5%)
b) umiarkowany stopień niepełnosprawności posiadało 11 uczestnik (27,5%).
Frekwencja uczestników na zajęciach :
Średnio na jednego uczestnika przypadało w ciągu roku 23,4 dni nieobecnych, co
spowodowane było wyjazdami na turnusy rehabilitacyjne w okresie innym niż przerwy
urlopowe oraz zwolnieniami lekarskimi i okolicznościowymi dniami wolnymi.
Każda nieobecność była usprawiedliwiona przez lekarza lub rodzica/opiekuna.
W okresie sprawozdawczym stan liczebny uczestników nie uległ zmianie - 40 osób,
natomiast w składzie osobowym nastąpiły zmiany. Jedna osoba została skreślona z listy
uczestników z dniem 31.12.2013r. W/ w osoba podjęła zatrudnienie w S.I. „Zgoda”. Na jej
miejsce przyjęto w dniu 2.01.2014 r. nową osobę ze znacznym stopniem niepełnoprawności.
Formy i metody realizacji działalności rehabilitacyjnej:
1.Rehabilitacja zawodowa
Jedną z podstawowych form rehabilitacji prowadzonej w WTZ w okresie sprawozdawczym
była rehabilitacja zawodowa, a szczególnie jej dwa etapy: tj.: szkolenie przedzawodowe i
poradnictwo. Położono duży nacisk na trening umiejętności, które są
ewentualnym

podjęciu

zatrudnienia.

Uczestnicy

Warsztatu

w

niezbędne przy
trakcie

realizacji

Indywidualnych Programów Rehabilitacji przechodzili do różnych pracowni, by można było
sprawdzić ich predyspozycje zawodowe. Zadania te realizowano w 9 pracowniach:
1.1.Pracownia Stolarska – Do zadań tej pracowni należało: zapoznanie uczestników
z materiałami i narzędziami wykorzystywanymi w pracowni, nauka obsługi urządzeń i
maszyn, projektowanie, aż do samodzielnego wykonywania przez uczestnika

wyrobu.

Uczestnicy tej pracowni naprawiali meble i uzupełniali zabudowy poszczególnych
pomieszczeń WTZ.

Tutaj tworzono przedmioty codziennego użytku: półki, kwietniki,

wieszaki, ławy, taborety, stolnice, deski do krojenia, karmniki dla ptaków, oraz drewniane
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kołyski, zabawki ekologiczne, koty, koniki, aniołki,

choinki, podstawki do ozdób

świątecznych, wiatraki, ozdobne skrzyneczki.
Pracownia wykonała w 2014 r. 92 aniołki, 10 półek, 6 ramek, 141 podstaw do stroików dla
pracowni bukieciarskiej, 2 kwietniki oraz podnóżki, szafki na klucze i wieszaki.
1.2. Pracownia Gospodarstwa Domowego – Podczas tygodniowych dyżurów każdy
uczestnik miał możliwość doskonalenia się w zakresie: przygotowywania codziennych i
okolicznościowych posiłków, obsługi kulinarnej na uroczystościach świątecznych, nauki
przyrządzania różnych potraw, estetyki nakrywania i podawania do stołu. Nabywali
umiejętności obsługi sprzętu, poznawali zasady bhp. Było to możliwe dzięki specjalizacji tej
pracowni - wyposażeniu jej w niezbędny sprzęt, który uczestnicy obsługiwali samodzielnie.
Tutaj zdobywali również umiejętności z zakresu prania, prasowania, pod kątem przyszłej
niezależności w tej sferze codziennego funkcjonowania. Codzienne czynności to
przygotowanie stołówki do śniadania (nakrycie stołów, rozłożenie owoców, zaparzenie
herbaty, a w drugiej półgodzinnej przerwie parzenie kawy i sprzątanie). Pobyt w stołówce to
czas na integrację całej warsztatowej społeczności.
1.3.Pracownia Krawiecka – Program pracy terapeutycznej tej pracowni zakładał
rozwijanie umiejętności manualnych, ćwiczenie dokładności i precyzji wykonywanych
czynności, trening oszczędności materiałowej oraz obsługę maszyn szyjących. Uczestnicy
wdrażani byli do wykonania określonej czynności z zachowaniem ciągu technologicznego od
zaprojektowania, poprzez przygotowanie formy, wykrój, sfastrygowanie do efektu
końcowego, jakim było zszycie maszynowe.
W pracowni wykonywano

pluszowe maskotki (misie, żaby, pieski, słonie, serca

walentynkowe i inne przytulanki), przedmioty codziennego użytku: poduszki, fartuszki,
serwetki, obrusy, opakowania na prezenty i woreczki na kosztowności. Wyroby
przyozdabiane były bądź haftem maszynowym, bądź też ciekawymi gotowymi aplikacjami.
W pracowni powstawały stroje na potrzeby warsztatowego teatru i dla zespołu tanecznego na
Festiwal Tańca.
W roku sprawozdawczym pracownia wykonała 116 różnych maskotek oraz 75 sztuk
tasiemek do ręczników.
1.4.Pracownia Malarska – Pracownia stwarzała szerokie możliwości pobudzenia
wyobraźni i kreatywności oraz uzdolnień plastycznych uczestników. Czynności obejmowały
malowanie kart świątecznych i okolicznościowych, przygotowywanie prac plastycznych na
wystawy wewnętrzne, zewnętrzne i różnego rodzaju konkursy . W tej pracowni poza
malarstwem tradycyjnym rozwijało się również malarstwo na szkle, przyozdabiano wyroby
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ceramiczne i z drewna. Dzięki przeniesieniu komputera do tej pracowni uczestnicy mieli
możliwość doskonalenia umiejętności pisania, drukowania i wykonywania prac plastycznych
z wykorzystaniem techniki komputerowej programu Corel. Wykonywano również rekwizyty
na potrzeby teatru, oprawę graficzną wystaw i kiermaszów. Pracownia malarska wykonywała
dekoracje do imprez odbywających się w WTZ, prowadziła również kronikę Warsztatu. W
roku sprawozdawczym pracownia wykonała 392 sztuki różnych wyrobów: jajka, anioły,
malowane wyroby z drewna, ze szkła i ceramiczne oraz elementy dekoracyjne do stroików.
1.5. Pracownia Rękodzieła - Pracownia specjalizuje się w wykonywaniu biżuterii
oraz kilimów i makram. Materiałem wykorzystywanym w zajęciach terapeutycznych była
również skóra, makaron, koraliki, włóczka, z których uczestnicy wyrabiali ozdoby, takie jak:
naszyjniki, bransoletki, kolczyki, przywieszki. W pracowni pod okiem instruktora uczestnicy
doskonalili swoje umiejętności w różnych formach rękodzielniczych: tworzenie kompozycji
ze skóry, wyplatanie ze sznurka, ozdoby z masy papierowej, ciastoliny, tkanie gobelinów i
inne. Uczestnicy na zajęciach wykonali 339 szt. różnych wyrobów, w tym 50% stanowiła
biżuteria oraz obrazy ze skóry, opakowania ozdobne, torby damskie z włóczki. W pracowni
stosuje się również technikę filcowani. W ten sposób dekorowano jajka wielkanocne,
kurczaki, ozdabiano bombki choinkowe.
1.6.Pracownia Komputerowa i Przygotowania do Zawodu - Tutaj

w ciszy i

skupieniu pod okiem instruktora zespół redakcyjny przygotowywał materiały i redagował
gazetkę WTZ „Głos dla każdego”. Natomiast artykuły do gazetki powstawały również w
innych pracowniach. Zespół przygotowywał je do druku, dodawał zdjęcia i składał w całość.
Zajęcia w pracowni polegały na nauce wykorzystania programów edukacyjnych w treningu
spostrzegawczości, pamięci, motoryki, sfery poznawczej, kształtowania wyobraźni.
Pozwalały na utrwalanie umiejętności pisania, czytania i liczenia. Tutaj przygotowywane były
materiały do strony internetowej warsztatu.
Do zadań tej pracowni należało również wyposażenie uczestników w niezbędne umiejętności
i wiedzę w zakresie poszukiwania i podjęcia pracy. Grupa szkoliła się w zakresie obsługi
kserokopiarki, bindownicy, laminarki. Trwała nauka pisania CV, autoprezentacji oraz
wykorzystania Internetu w celu poszukiwania pracy. Uczestnicy brali udział w treningu
ekonomicznym, w dyżurach pracowni gospodarstwa domowego doskonaląc samoobsługę i
zaradność życiową.
Pracownia wykonała w 2014r. 1277 kartek (wielkanocnych, bożonarodzeniowych,
okolicznościowych), oraz 76 sztuk innych wyrobów, stosując technikę ozdabiania - decupage,
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opracowywano strony tytułowe do książek na różne okazje, dyplomy, zaproszenia i
kalendarz ścienny z zaznaczonymi datami urodzin uczestników.
1.7. Pracownia Haftu - Podstawowymi predyspozycjami zawodowymi jakie były
doskonalone w tej pracowni to: cierpliwość i dokładność. Wykonanie haftu to zadanie
długotrwałe. Wymagało od uczestnika skupienia, powtarzania tych samych czynności i
długiego okresu oczekiwania na efekt końcowy. Wyłoniła się grupa uczestników, którzy tę
formę zajęć wykonują perfekcyjnie.
Techniki stosowane przez uczestników były różnorodne: haft krzyżykowy, gobelinowy,
wypełnianie, za igłą i inne tylko uczestnikowi wiadome. Dbano, by prace były bardzo
staranne, dokładne, a ich oprawienie sprawiało, że eksponowane na wystawach wzbudzały
podziw. W pracowni przebywało 4 uczestników pod opieką 1 terapeuty.
Na zajęciach wykonano 13 haftów, 7 stroików świątecznych oraz 80 ozdób świątecznych
(jajka, bombki, kury, choinki).
1.8. Pracownia Bukieciarska - Przygotowanie bukietu wymagało od uczestnika
wykazania się zmysłem artystycznym przy doborze koloru kwiatów, dodatków i sposobu ich
ułożenia. Uczestnicy trenowali dokładność, kreatywność, poczucie smaku, zmysł estetyczny.
Koszyczki kwiatowe i stroiki świąteczne były najlepiej sprzedającym się towarem na
kiermaszach organizowanych u nas i na zewnątrz. Pracownia w 2014 roku wykonała 842
stroiki, 25 choinek, 7 dekoracji książek i 39 kul kwiatowych.
1.9.Pracownia Ceramiczna - Przy wsparciu instruktora uczestnicy kontynuowali
swoją przygodę z gliną. Wykorzystując koło garncarskie, lub gotowe formy próbowali ręcznie
lepić dzbanek, miseczkę, doniczkę, a także gliniane instrumenty muzyczne na potrzeby
zespołu tanecznego i naszego teatru, a także elementy do wyrobu biżuterii. Uczestnicy
zapoznawali się z budową i zasadą działania koła, wykonywali elementy biżuterii (kuleczki,
kostki) oraz doniczki, figurki, aniołki, ozdoby choinkowe, wazony, świeczniki i inne.
Łącznie wykonano 47 sztuk różnych wyrobów.
Opieka medyczna
Uczestnicy pozostawali pod stałą opieką lekarsko – pielęgniarską Niepublicznego
ZOZ przy

Spółdzielni Inwalidów ”Zgoda”. W sytuacjach koniecznych, wymagających

interwencji , każdorazowo udzielona była pomoc, cztery przypadki wymagały interwencji
Pogotowia Ratunkowego.
Stały i bezpośredni kontakt z Przychodnią pozwalał na natychmiastową reakcję
w przypadku stwierdzonych dolegliwości.
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Dzięki przychylności dyrekcji Centrum Sportu i Rekreacji w Konstantynowie
Łódzkim udało nam się zorganizować odpłatne 1 raz w tygodniu (poniedziałek) wejścia na
krytą pływalnię. Zajęcia na basenie stanowią swoistą atrakcję i były wspaniałą formą
rehabilitacji ruchowej.

Przeprowadzono również badania

psychologiczne i konsultacje

psychiatryczne u większości uczestników.
Oddziaływania rehabilitacyjne w obydwu warsztatach miały charakter kompleksowy,
systematyczny i ciągły, z dużym naciskiem na przygotowanie uczestników do ewentualnego
podjęcia pracy.
Kształtowanie dojrzałości społecznej uczestników było prowadzone równolegle
z treningiem samodzielności i z rehabilitacją zawodową. Dzięki treningom w sferze
intelektualnej, społecznej i emocjonalnej, uczestnicy nabyli szereg umiejętności z zakresu
kontaktów

interpersonalnych,

uczyli

się

zawierania

znajomości,

otwartości

w

porozumiewaniu się z otoczeniem, słuchania i rozumienia innych, stosowania się do reguł,
współpracy z innymi, proszenia o pomoc i bycia pomocnym oraz stymulowania pozytywnych
zachowań.
Przebywanie w grupie, rozmowy terapeutyczne i uświadamiające, stosowane bodźce
motywacyjne, wyjazdy integracyjne, pełnienie różnych ról społecznych, korzystanie z dóbr
kultury spowodowały wzrost dojrzałości społecznej uczestników. Wyjazdy uczyły ich
samodzielności, wymuszały określone społecznie akceptowane zachowania, stanowiły
swoisty bodziec do podejmowania coraz trudniejszych wyzwań i przełamywanie własnych
słabości. Umacniały w nich wiarę we własne siły, przyniosły wzrost poczucie pewności
siebie, uczyły odpowiedzialności, kształtowały zasady współpracy, przyjaźni, empatii i
dbałości o własny wizerunek. Działania te służyły również przełamywaniu barier
społecznych. Sprawiały, że społeczeństwo zaczęło postrzegać osoby niepełnosprawne jako
partnerów, a nie jako słabszą, wymagającą pomocy grupę społeczną. W realizacji tego celu
pomocne okazały się koła zainteresowań jakie funkcjonują w WTZ:
-

sportowe,

-

muzyczne (nauka śpiewu i gry na instrumentach),

-

dziennikarskie opracowujące gazetkę WTZ: „Głos dla każdego”,

-

fotograficzne i video teka,

-

grupa taneczna „Kameleon”,

-

Teatr „Z potrzeby serca”.

Koło sportowe miało na celu podniesienie bądź utrzymanie sprawności fizycznej,
poprawę kondycji,

wyrobienie prawidłowych zasad współzawodnictwa, partnerstwa i
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zdrowej rywalizacji. Zaliczyć do nich można : kinezy-terapię (zajęcia na basenie,
gimnastyka), ludo- terapię (gry i zabawy świetlicowe).
Z uwagi na skalę niepełnosprawności i wiek nie wszyscy uczestnicy brali aktywny udział
w imprezach sportowych. Jednak osoby sprawne fizycznie chętnie w nich uczestniczyły.
Konkurencje sportowe uczyły pokory w przyjmowaniu porażek, dostarczały satysfakcji ze
zdobytych medali i dyplomów. Pozostali uczestnicy świetnie się bawili dopingując kolegów.
Redagowanie gazetki pozwoliło na zachowanie i doskonalenie umiejętności pisania i
czytania, mobilizowało do twórczego myślenia i przelania myśli na papier. Wpłynęło
korzystnie na sferę porozumiewania się z otoczeniem, poprawiało logiczne myślenie.
Pomocne były zajęcia z biblio-terapii (czytanie i przepisywanie wierszy i opowiadań, wizyty
w bibliotece, głośne recytowanie, zapamiętywanie).
Zajęcia z arteterapii (choreoterapia, muzykoterapia, teatroterapia) poza walorami
estetycznymi pozwalały uczestnikom kreować wizerunek własnej osoby, wcielać się w różne
postacie, myśleć inaczej, wyrażać ekspresję, żywiołowość, często w sposób ciekawszy od
zaproponowanego przez terapeutę. Pozwalały rozładowywać napięcia emocjonalne. Wdrażały
uczestników do pracy zespołowej, wewnętrznej dyscypliny, ćwiczyły pamięć, uwagę, a
przede wszystkim pozwalały im uwierzyć we własne siły i możliwości.
Trening ekonomiczny:
Ważnym narzędziem w rehabilitacji zawodowej i społecznej był trening ekonomiczny.
Środki finansowe otrzymywane przez uczestników w ramach treningu służyły zaspokajaniu
potrzeb uczestnika, poznaniu wartości nabywczej pieniądza, uczyły planowania wydatków,
oszczędzania. Prawidłowe zarządzanie finansami to bardzo istotny element samodzielności.
Wszyscy uczestnicy byli objęci tym treningiem. O jego wysokości decydowała Rada
Programowa ustalając w każdym miesiącu stawki dzienne, podwyżki lub obniżenie kwot
indywidualnych. To był ważny element w podniesieniu samooceny uczestników i czynnik
motywujący ich do aktywnej i efektywnej pracy. Wypłata następowała ostatniego dnia
roboczego w danym miesiącu, była zróżnicowana (od 30,- zł do 72,- zł ) Dokonywano jej w
kasie Spółdzielni, co dodatkowo podnosiło jej rangę. 109 razy nagradzano uczestników za
efekty w rehabilitacji zawodowej i społecznej. Pięciokrotnie zastosowano karę regulaminową,
obniżając kwotę treningu.
Decyzje Rady w tym temacie były protokołowane, a listy wypłat i wnioski indywidualne były
podpisywane przez wszystkich obecnych na zebraniach członków Rady Programowej WTZ.
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W

roku

2014

Rada

Programowa

dokonała

dwukrotnej

oceny

postępów

rehabilitacyjnych uczestników (półroczną i roczną) oraz jednej oceny kompleksowej., które
zawierały określenie poziomu samoobsługi, funkcjonowania intelektualnego, społecznego i
emocjonalnego uczestników, posiadane predyspozycje zawodowe oraz rokowania odnośnie
przyszłych zamierzeń w stosunku do uczestników.
Ocenie rocznej poddano 40 uczestników. W przypadku jednej osoby oceniano
przebieg procesu adaptacji po raz pierwszy. Pozostałych 39 uczestników oceniano w
odniesieniu do poprzedniego roku i odnotowano widoczne postępy, (a w kilku przypadkach
regres) bądź to w zaradności osobistej, funkcjonowaniu intelektualnym, emocjonalnym ,czy
też społecznym. Ocenie poddano również poziom predyspozycji zawodowych doskonalonych
podczas codziennych zajęć w pracowniach.
Ocenie kompleksowej 3 – letniej poddano 1 uczestnika. Rada Programowa podjęła
decyzję o przedłużeniu czasu pobytu w celu dalszej rehabilitacji społecznej i zawodowej
uczestnika, ze względu na nie wyczerpanie wszystkich dostępnych instrumentów w celu
poznania i ocenienia możliwości i rokowań uczestnika.
Na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej przeznaczono w roku 2014 łącznie:
1.233.000 zł. Zgodnie z art. 68 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997r., w tym ze środków PFRON
przeznaczono kwotę: 1.109.700,- zł

(t.j.:90%), zaś ze

środków własnych Powiatu

przeznaczono kwotę: 123.300,-zł (t.j.:10%).
Warsztat Terapii Zajęciowej w Konstantynowie Łódzkim otrzymał kwotę: 657.600,zł (środki PFRON wyniosły: 591.840,- zł ; środki własne Powiatu: 65.760,- zł), którą
wydatkował w 100%.
Na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Pabianicach przeznaczono kwotę: 575.400,zł (środki PFRON wyniosły 517.860,- zł ; środki własne Powiatu: 57.540,-zł), która została
wydatkowana również w 100 %.
Ponadto zgodnie z art. 10b ust.6 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych powiat, którego mieszkańcy są uczestnikami
rehabilitacji w warsztacie działającym na terenie innego powiatu jest zobowiązany do
pokrycia kosztów rehabilitacji w odniesieniu do swoich mieszkańców, w części nieobjętej
dofinansowaniem ze środków Funduszu w wysokości i na zasadach określonych w
porozumieniu zawartym z powiatem , na terenie którego działa warsztat.
W roku 2014 Powiat Pabianicki zawarł 2 porozumienia:
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- z Powiatem Zgierskim na dofinansowanie uczestnictwa 2 osób niepełnosprawnych,
mieszkańców Powiatu Pabianickiego, w Warsztacie Terapii Zajęciowej działającym na
terenie Powiatu Zgierskiego. Wydatki z tego tytułu wyniosły: 3.288,00 zł,
- z Miastem Łódź na dofinansowanie uczestnictwa 24 osób - mieszkańców Miasta Łodzi w
Warsztacie Terapii Zajęciowej działającym na terenie Powiatu Pabianickiego. Dochody z tego
tytułu wyniosły: 39.456,00 zł
Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.
W ramach zadań z zakresu rehabilitacji społecznej Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Pabianicach realizuje dofinansowania dla osób niepełnosprawnych do:


zakupu sprzętu rehabilitacyjnego pod warunkiem, że zachodzi potrzeba prowadzenia
rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu. O zaopatrzenie w
sprzęt rehabilitacyjny mogą ubiegać się również osoby fizyczne prowadzące
działalność gospodarczą oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające
osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób
niepełnosprawnych,



zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne oraz środki pomocnicze, które podlegają
refundacji Narodowego Funduszu Zdrowia.
W

roku

sprawozdawczym

do

PCPR

wpłynęło

1.620

wniosków

osób

niepełnosprawnych oraz jednostek organizacyjnych ubiegających się o dofinansowanie do
zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych na
łączną kwotę: 1.006.002,- zł. Zrealizowano dofinansowanie 1.247 wniosków na łączną
kwotę: 693.636,- zł
1. Na przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
-

1133 wniosków osób dorosłych na kwotę: 556.086,- zł

-

81 wniosków dzieci i młodzieży na kwotę: 100.893,- zł.

2. Na sprzęt rehabilitacyjny dla indywidualnych osób niepelnosprawnych
-

31 wniosków osób dorosłych na kwotę: 28.727,- zł

-

2 wnioski dla dzieci na kwotę: 7.930,- zł

W ramach tego zadania zrealizowano między innymi dofinansowania do zakupu:
wózków inwalidzkich, indywidualnych przedmiotów pionizujących, aparatów słuchowych,
obuwia ortopedycznego, pieluchomajtek, cewników, rowerów rehabilitacyjnych, rotorów,
materaców rehabilitacyjnych itp.
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Plan/PFRON
Ogółem:

693.638,- zł

Wykonanie
693.636,- zł

Wykonanie w stosunku do planu przy realizacji tego zadania wyniosło prawie 100%.
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Analizując powyższe wykresy można zauważyć, iż w roku 2014 na realizację
dofinansowań z zakresu zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i
środki pomocnicze przeznaczono o ponad 60 tys. więcej środków niż w roku 2013. Jednak
biorąc pod uwagę potrzeby w tym zakresie , tj.: ilość i wartość złożonych wniosków w roku
2014, brakuje ponad 300 tys. aby zaspokoić potrzeby wszystkich osób niepełnosprawnych
składających

wnioski

o

dofinansowanie.

Wnioskodawcy,

którzy

nie

otrzymali

dofinansowania w roku 2014 z powodu braku środków finansowych, mają możliwość
złożenia wniosku w roku następnym.
Łamanie barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z
indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.
Powiatowe
dofinansowania

z

Centrum

Pomocy

Rodzinie

zakresu

likwidacji

barier

w

Pabianicach

architektonicznych,

realizuje

również

technicznych,

w

komunikowaniu się.
Bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i jego
najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki
24

użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym.
Bariery

to

techniczne

przeszkody

wynikające

z

braku

zastosowania

lub

niedostosowania odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności, przedmiotów lub urządzeń.
Bariery w komunikowaniu się to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające
osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i lub przekazywanie informacji.
W roku 2014 na dofinansowanie zadań z zakresu likwidacji barier architektonicznych,
technicznych, w komunikowaniu się wpłynęły łącznie 202 wnioski osób dorosłych i dzieci na
łączną kwotę: 1.220.638,- zł. Zrealizowano 51 umów na łączną kwotę: 232.649,- zł, w tym
na:

Liczba zrealizowanych
umów
17

Rodzaj bariery

Wydatkowana kwota

bariery architektoniczne

101.718,- zł

28

bariery technicznych

117.843,- zł

6

bariery w komunikowaniu się

13.088,- zł

Ogółem:
51

232.649,-zł

Z dofinansowania skorzystało 49 dorosłych osób niepełnosprawnych na łączną kwotę:
213.617,- zł oraz 2 dzieci niepełnosprawnych do lat 18 na łączną kwotę: 19.032,- zł.
Likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych ma na
celu ułatwienie w znacznym stopniu osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych,
codziennych czynności lub umożliwienie kontaktów z otoczeniem, a także sprawniejsze
działanie tej osoby w społeczeństwie i umożliwienie jej wydajniejszego funkcjonowania.
Realizacja zadania objęła:


dostosowanie lokali mieszkalnych (łazienek) do potrzeb osób niepełnosprawnych
mających trudności w poruszaniu się,



zakup łóżek rehabilitacyjnych,



zakup podnośników,



zakup krzeseł toaletowych,



zakup nasadek sedesowych, ławeczek prysznicowych i wannowych,



zakup transporterów schodowych dla osób niepełnosprawnych poruszających się na
wózkach inwalidzkich,



zakup komputerów dla osób mających trudności w komunikowaniu się z otoczeniem.
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Komisja rozpatrująca wnioski z zakresu likwidacji barier funkcjonalnych, w pierwszej
kolejności brała pod uwagę wnioski o przyznanie dofinansowania z zakresu likwidacji barier
technicznych i architektonicznych.
Wnioski z zakresu likwidacji barier architektonicznych, komisja rozpatrywała w oparciu
o regulamin punktowego systemu oceny wniosków. Dla wszystkich wnioskodawców
obowiązywała skala punktowa, zgodnie z którą ustalona została kolejność przyznawania
dofinansowania W/w komisja zakwalifikowała do dofinansowania z zakresu likwidacji barier
architektonicznych 38 osób niepełnosprawnych. Biorąc jednak pod uwagę bardzo
ograniczone środki finansowe otrzymane z PFRON, możliwe było zawarcie jedynie 17 umów
z osobami niepełnosprawnymi, które uzyskały największą ilość punktów.
Dofinansowania z zakresu likwidacji barier technicznych przyznawane były do
momentu wyczerpania środków finansowych.
Dofinansowanie z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się zostało przyznane
jedynie 6 osobom niepełnosprawnym, które ze względu na swoją niepełnosprawność miały
znacznie ograniczony kontakt z otoczeniem. Sprzęt zakupiony w ramach tego zadania
umożliwił im normalne funkcjonowanie w społeczeństwie.
Ze względu na duże ograniczenia finansowe, nie było możliwości udzielenia pomocy
wszystkim osobom niepełnosprawnym, składającym wnioski.

Plan/PFRON
Ogółem:

232.649,- zł

Wykonanie
232.649,- zł

Wykonanie w stosunku do planu przy realizacji tego zadania wyniosło: 100%.
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Sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych
W roku sprawozdawczym, zgodnie z obowiązującymi przepisami, realizowane były
wnioski złożone do 30 listopada roku ubiegłego.
Do dnia 30 listopada 2013 r. wpłynęło łącznie 35 wniosków na zadania realizowane w
2014r. Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania na dzień 30 listopada 2013r.
wyniosła 147.358,70 zł.
Wnioski zostały złożone przez:
l.p.

Wnioskodawca

1.

Środowiskowy Dom Samopomocy
Drzewociny 43, Dłutów
Polski Związek Niewidomych Koło Terenowe nr XIV
ul. Traugutta 2, 95-200 Pabianice
„Jesteśmy tacy...”
ul. Jana Pawła II 68, 95-200 Pabianice

2.
3.

Liczba
wniosków
1

Wnioskowana
kwota
3.480,00

3

5.995,80

6

24.908,00
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4.
5.
6.

7.

8.
9.

10.

RAZEM
ul Dolna 46/13, 95-200 Pabianice
„Czuję sercem” OPP
ul. 8 Marca 1, 95-050 Konstantynów Ł.
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Konstantynowie Ł.
ul. Zgierska 10, 95-050 Konstantynów Ł.
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Pabianicach
ul. Cicha 43, 95-200 Pabianice
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Narządu Ruchu
ul. Kościuszki 22, 95-200 Pabianice
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Oddział Rejonowy w Pabianicach
ul. Gdańska 6, 95-200 Pabianice
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Koło Osób Niepełnosprawnych
ul. Traugutta 2, 95-200 Pabianice

2

34.026,00

2

10.425,00

3

7.950,00

5

18.773,40

5

26.568,00

3

3.498,90

5

11.733,60

OGÓŁEM:

35

147.358,70

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych na posiedzeniu w dniu 05
marca 2014r. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, zgodnie z którym w 2014r. na
zadania z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki przeznaczono ogółem środki
finansowe w wysokości 57.092,00zł. Kwota ta została rozdysponowana poprzez przyznanie
dofinansowania do realizacji wybranych wspólnie z wnioskodawcami zadań. Ustalono kwotę
dofinansowania dla każdego wnioskodawcy w wysokości do 5000,00zł. (pięć tysięcy złotych
00/100). W/w kwota nie obejmuje zorganizowanej przez stowarzyszenie „Jesteśmy Tacy…”
w Pabianicach imprezy o zasięgu powiatowym, pod nazwą „IX Powiatowe Noworoczne
Spotkanie Integracyjne Osób Niepełnosprawnych”, dofinansowanej ze środków PFRON w
wysokości 7.092,00zł. na podstawie wniosku rozpatrzonego pozytywnie przez Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie w styczniu 2014r.
W ramach realizacji zadań z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób
niepełnosprawnych w 2014r. ogółem zawarto 22 umowy na łączną kwotę 53.805,30zł. w
tym:
1. ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Drzewocinach:
l.p.

Nr umowy

Dofinansowanie
zgodnie z umową

Dofinansowanie
wykorzystane

Zadanie

1.

06/2014
26.05.14

3.480,00

3.480,00 Piknik integracyjny Drzewociny
2014

Razem:

1 umowa

3.480,00

3.480,00

X
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2. z Polskim Związkiem Niewidomych Koło Terenowe nr XIV w Pabianicach:
l.p.

Nr umowy

Dofinansowanie
zgodnie z umową

1.

04/2014
06.05.14

2.760,00

2.

15/2014
26.08.14

2.240,00

Razem:

2 umowy

5.000,00

Dofinansowanie
wykorzystane

Zadanie

2.656,80 Jednodniowy wyjazd
rehabilitacyjno-wypoczynkowy
do Term w Uniejowie
2.240,00 Jednodniowa wycieczka
turystyczno-krajoznawcza do
Rogowa i Jeżowa
4.896,80

X

3. ze Stowarzyszeniem „Jesteśmy Tacy…” w Pabianicach:
l.p.

Nr umowy

1

01/2014
14.02.14

7.092,00

2

14/2014
25.08.14
20/2014
09.10.14

2.118,00

3

Razem:

3 umowy

Dofinansowanie
zgodnie z umową

2.882,00

12.092,00

Dofinansowanie
wykorzystane

Zadanie

7.092,00 IX Powiatowe Spotkanie
Noworoczne osób
niepełnosprawnych
1.694,40 Wyjazd do term w Uniejowie
2.882,00 Wycieczka do Warszawy,
zwiedzanie Muzeum Powstania
Warszawskiego
i Stadionu Narodowego
11.668,40

X

4. ze Stowarzyszeniem „RAZEM” przy DOA w Pabianicach:
l.p.

Nr umowy

Dofinansowanie
zgodnie z umową

Dofinansowanie
wykorzystane

Zadanie

1.

05/2014
26.05.14

5.000,00

5.000,00 Czterodniowa wycieczka do
Lublina i okolic

Razem:

1 umowa

5.000,00

5.000,00

X

5. ze Stowarzyszeniem „Czuję sercem” w Konstantynowie Łódzkim:
l.p.

Nr umowy

Dofinansowanie
zgodnie z umową

1.

09/2014
03.07.14

3.500,00

2.

18/2014
30.09.14

1.500,00

Razem:

2 umowy

5.000,00

Dofinansowanie
wykorzystane

Zadanie

3.500,00 Dwudniowy wyjazd integracyjny
do Sulejowa
1.500,00 Spotkanie integracyjne „Jesienne impresje”
5.000,00

X
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6. z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło
w Konstantynowie Łódzkim:
l.p.

Nr umowy

Dofinansowanie
zgodnie z umową

1.

03/2014
06.05.14

3.000,00

2.

07/2014
02.06.14

800,00

3.

21/2014
01.12.14

1.200,00

Razem:

3 umowy

5.000,00

Dofinansowanie
wykorzystane

Zadanie

3.000,00 Dojazd na turnus rehabilitacyjny
w Mrzeżynie-wycieczka
krajoznawcza
800,00 Dzień Godności Osoby
z Niepełnosprawnością
Intelektualną połączone z
obchodami Dnia Dziecka
1.200,00 Organizacja
spotkania
mikołajkowego dla dzieci i
młodzieży
5.000,00

X

7. z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło
w Pabianicach:
l.p.

Nr umowy

1.

10/2014
07.07.14
16/2014
19.09.14
22/2014
04.12.14

1.634,40

1.550,40 Wycieczka do stadniny koni

1.868,40

1.636,80 Wycieczka po Ziemi Łęczyckiej

1.497,20

1.497,20 Wycieczka do Manufaktury
i do kręgielni w Łodzi

3 umowy

5.000,00

4.684,40

2.
3.

Razem:

Dofinansowanie
zgodnie z umową

Dofinansowanie
wykorzystane

Zadanie

X

8. ze Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych Narządu Ruchu w Pabianicach:
l.p.

Nr umowy

Dofinansowanie
zgodnie z umową

1.

12/2014
18.07.14

4.415,00

2.

19/2014
07.10.14

585,00

Razem:

2 umowy

5.000,00

Dofinansowanie
wykorzystane

Zadanie

4.415,00 Dwudniowy piknik nad Zalewem
Sulejowskim
585,00 Wyjazd do kina TOMI w
Pabianicach
5.000,00

X

9. z Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy
w Pabianicach
l.p.

Nr umowy

1.

02/2014
30.04.14

Dofinansowanie
zgodnie z umową

1.098,00

Dofinansowanie
wykorzystane

Zadanie

944,16 Jednodniowa wycieczka
krajoznawczej trasą Pabianice31

2.

11/2014
10.07.14

1.548,00

3.

17/2014
30.09.14

852,90

Razem:

3 umowy

3.498,90

Łowicz-Nieborów-ArkadiaPabianice
1.508,70 2-dniowa wycieczka do
Wrocławia
522,90 Teatr Jaracza
2.975,76

10. z Polskim Towarzystwem Turystyczno
Niepełnosprawnych w Pabianicach
l.p.

Nr umowy

1.

08/2014
20.06.14
13/2014
11.08.14

2.
Razem:

2 umowy

Dofinansowanie
zgodnie z umową

Dofinansowanie
wykorzystane

250,00

X
- Krajoznawczym Koło Osób

Zadanie

250,00 Piknik w Rydzynach

4.484,40

4.459,80 Wycieczka do Sandomierza

4.734,40

4.709,80

X

Realizacja zadań z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych
w 2014r. została dofinansowana ze środków PFRON w łącznej kwocie 52.415,16zł. Objęto
dofinansowaniem ze środków PFRON 843 osoby niepełnosprawne (liczbę osób należy
rozumieć jako sumę jednostkowych wypłaconych dofinansowań, ponieważ niektóre osoby brały
udział w kilku realizowanych zadaniach), w tym 52 dzieci (kwota 3.251,87zł.) i 164 mieszkańców
gmin wiejskich (kwota: 9.419,15zł.)
Wykonanie w stosunku do planu (po zmianach) przy realizacji tego zadania wyniosło:
Plan

Wykonanie

%

52.416,00

52.415,16

99,99

Wnioskodawcy ubiegający się o dofinansowanie z zakresu sportu, kultury, rekreacji
i turystyki osób niepełnosprawnych, którymi są głównie stowarzyszenia działające na rzecz
osób niepełnosprawnych, starają się planować zadania, których realizacja pozwoli na
propagowanie sportu jako elementu zdrowego stylu życia mogącego przyczynić się do
podniesienia sprawności fizycznej ich podopiecznych oraz ograniczenia przyczyn i skutków
ich niepełnosprawności. Aktywność fizyczna podejmowana przez osoby objęte wnioskiem o
dofinansowanie jest również formą wypoczynku, rekreacji, odnowy sił psychofizycznych.
Realizowane są także zadania o szerokich walorach poznawczych i kształcących (w tym
wyjazdy turystyczne), które umożliwiają osobom niepełnosprawnym korzystanie z dóbr
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kultury oraz wspierają ich własną twórczość pobudzając kreatywność i wzmacniając poczucie
własnej wartości.
Realizacja zadań z tego zakresu odgrywa znaczną rolę w procesie rehabilitacji
społecznej osób niepełnosprawnych oraz włącza je w nurt życia społecznego.
Do 30 listopada 2014r. wpłynęło do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
26 wniosków o dofinansowanie realizacji zadań z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki
osób niepełnosprawnych, które będą realizowane w 2015 r., w tym:

l.p. Wnioskodawca

Liczba
wniosków
1

Wnioskowana
kwota
22.531,00

1.

Stowarzyszenie „RAZEM” przy DOA w Pabianicach

2.

2

12.892,00

5

25.575,00

2

5.070,00

5.

Stowarzyszenie „Czuję sercem” w Konstantynowie
Łódzkim
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Narządu Ruchu
w Pabianicach
Polski Związek Niewidomych Koło Terenowe nr XIV
w Pabianicach
Stowarzyszenie „Jesteśmy Tacy...” w Pabianicach

4

14.616,00

6.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Drzewocinach

1

3.480,00

7.

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem
Umysłowym w Pabianicach
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem
Umysłowym w Konstantynowie Łódzkim
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
w Pabianicach - Koło Osób Niepełnosprawnych

4

15.656,40

4

8.016,00

3

23.919,60

26

131.756,00

3.
4.

8.
9.

OGÓŁEM:

Kompletne wnioski o dofinansowanie zadań realizowanych w 2015 r., spełniające
warunki określone w rozporządzeniu z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia
rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.1190 ze zm.) zostaną
rozpatrzone po uzyskaniu przez PCPR informacji z PFRON o wysokości środków
przypadających według algorytmu w 2015 r. na realizację zadań określonych w ustawie z
dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2011r. nr 127 poz. 721 ze zm.) oraz po podjęciu przez Radę
Powiatu Pabianickiego uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków
otrzymanych z PFRON, przeznaczonych na ich realizację.
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3.2.Pilotażowy program „Aktywny samorząd”.
W roku 2014 Powiat Pabianicki realizował pilotażowy program pod nazwą „Aktywny
samorząd”, którego głównym celem było wyeliminowanie lub zmniejszenie barier
ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym
i dostępie do edukacji.
W dniu 11 kwietnia 2013 r. została zawarta umowa w sprawie realizacji w/w
programu miedzy Powiatem Pabianickim a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych. Na mocy w/w umowy, aneksowanej dnia 10 marca 2014r. oraz 24
listopada 2014r. PFRON przekazał środki finansowe w łącznej wysokości 416.196,00 zł,
z czego 390.797,00 zł na dofinansowanie wsparcia dla osób niepełnosprawnych
oraz 25.399,00 zł na obsługę, promocję i ewaluację programu „Aktywny samorząd”.
Ponadto środki te zostały podzielone na inwestycyjne i bieżące, ewentualne przesunięcia
środków były możliwe jedynie między obszarami w ramach środków inwestycyjnych
oraz między modułami/obszarami w ramach środków bieżących, natomiast nie można było
robić przesunięć ze środków inwestycyjnych na bieżące oraz odwrotnie.
Podstawą prawną realizacji programu jest art. 47 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 27
sierpnia

1997r.

o

rehabilitacji

zawodowej

i

społecznej

oraz

zatrudnianiu

osób

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. nr 127, poz. 721, z późn. zm.).
Program „Aktywny samorząd” obejmował swoim działaniem szeroki zasięg wsparcia,
które zostało podzielone na moduły, obszary i zadania:
Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:
1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
a. Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego
samochodu,
b. Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie
informacyjnym:
a. Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów
oraz oprogramowania,
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b. Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach
programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
3. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
a. Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
b. Zdanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka
inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
c. Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano
nowoczesne rozwiązania techniczne,
d. Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy
kończyny,
4. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki
dla osoby zależnej.
Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.
Moduł III – szkolenia kadr samorządów oraz organizacji pozarządowych z zakresu
problematyki niepełnosprawności.
Moduł I i Moduł II jest realizowany przez samorząd powiatowy, natomiast Moduł III jest
realizowany przez PFRON.
Oferowane wsparcie w ramach programu odpowiada celom szczegółowym, które zostały
sformułowane następująco:
1. przygotowanie beneficjentów programu z zaburzeniami ruchu i percepcji wzrokowej
do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się
do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego (Moduł I, Obszar B),
2. przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej
lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier
w poruszaniu się oraz barier transportowych (Moduł I, Obszary A i C),
3.

umożliwianie beneficjentom programu aktywizacji zawodowej poprzez

zastosowanie

elementów wspierających ich zatrudnienie (Moduł I, Obszar D),
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4.

poprawa szans beneficjentów programu na rywalizację o zatrudnienie na otwartym
rynku pracy poprzez podwyższanie kwalifikacji (Moduł II),

5.

wzrost

kompetencji

osób

zaangażowanych

w

proces

rehabilitacji

osób

niepełnosprawnych, pracowników lub pracujących na rzecz jednostek samorządu
terytorialnego lub organizacji pozarządowych (Moduł III).
Adresatem Modułu I programu jest osoba niepełnosprawna, która w przypadku:
1. Obszaru A:
a. Zadanie 1 – jest w wieku aktywności zawodowej (tj. jest osobą pełnoletnią, która nie
osiągnęła wieku emerytalnego), bądź osiągnęła wiek emerytalny i jednocześnie jest
zatrudniona bądź jest osobą do lat 18 i posiada:


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



dysfunkcję narządu ruchu,

b. Zadanie 2 - jest w wieku aktywności zawodowej (tj. jest osobą pełnoletnią, która nie
osiągnęła wieku emerytalnego) i posiada:


znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,



dysfunkcję narządu ruchu,

2. Obszaru B – jest w wieku aktywności zawodowej (tj. jest osobą pełnoletnią, która nie
osiągnęła wieku emerytalnego), bądź osiągnęła wiek emerytalny i jednocześnie jest
zatrudniona bądź jest osobą do lat 18 i posiada:
 znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia –
orzeczenie o niepełnosprawności,
 dysfunkcję obu kończyn górnych lub narządu wzroku,
3. Obszaru C:
a. Zadanie 1 – jest w wieku aktywności zawodowej (tj. jest osobą pełnoletnią, która nie
osiągnęła wieku emerytalnego), bądź osiągnęła wiek emerytalny i jednocześnie jest
zatrudniona bądź jest osobą do lat 18 i posiada:
 znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia –
orzeczenie o niepełnosprawności,
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 dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka
inwalidzkiego o napędzie ręcznym,
b. Zadanie 2 – posiada znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku
życia – orzeczenie o niepełnosprawności oraz jest użytkownikiem wózka inwalidzkiego
o napędzie elektrycznym,
c. Zadanie 3 i 4 - jest w wieku aktywności zawodowej (tj. jest osobą pełnoletnią, która nie
osiągnęła wieku emerytalnego), bądź osiągnęła wiek emerytalny i jednocześnie jest
zatrudniona i posiada:
 stopień niepełnosprawności,
 potwierdzoną opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
 potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy
w wyniku wsparcia udzielonego w programie,
4. Obszaru D:
 posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 jest aktywna zawodowo (tzn. jest zatrudniona lub jest zarejestrowana w urzędzie pracy
jako osoba bezrobotna lub zarejestrowana w urzędzie pracy jako osoba poszukująca
pracy i nie pozostająca w zatrudnieniu),
 pełni rolę opiekuna prawnego dziecka.
Adresatem Modułu II programu jest osoba niepełnosprawna, która:
 posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 pobiera naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub ma przewód
doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.
W roku 2014 wpłynęło ogółem 108 wniosków na łączną kwotę 603.177,00 zł, z czego:
- 82 wnioski zostały zrealizowane – wypłacono dofinansowanie ze środków PFRON,
- 18 wniosków zostało odrzuconych z powodu niespełniania wymagań formalnych,
- 3 wnioskodawców złożyło rezygnację z dofinansowania,
- 3 wnioski zostały rozpatrzone negatywnie z powodu wyczerpania środków finansowych,
- 1 wniosek złożony po terminie pozostał bez rozpatrzenia.
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- 1 wnioskodawca zmarł przed przyznaniem dofinansowania.
Poniżej przedstawione jest wykonanie programu „Aktywny samorząd” za rok 2014.

Lp.

1.

Moduł / Obszar / Ilość
wniosków
Zadanie
zweryfikowa
nych
pozytywnie
Moduł I/ Obszar 3

Ilość

Dofinansowanie

zawartych

zgodnie z umową wykorzystane

Dofinansowanie

umów
3

14.972,00 zł

11.984,00 zł

0

0

0 zł

0 zł

15

15

82.081,00 zł

81.524,00 zł

3

3

6.000,00 zł

6.000,00 zł

12

7

84.620,00 zł

84.620,00 zł

1

1

2.000,00 zł

2.000,00 zł

3

2

40.250,00 zł

40.083,00 zł

0

0

0 zł

0 zł

2

2

2.000,00 zł

2.000,00 zł

50

49

150.034,00 zł

150.034,00 zł *

89

82

381.957,00 zł

378.245,00 zł *

A/ Zadanie 1
2.

Moduł I/ Obszar
A/ Zadanie 2

3.

Moduł I/ Obszar
B/ Zadanie 1

4.

Moduł I/ Obszar
B/ Zadanie 2

5.

Moduł I/ Obszar
C/ Zadanie 1

6.

Moduł I/ Obszar
C/ Zadanie 2

7.

Moduł I/ Obszar
C/ Zadanie 3

8.

Moduł I/ Obszar
C/ Zadanie 4

9.

Moduł I/ Obszar
D

10.
Ogółem

Moduł II

* W ramach Modułu II do dnia 31 grudnia 2014 r. zawarto 49 umów dofinansowania
na łączną kwotę 150.034,00 zł, natomiast wypłata dofinansowania dotycząca jednej z umów
nastąpiła dnia 08 stycznia 2015r. W związku z tym do dnia 31 grudnia 2014r. kwota
wykorzystanego dofinansowania w ramach Modułu II wynosiła 146.565,00 zł, a kwota
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wykorzystanego dofinansowania w ramach programu ogółem wynosiła 374.776,00 zł.
W tabeli uwzględniono wypłaty dofinansowania z dnia 08 stycznia 2015r., w związku z czym
pełna kwota wykorzystanego dofinansowania w ramach Modułu II wynosi 150.034,00 zł,
a kwota wykorzystanego dofinansowania w ramach programu ogółem wynosi 378.245,00 zł.
Zadanie nr 2 w ramach Obszaru A Modułu I nie było realizowane w 2014 roku,
ponieważ nie wpłynął żaden wniosek. W ramach Zdania nr 4 Obszaru C Modułu I
nie przyznano dofinansowania, ponieważ wpłynął 1 wniosek, który został zweryfikowany
negatywnie pod względem formalnym.
Po zawarciu wszystkich umów pozostało 12.552,00 zł. Było kilka powodów
niewykorzystania tej kwoty. Nadwyżka w wysokości 12.541,00 zł pozostała w ramach
środków bieżących Modułu I nie została wykorzystana z powodu zbyt małej ilości
wnioskodawców oraz braku możliwości jej przesunięcia na środki inwestycyjne w ramach
Moduł I. Nadwyżka w wysokości 10 zł w ramach Modułu II pozostała w wyniku równego
podziału

środków

pomiędzy

wszystkimi

wnioskodawcami.

W

ramach

środków

inwestycyjnych Modułu I po podziale środków pozostał 1 zł.
Środki finansowe przekazane na obsługę, promocję i ewaluację programu „Aktywny
samorząd” zostały wykorzystane w całości.
Ogółem z dofinansowania skorzystało :


35 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem
równoważnym na łączną kwotę 227.932,00 zł,



26 osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem
równoważnym na łączną kwotę 132.855,00 zł,



4 osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia na łączną
kwotę 17.458,00 zł.

Liczba osób, które otrzymały dofinansowanie nie jest tożsama z liczbą zawartych umów,
ponieważ z jednym wnioskodawcą można było zawrzeć kilka umów w ramach różnych
modułów/obszarów/zadań.

3.3. Powiatowy Program działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na
lata: 2014-2020.
Podstawą

stworzenia

„Powiatowego

Programu

Działań

na

Rzecz

Osób

Niepełnosprawnych na lata 2014-2020” jest ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2011 r., Nr 127,

39

poz. 721, z późn. zm.), która nakłada na powiat obowiązek opracowywania i realizacji
powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
Celem Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych jest
zapewnienie i popieranie skutecznych działań w zakresie zapobiegania niepełnosprawności,
łagodzenia jej skutków, rehabilitacji, a także realizacja zadań zmierzających do pełnego
uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym. Oznacza to zapewnienie osobom
niepełnosprawnym takich samych szans jak całej ludności oraz ich równy udział w ogólnej
poprawie warunków życia stanowiącej rezultat rozwoju społecznego i ekonomicznego.
Obowiązek wyrównywania tych szans oraz zajęcia się konsekwencjami niepełnosprawności
spoczywa na władzach państwowych i samorządowych. Program wyznacza kierunki działań
na rzecz osób niepełnosprawnych, zapewniających im godne i aktywne życie, a także pomoc
dostosowaną do rzeczywistych potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności. Działania
realizowane w ramach Programu zmierzają do aktywizacji osób niepełnosprawnych w życiu
zawodowym, społecznym, kulturalnym; podnoszenia świadomości osób niepełnosprawnych
w zakresie przysługujących im praw, eliminacji zjawiska niechęci czy wrogości do osób
niepełnosprawnych, które są przyczyną ich społecznej alienacji.
Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych zawiera kierunkowy
plan działań

na lata 2014-2020, mających na celu poprawę jakości życia osób

niepełnosprawnych z terenu Powiatu Pabianickiego. Program, poprzez pobudzanie
aktywności osób niepełnosprawnych pragnie wzmocnić ich potencjał. Działania
podejmowane w ramach programu mają charakter interdyscyplinarny i wymagają
współpracy wielu partnerów społecznych, w tym samorządu powiatowego i samorządów
gminnych, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, jednostek służby zdrowia,
organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Zakres
realizacji zadań ujętych w programie uzależniony będzie od wysokości środków
finansowych samorządu powiatowego oraz samorządów gminnych. Realizacja części zadań
ujętych w Programie będzie również uzależniona od wysokości środków otrzymanych: z
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a także z Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz z Budżetu Państwa. Wdrożenie opracowanego programu ma
przede wszystkim przyczynić się do stopniowego eliminowania występujących problemów
osób niepełnosprawnych, zamieszkujących Powiat Pabianicki.
W/w program został przyjęty Uchwałą Nr LIV/374/14 Rady Powiatu Pabianickiego z
dnia 27 lutego 2014 r.
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3.4. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Starosta powołuje Powiatowy Zespół ds.
Orzekania o Niepełnosprawności. Na terenie Powiatu Pabianickiego w/w zespół ma siedzibę
w budynku PCPR w Pabianicach, przy ul. Traugutta 6a.
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pabianicach został
powołany przez Starostę Pabianickiego na mocy Zarządzenia Nr 3/00 z dnia 18.01.2000 r.
Podstawy prawne działania Zespołu:
1) ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz.721 z późn. zm.),
2) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie
kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. z 2002r. Nr 17,
poz. 162 z późn. zm.),
3).rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w
sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2003 r., Nr
139, poz. 1328 z późn. zm.).
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności orzeka na wniosek
osoby zainteresowanej lub przedstawiciela ustawowego tej osoby.
Zespół wydaje:


orzeczenia o niepełnosprawności dla osób, które nie ukończyły 16 r. ż.,



orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób, które ukończyły 16 r. ż.,



orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień dla osób, które posiadają orzeczenia o
inwalidztwie lub niezdolności do pracy, o których mowa w art. 5 i 62 ustawy o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,



legitymacje osób niepełnosprawnych.,
Od 1 lipca 2014 r., zgodnie z ustawą z dnia 23.10.2013 r. o zmianie ustawy- Prawo o

ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 1446) Powiatowy
Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydaje również karty parkingowe.
W ramach działalności Zespołu, w okresie od stycznia do grudnia 2014 roku
powołano 269 składów orzekających, których posiedzenia odbywały się w siedzibie
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach.
Przyjęto do rozpatrzenia 3172 wniosków o ustalenie niepełnosprawności – z czego :
-

2847 wniosków o ustalenie stopnia niepełnosprawności,
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-

325 wniosków o przyznanie niepełnosprawności dla osób poniżej 16 r.ż.

Przyczyny ubiegania się o stopień niepełnosprawności osób powyżej 16 r. ż obrazuje poniższa
tabela:
Cel:

Liczba osób

Zatrudnienie

740

Korzystanie z systemu środowiskowego

331

wsparcia
Zasiłek stały

0

Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i

514

środki pomocnicze
Zasiłek pielęgnacyjny

524

Korzystanie z karty parkingowej

476

Inne: szkolenia, uczestnictwo w wtz, ulgi i

242

uprawnienia
Ustawowi przedstawiciele dzieci do 16 roku życia

ubiegają się o przyznanie

orzeczenia o niepełnosprawności w celu uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego.
W okresie sprawozdawczym wydano: 3.217 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności i
niepełnosprawności do 16 r.ż.
Ilość złożonych wniosków nie jest równoznaczna z ilością wydanych orzeczeń, ze względu na
zobowiązania realizowane przez Powiatowy Zespół z roku poprzedniego ( wnioski przyjęte
w IV kwartale 2013 roku), jak również wnioski przyjęte w grudniu 2014 r., które zostały
przekazane do rozpatrzenia w roku 2015.
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Liczba wydanych orzeczeń ze względu na rodzaj niepełnosprawności, przedstawia
poniższa tabela:
Rodzaj niepełnosprawności

Ilość wydanych orzeczeń

niepełnosprawność narządu ruchu

691

układu oddechowego i krążenia

599

laryngologiczna

234

choroby psychiczne

316

onkologiczna, metaboliczna, dermatologiczna

195

neurologiczna

352

układu pokarmowego

94

okulistyczna

74

epilepsja

17

układu moczowo-płciowego

98

43

upośledzenie umysłowe

70

całkowite zaburzenia rozwojowe

2

OGÓŁEM

2.742

W tabeli nie zostały uwzględnione orzeczenia o odmowie i braku niepełnosprawności.
Wśród osób, które otrzymały orzeczenie w roku 2014 było 1386 kobiet i 1356 mężczyzn.
Liczba ta nie uwzględnia orzeczeń o odmowie i braku niepełnosprawności mężczyzn i kobiet.

W przypadku dzieci poniżej 16 r.ż. wydano 210 orzeczeń o zaliczeniu do osób
niepełnosprawnych. Ilość złożonych wniosków nie jest jednoznaczna z ilością wydanych
orzeczeń, ze względu na zobowiązania realizowane przez Powiatowy Zespół z roku
poprzedniego ( wnioski przyjęte w IV kwartale 2013 roku), jak również wnioski przyjęte w
grudniu 2014 r., które zostały przekazane do rozpatrzenia w roku 2015.
Ponadto w ubiegłym roku Zespół wydał 345 legitymacji dla osób niepełnosprawnych.
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Osoby niepełnosprawne o obniżonej sprawności ruchowej mogą ubiegać się o wydanie
karty parkingowej, która upoważnia do niestosowania się do niektórych przepisów ruchu
drogowego. Chodzi tu przede wszystkim o znaki drogowe dotyczące zakazu ruchu lub
postoju. W okresie sprawozdawczym wydano 419 kart parkingowych dla osób prywatnych
i 2 karty dla instytucji.
Środki finansowe otrzymane na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o
Niepełnosprawności przedstawiały się następująco:
-

środki z budżetu Wojewody – 362.707,- zł

-

środki własne Powiatu

–

Razem :

22.382,- zł
385.089,-zł

Wykonanie w/w planu:
- środki z budżetu Wojewody – 362.687,86 zł
- środki własne Powiatu
Razem:

-

7.866,27 zł
370.554,13 zł

Zwrot niewykorzystanych środków wyniósł: 14.534,87 zł
Podstawowe wydatki były związane z wynagrodzeniem osobowym pracowników oraz
umowami cywilnoprawnymi z orzekającymi lekarzami.

3.5. Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych.
Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych została utworzona
oraz prowadzi swą działalności na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych oraz rozporządzenia
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003r. w sprawie organizacji oraz trybu
działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad ds. osób niepełnosprawnych.
W dniu 27.07.2011r. zarządzeniem Nr 45 Starosta Pabianicki powołał III kadencję
Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w składzie:
1. Jadwiga Bobowiak – Polski Związek Niewidomych Koło Terenowe w Pabianicach,
2. Małgorzata Knap – Stowarzyszenie „Razem” przy Dziennym Ośrodku Adaptacyjnym dla
Osób niepełnosprawnych w Pabianicach,
3. Justyna Kudaj – Krajowa Izba Gospodarczo – Rehabilitacyjna Oddział Łódzki oraz
Stowarzyszenie „CZUJĘ SERCEM” w Konstantynowie Łódzkim,
4. Marzena Berner – Stowarzyszenie „JESTEŚMY TACY” w Pabianicach,
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5. Marzena Kobojek – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
Koło w Konstantynowie Łódzkim.
W 2014 r. Rada odbyła 3 protokołowane posiedzenia. Wzorem lat ubiegłych Rada
kontynuowała działania w zakresie realizacji programu na rzecz osób niepełnosprawnych w
następującym zakresie:
1. Inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:
- integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
- realizacji praw osób niepełnosprawnych,
2. Opiniowanie

projektów

powiatowych

programów

działań

na

rzecz

osób

niepełnosprawnych,
3. Ocena realizacji programów,
4. Opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Powiatu pod
kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.
W posiedzeniach Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych udział
brali zapraszani goście min.: Wicestarosta Pabianicki, Dyrekcja i pracownicy PCPR, oraz
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach, a także przedstawiciele stowarzyszeń
działających na rzecz osób niepełnosprawnych.
Obsługę administracyjno – biurową na potrzeby Powiatowej Społecznej Rady ds.
Osób Niepełnosprawnych prowadziło Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

4. Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej oraz
ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
4.1. Domy Pomocy Społecznej.
Ustawa o pomocy społecznej nakłada na Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie nadzór
nad prawidłowym funkcjonowaniem domów pomocy społecznej, w szczególności w zakresie
spraw finansowych i administracyjnych.
Na terenie powiatu pabianickiego funkcjonują dwa domy pomocy społecznej
mieszczące się :
-

w Pabianicach, przy ul. Wiejskiej 55/61 z filią przy ul. Łaskiej 86 dla osób przewlekle
somatycznie chorych.

-

w Konstantynowie Łódzkim, Bechcice 3 dla kobiet przewlekle psychicznie chorych.
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Liczba miejsc

Liczba mieszkańców Miesięczny

statutowych

na dzień 31.12.14 r.

koszt

utrzymania
1 osoby w 2014 r.

DPS w Pabianicach

195

195

3.075,48 zł

DPS w Konstantynowie Ł

143

142

2.827,63 zł

Prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej przysługuje osobie wymagającej
całodobowej opieki z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności, nie mogącej
samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej
pomocy w formie usług opiekuńczych.
Zgodnie art. 60 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej pobyt w domu pomocy społecznej
jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania. Zgodnie z w/w
ustawą mieszkańcy domu zobowiązani są do wnoszenia opłaty za pobyt w wysokości nie
większej niż 70% swojego dochodu.
Ponadto finansowanie pobytu osób przebywających w domach pomocy społecznej ze
środków publicznych następuje według zasad:


na osoby umieszczone na podstawie decyzji o skierowaniu wydanej przed 1 stycznia
2004 r. przekazywana jest dotacja z budżetu państwa,



na osoby umieszczone na podstawie decyzji wydanej po 1 stycznia 2004 roku, do
wnoszenia opłaty zobowiązana jest w pierwszej kolejności: rodzina (małżonek,
zstępni przed wstępnymi), a następnie gmina, z której osoba została skierowana do
domu pomocy społecznej.

4.1.1.Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach
W roku 2014 r. do Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach zostały przyjęte 54 osoby. W
tym samym roku odeszło łącznie 51 osób, w tym
 46 osób zmarło,
 5 osób usamodzielniło się.
Na dzień 31.12.2014 r. w DPS w Pabianicach były zatrudnione 143 osoby.

47

Wykonanie planu finansowego przedstawia się następująco :
dotacja z Urzędu Wojewódzkiego :

708.986,- zł

środki własne powiatu (dochody): 6 482.177,18 zł (odpłatność: mieszkańca/gminy/
rodziny)
środki własne powiatu: 75.374,- zł
środki na inwestycje (PFRON, środki własne): 144.318,22 zł ( przebudowa filii DPS, przy ul.
Łaskiej 86 w kierunku poprawy funkcjonalności obiektu, ze szczególnym uwzględnieniem
potrzeb osób niepełnosprawnych - 34.440,-zł)
Razem : 7 410 855,40 zł
Ponadto Starostwo Powiatowe w Pabianicach (Wydział Ochrony Środowiska) przekazało dla
DPS środki finansowe w wysokości: 46.020,07 zł.
W/w kwota została przeznaczona na wykonanie termomodernizacji dachu filii DPS, przy ul.
Łaskiej 86.
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4.1.2.Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim
W roku 2014 do Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim zostało
przyjętych 10 osób. W tym samym roku odeszło łącznie 11 mieszkanek, w tym:
 10 osób zmarło
 1 osoba została przeniesiona do innego DPS –u
Na dzień 31.12.2014 r. w DPS w Konstantynowie Łódzkim były zatrudnione 102 osoby.

Wykonanie planu finansowego przedstawia się następująco:
dotacja z Urzędu Wojewódzkiego: 2.362.213,- zł
środki własne powiatu (dochody) : 1.639.000,- zł (odpłatność: mieszkańca/gminy/ rodziny)
środki własne powiatu:

1.004.065,- zł

dopłaty obszarowe do gruntów rolnych: 17 225,67 zł
środki na inwestycje (PFRON, środki własne): 153.763,62 zł (remont dachów i ciągów
komunikacyjnych)
Razem : 5.176.267,29 zł
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4.2. Współdziałanie z innymi podmiotami
1).Zgodnie z zawartą umową Nr 1 z dnia 31.08.2009 oraz aneksami Nr 1, Nr 2, Nr 3
z .2009r., Nr 4, Nr 5, Nr 6 z 2010 r., Nr 7, Nr 8, Nr 9 z 2011 r., Nr 10, Nr 11, Nr 12 z 2012 r.,
Nr 13, Nr 14, Nr 15, Nr 16, Nr 17 z 2013 r., Nr 18,19,20 z 2014r., oraz z umową nr 1/2014 z
dnia 29.08.2014 r. oraz aneksami Nr 1,2,3,4 z 2014 r. Starostwo Powiatowe w Pabianicach
przekazało środki finansowe w wysokości 237 840,00 zł na prowadzenie Środowiskowego
Domu Samopomocy w Pabianicach działającego przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz
Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Pabianicach, ul. Cicha 43. W/w środki pochodzą
z dotacji celowej Wojewody Łódzkiego. Są one przekazywane na podstawie porozumienia
pomiędzy Wojewodą Łódzkim a Powiatem Pabianickim.
Otrzymane środki finansowe w roku 2014 zostały przeznaczone na:
Wydatki bieżące
Z tego
Wynagrodzenia
Składki ZUS
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Opłaty za usługi dostępu do sieci internetowej
Usługi telefonii stacjonarnej
Opłata czynszowa za pom. biurowe
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu sł. cywilnych
W

zajęciach

Środowiskowego

Domu

237 840,00
125.855,00
25.612,00
1.878,00
19.930,00
35.813,00
17.316,00
64,00
6.871,00
836,00
786,00
2.844,00
35,00

Samopomocy

uczestniczy

20

osób

niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności, w przedziale wiekowym od 26 do 58 roku życia. W 2014 r., w związku z
rezygnacją uczestników, zostały przyjęte 3 nowe osoby niepełnosprawne. W/w osoby
uczestniczyły w następujących treningach:


umiejętności społecznych i interpersonalnych,



higienicznych,



farmakologicznych,



umiejętności spędzania czasu wolnego,



obsługi komputera,
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kulinarnych i gospodarstwa domowego,



funkcjonowania w codziennym życiu,



budżetowym,



technicznym.
Uczestnicy ŚDŚ brali również udział w terapii zajęciowej z zakresu: introligatorstwa,

stolarstwa, malarstwa, papieroplastyki i haftu, kolażu, form przestrzennych, malarstwa na
szkle, w terapii teatralnej, a także w terapii ruchowej, tj. w zajęciach sportowych, gimnastyce.
Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w trybie rotacyjnym, tzn. każda grupa
osób pracuje u każdego terapeuty (pedagog, psycholog, terapeuta zajęć technicznych,
terapeuta zajęciowy). Natomiast 2 osoby są przypisane na cały dzień na trening kulinarny i
gospodarstwa domowego. Ponadto systematycznie odbywają się dodatkowe treningi i terapie:
terapia logopedyczna, usprawnianie ruchowe, dyżury porządkowe, zajęcia wspólne, gry i
zabawy sportowe, filmoteka, biblioterapia. Uczestnicy korzystają również z gorącego posiłku
przygotowanego w ramach treningu kulinarnego.
Zajęcia w placówce pomagają osobom niepełnosprawnym podtrzymać ich nabyte
umiejętności, zapobiegać regresowi i izolacji społecznej oraz motywować i zachęcać do
większego zaangażowania i aktywności.
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, Powiat Pabianicki ogłosił w 2014 r. otwarty konkurs ofert na
prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 20 osób z upośledzeniem
umysłowym, w związku z zakończeniem umowy.
W dniu 29 sierpnia 2014 r. zawarto nową umowę nr 1/2014 o powierzenie realizacji
zadania publicznego pod nazwą: prowadzenie środowiskowego domu samopomocy typu Bdla 20 osób upośledzonych umysłowo, pomiędzy Powiatem Pabianickim, a Polskim
Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Pabianicach.
Termin realizacji zadania ustala się od 1 września 2014 r. do 31 sierpnia 2019 r., z
zastrzeżeniem, iż umowa ulegnie rozwiązaniu, gdy Zleceniodawca nie otrzyma dotacji od
Wojewody Łódzkiego na realizację zadania objętego umową oraz w przypadku
niedostosowania usług oraz warunków ich świadczenia do standardów, o których mowa w
rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie
środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz. 1586, z 2014 r. , poz. 1752).
Termin dostosowania domów do wymaganych standardów upływa z dniem 31 grudnia
2018 r.

51

2).W dniu 21.02.2014 r. w Osiedlowym Domu Kultury Pabianickiej Spółdzielni
odbyło

Mieszkaniowej

INTEGRACYJNE

się

OSÓB

IX

POWIATOWE

NOWOROCZNE

NIEPEŁNOSPRAWNYCH

SPOTKANIE

zorganizowane

dla

210

niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Pabianickiego.
Organizatorem był Zarząd Stowarzyszenia „Jesteśmy Tacy…” przy współpracy
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach oraz Powiatowej Społecznej Rady
ds. Osób Niepełnosprawnych.
Cele imprezy:
 integracja środowiska osób niepełnosprawnych,


przybliżenie instytucji, w tym organizacji pozarządowych, które skupiają i wspierają
działania na rzecz osób niepełnosprawnych, realizując tym samym powierzone przez
powiat zadania,

 pobudzanie aktywności każdego uczestnika,
 kształtowanie umiejętności aktywnego wypoczynku i umiejętności zabawy przy
muzyce,
 rozwijanie sprawności fizycznej,
 podnoszenie samooceny osób niepełnosprawnych poprzez udział w konkursach.
W spotkaniu wzięli udział uczestnicy i podopieczni:


Warsztatu Terapii Zajęciowej w Pabianicach,



Warsztatu Terapii Zajęciowej w Konstantynowie Łódzkim,



Środowiskowego Domu Samopomocy w Ksawerowie,



Środowiskowego Domu Samopomocy przy PSOUU Koło w Pabianicach,



Środowiskowego Domu Samopomocy przy MCPS w Pabianicach,



Dziennego Ośrodka Adaptacyjnego dla Osób Niepełnosprawnych przy MCPS
w Pabianicach,



Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim,



Zespołu Szkół Nr 5 w Pabianicach,



Polskiego Związku Niewidomych Oddział w Pabianicach



Stowarzyszenia „Razem”,



Stowarzyszenia „Czuję Sercem”,



Stowarzyszenia „Jesteśmy Tacy…”

Honorowy patronat nad imprezą objął Starosta Powiatu Pabianickiego pan Krzysztof
Habura.
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Całkowity koszt imprezy to: 11.820,- zł, w tym dofinansowanie ze środków PFRON:
7.092,- zł.
Idea Powiatowych Spotkań Noworocznych Osób Niepełnosprawnych zapoczątkowana
została w 2006 roku.

4.3. Placówki opiekuńczo – wychowawcze.
Placówka opiekuńczo-wychowawcza zapewnia dziecku całodobową, ciągłą lub
okresową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby bytowe, rozwojowe,
w tym emocjonalne, społeczne, a także zapewnia korzystanie z przysługujących na podstawie
odrębnych

przepisów

świadczeń

zdrowotnych

i

kształcenia.

Skierowanie

dziecka

pozbawionego częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej do placówki opiekuńczowychowawczej na pobyt całodobowy następuje po wyczerpaniu możliwości udzielenia
pomocy w rodzinie naturalnej lub umieszczenia w rodzinie zastępczej.
Na terenie naszego powiatu działa Centrum Administracyjne do obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych, im. A. Kamińskiego w Porszewicach w skład którego
wchodzą następujące placówki typu socjalizacyjnego:
 Placówka opiekuńczo-wychowawcza Nr 1 w Porszewicach,
 Placówka opiekuńczo-wychowawcza Nr 2 w Porszewicach,
 Placówka opiekuńczo-wychowawcza Nr 3 w Porszewicach,
 Placówka opiekuńczo-wychowawcza Nr 4 w Porszewicach,
 Placówka opiekuńczo-wychowawcza Nr 5 w Pabianicach, ul. Sejmowa 2.
Miesięczny koszt utrzymania jednego wychowanka w 2014 r. wyniósł: 3.801,59 zł
W okresie sprawozdawczym PCPR na podstawie postanowień sądu wydało 17
skierowań o umieszczeniu dzieci w naszych placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz 4
skierowania z poza teren powiatu pabianickiego.
Na dzień 31 grudnia 2014 roku w placówkach było umieszczonych 92 wychowanków
(przy statutowo planowanej liczbie miejsc 81), w tym w:
 Placówce opiekuńczo -wychowawczej Nr 1- 16 wychowanków( przy statutowej
licznie miejsc 14),
 Placówce opiekuńczo-wychowawczej Nr 2 – 14 wychowanków ( przy statutowej
liczbie miejsc 14),
 Placówce opiekuńczo-wychowawczej Nr 3 - 18 wychowanków ( przy statutowej
liczbie miejsc 14),
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 Placówce opiekuńczo-wychowawczej Nr 4 – 17 wychowanków ( przy statutowej
liczbie miejsc 14),
 Placówce opiekuńczo-wychowawczej Nr 5 – 27 wychowanków ( przy statutowej
liczbie miejsc 25).

Na działalność placówki w 2014 roku z budżetu powiatu zostały przekazane środki
w wysokości: 4.579.175,- zł i zostały wykorzystane w kwocie: 4.574.330,25zł,
niewykorzystana dotacja wyniosła: 4.844,75 zł.
Ponadto Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach sfinansowało:
 zakup paczek ze słodyczami dla wychowanków, związku z Dniem Dziecka i
Świętami Bożego Narodzenia,
 upominki dla dzieci z okazji przystąpienia do I Komunii Świętej.
Byliśmy również współorganizatorem obchodów Dnia Dziecka. Środki finansowe
wydatkowane na powyższe cele wyniosły: 13.604,51 zł.
Na dzień 31 grudnia 2014 r. liczba osób zatrudnionych w Centrum Administracyjnym
do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych wynosiła: 39, w tym:
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-

specjalistów : 9,

-

administracja: 12,

-

obsługa 18.
Liczba zatrudnionych wychowawców przedstawia się następująco:

 Placówka opiekuńczo -wychowawcza Nr 1 – 6 wychowawców,
 Placówka opiekuńczo-wychowawcza Nr 2 – 6 wychowawców,
 Placówka opiekuńczo-wychowawcza Nr 3 – 5 wychowawców,
 Placówka opiekuńczo-wychowawcza Nr 4 – 6 wychowawców,
 Placówka opiekuńczo-wychowawcza Nr 5 –11 wychowawców.
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
nakłada na powiat obowiązek ponoszenia wydatków z tytułu pobytu dziecka w placówce
opiekuńczo – wychowawczej znajdującej się na terenie innego powiatu. Zgodnie z art. 180
pkt 2 i 13 lit. a, art. 191 ust. 1 pkt 2 i ust. 5 w/w ustawy (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z
późn.zm. ) powiat pabianicki ma obowiązek zawarcia z właściwym powiatem ze względu na
miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w placówce opiekuńczo-wychowawczej
w Porszewicach, porozumienie w celu ponoszenia przez ten powiat wydatków na jego
utrzymanie.
W związku z powyższym w roku 2014 realizowano 11 porozumień dotyczących
11 dzieci, w tym zawarto 1 nowe porozumienie z Powiatem Łódzkim Wschodnim na 1
dziecko.
Na kwotę

Lp.

Zawarte porozumienia z powiatami

1.

2 z Miastem Łódź na 2 dzieci

2.

4 z Miastem Piotrków Tryb. na 4 dzieci

147.256,17

3.

4 z Powiatem Łódzkim Wschodnim na 4 dzieci

121.387,03

4.

1 z Powiatem Zduńskowolskim na 1 dziecko
Ogółem:

76.881,92

45.980,78
391.505,90

W roku 2014 rozwiązano 4 porozumienia na 4 dzieci. ( 1 porozumienia z Miastem
Piotrków Trybunalski na 1 dziecko, 1 z Miastem Łódź na 1 dziecko, 2 z Powiatem Łódzkim
Wschodnim na 2 dzieci). Na dzień 31 grudnia 2014 r. zawartych jest 7 porozumień
dotyczących 7 dzieci.

55

Na dzieci z terenu Powiatu Pabianickiego, umieszczone w placówkach opiekuńczowychowawczych na terenie innych powiatów, w roku 2014 wypłacono kwotę: 365.812,01 zł
na 8 porozumień dotyczących 9 dzieci, w tym zawarto 3 nowe porozumienia dotyczące 4
dzieci ( 2 z Miastem Piotrków Trybunalski na 2 dzieci, 1 z Miastem Łódź na 2 dzieci )
Na kwotę

Lp.

Zawarte porozumienia z powiatami

1.

1 z Miastem Łódź na 2 dzieci

88.150,97

2.

3 z Powiatem Sieradzkim na 3 dzieci

178.012,12

3.

3 z Miastem Piotrków Trybunalski na 3 dzieci

67.960,75

5.

1 z Powiatem Kazimierskim na 1 dziecko

31.688,17

Ogółem:

365.812,01

W roku 2014 rozwiązano 5 porozumień dotyczących 6 dzieci ( z Miastem Łódź
na 1 dziecko, 2 z Miastem Piotrków Trybunalski na 2 dzieci, 2 z Powiatem Sieradzkim na 2
dzieci, 1 z Powiatem Kazimierskim na 1 dziecko ).
Na dzień 31.12.2014 r. z

Powiatem Pabianickim

zawarte są 3 porozumienia

dotyczące 3 dzieci.
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
nakłada obowiązek na gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed
umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej , tj. w placówce opiekuńczowychowawczej ponoszenia średnich miesięcznych wydatków, przeznaczonych na utrzymanie
dziecka w w/w placówce w wysokości:


10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,



30% w drugim roku pobytu,



50% w trzecim roku pobytu i w latach następnych.
W 2014 r. Powiat Pabianicki otrzymał na podstawie 47 porozumień zawartych z

gminami oraz not księgowych wystawionych na 3 gminy, z którymi nie zawarto porozumienia
na łącznie 56 dzieci, kwotę w wysokości: 473.302,91 zł, w tym:
Na kwotę

Lp.

Zawarte porozumienia z gminami

1.

46 z Miastem Pabianice na 44 dzieci

328.658,04

2.

z Gminą Konstantynów Ł na 5 dzieci

71.286,58

2.

1 z Gminą Lutomiersk na 1 dziecko

11.162,17

3.

z Gminą Dobroń na 5 dzieci

52.406,02

56

z Gmina Dłutów na 1 dziecko

4.

OGÓŁEM

9.790,10
473.302,91

W roku 2014 r. Powiat Pabianicki zawarł 24 nowe porozumienia na 23 dzieci (2
porozumienia na 1 dziecko), a z Gminą Dłutów (bez porozumienia) na 1 dziecko.
W tym samym roku rozwiązano 13 porozumień na 12 dzieci ( 2 porozumienia na 1 dziecko),
oraz


z Gminą Dobroń (bez porozumienia) na 1 dziecko,



z Gminą Konstantynów Ł (bez porozumienia) na 1 dziecko.

Na dzień 31 grudnia 2014 r. zawarte są 34 porozumienia na 42 dzieci.

4.4. Rodzinna piecza zastępcza.
Rodzinna piecza zastępcza jest formą tymczasowej opieki nad dzieckiem. W sytuacji
kiedy dziecko z różnych przyczyn nie może wychowywać się w swojej rodzinie naturalnej,
najlepszym wyjściem jest zapewnienie mu opieki rodzinnej.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami piecza zastępcza jest sprawowana w formie:


rodzinnej



instytucjonalnej
Formami rodzinnej pieczy zastępczej są:

1. Rodzina zastępcza:
- spokrewniona
- niezawodowa
- zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa
specjalistyczna
2. Rodzinne domy dziecka
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
wprowadza nową definicję rodziny zastępczej spokrewnionej z dzieckiem, uwzględniającą
stopień pokrewieństwa. Zgodnie z nią, funkcję tę mogą pełnić małżonkowie, wstępni
( dziadkowie, pradziadkowie ) i rodzeństwo dziecka. Inne osoby spokrewnione lub
spowinowacone

z dzieckiem mogą sprawować pieczę nad dzieckiem – po spełnieniu

wymogów kwalifikacyjnych – w niezawodowych i zawodowych formach pieczy zastępczej.
Nowa ustawa wprowadza też zmiany dotyczące wysokości pomocy dla osób
podejmujących się opieki nad dziećmi. Każdej z nich przysługuje miesięczne świadczenie na
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pokrycie kosztów utrzymania dziecka w wysokości nie niższej niż 660,- zł, gdy dziecko
przebywa w rodzinie zastępczej spokrewnionej , albo nie niższej niż 1.000,- zł, gdy jest to
zawodowa lub niezawodowa forma pieczy . Wysokość takiego świadczenia może zostać
pomniejszona o kwotę stanowiącą 50% dochodu dziecka, np. z tytułu przyznanych mu
alimentów lub renty rodzinnej oraz uposażenia dziecka. Wówczas świadczenie będzie
wypłacane w wysokości stanowiącej minimum 20% otrzymywanych pieniędzy. Przyznana
pomoc jest z kolei wyższa, w przypadku gdy przebywa w niej dziecko niepełnosprawne lub
umieszczone na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu
w sprawach nieletnich. Wtedy rodzicom wypłacany jest specjalny dodatek w wysokości
200,-zł miesięcznie. Rodzina zastępcza niezależnie od swojego rodzaju może wystąpić do
starosty z wnioskiem o dofinansowanie wypoczynku poza miejscem zamieszkania raz w roku
dla dziecka w wieku 6-18 lat. Rodzina zastępcza niezawodowa i zawodowa może otrzymać
środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu
jednorodzinnego. Z kolei tylko rodzinie zawodowej starosta ( jeden raz w roku) może
przyznać świadczenie na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego
remontu w mieszkaniu lub w domu. Rodzice zastępczy zawodowi oprócz świadczeń na dzieci
otrzymują również wynagrodzenie. Wynosi ono nie mniej niż 2.000,- zł, z wyjątkiem osób
pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, które otrzymują wynagrodzenie w wysokości
minimum 2.600,-zł . Co więcej, jeżeli w pogotowiu rodzinnym, przez więcej niż 10 dni w
miesiącu kalendarzowym przebywa więcej niż troje dzieci, to taka rodzina otrzyma dodatek w
wysokości 20% przyznanego wynagrodzenia . W przypadku skorzystania rodziny zawodowej
z prawa do wypoczynku będzie jej w tym czasie przysługiwało wynagrodzenie i nie będzie
ono pomniejszone o czas pobytu na urlopie. Na okres, gdy opiekunowie udadzą się na
wypoczynek, starosta powierzy opiekę nad dziećmi rodzinie pomocowej.
Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej PCPR sprawuje
funkcje organizatora pieczy zastępczej, nadzorującego prawidłowość opieki i wychowania
dzieci powierzonym rodzinom zastępczym. Zajmujemy się również przekazywaniem na ich
rzecz środków finansowych na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka. PCPR
udziela także pomocy w formie poradnictwa rodzinnego, pracy socjalnej. Dokonujemy oceny
sytuacji opiekuńczo – wychowawczej dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej,

co

najmniej raz na pół roku, na podstawie wywiadu środowiskowego (rodzinnego), a w
przypadku dziecka do lat 3 raz na 3 miesiące. Udzielamy pomocy w rozwiązywaniu
problemów wychowawczych, przy ścisłej współpracy z kuratorami sądowymi i pedagogami
szkolnymi. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach jako Organizator Rodzinnej
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Pieczy Zastępczej powołuje Zespół, na posiedzeniach którego dokonuje się oceny sytuacji
dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej. W skład Zespołu wchodzą:
 pedagog,
 psycholog,
 właściwy asystent rodziny,
 koordynator rodzinnej pieczy zastępczej,
 przedstawiciel ośrodka adopcyjnego,
 rodzina zastępcza
 biologiczni

rodzice dziecka, z

wyjątkiem

rodziców pozbawionych

władzy

rodzicielskiej.
W/w oceny dokonuje się w celu:
 ustalenia aktualnej sytuacji dziecka,
 analizy stosowanych metod pracy z dzieckiem i rodziną,
 modyfikowania planu pomocy dziecku,
 monitorowania procedur adopcyjnych dzieci z uregulowaną sytuacja prawną
umożliwiającą przysposobienie,
 oceny stanu zdrowia dziecka i jego aktualnych potrzeb,
 oceny zasadności dalszego pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
 informowania sądu o potrzebie umieszczenia dziecka w placówce działającej na
podstawie przepisów o systemie oświaty, działalności leczniczej lub pomocy
społecznej.
W roku 2014 PCPR dokonał 325 ocen sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinie
zastępczej na 13 posiedzeniach zespołu.
Propagujemy również na terenie powiatu, formę zastępczej opieki nad dzieckiem
poprzez:
 umieszczenie informacji na stronie internetowej PCPR oraz Starostwa Powiatowego,
 rozpowszechnianie: ulotek, plakatów informacyjnych oraz wizytówek podczas imprez
społeczno-kulturalnych organizowanych na terenie powiatu,
 rozpowszechnianie informacji w mediach,
 umieszczanie informacji w prasie lokalnej,
 organizację: konferencji, szkoleń.
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej nałożyła na powiaty obowiązek utworzenia stanowiska koordynatora pieczy
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zastępczej. W 2014 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach otrzymało
dotację celową z budżetu państwa w wysokości 24.653,37 zł na zatrudnienie koordynatorów
rodzinnej pieczy zastępczej, w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu
pieczy zastępczej. Środki własne z budżetu Powiatu Pabianickiego przeznaczone ten cel to
kwota: 25.305,87 zł. Niewykorzystane kwota to: 937,- zł
Zgodnie z w/w ustawą, w roku 2014 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w
Pabianicach zatrudniło 3 osoby na umowę – zlecenie, na stanowisku koordynatora rodzinnej
pieczy zastępczej. Do zadań koordynatora należy m.in.:
 udzielanie pomocy rodzinom zastępczym w realizacji zadań wynikających z pieczy
zastępczej,
 przygotowanie planu pomocy dziecku,
 zapewnienie rodzinom zastępczym dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci.
Ogółem otrzymane środki z budżetu powiatu na rodzinną pieczę zastępczą w roku 2014 to
kwota: 2.436.017,37 zł. Wypłacono 3.086 świadczeń o łącznej wartości: 2.431.339,81 zł
Zwrot dotacji wyniósł: 4.677,56 zł
Szczegółowy zakres wypłaconych świadczeń dla dzieci umieszczonych w rodzinach
zastępczych przedstawia się następująco:

Liczba

Zakres wypłaconych świadczeń

Kwota

świadczeń

19

Częściowe pokrycie kosztów utrzymania
dziecka w rodzinie
Wyprawki
na
usamodzielnienie
się
wychowanka
Wyprawki na zagospodarowanie w rodzinie

515

Kontynuowanie nauki

254.554,42

65

Umowy zlecenie - rodzina zawodowa
(koordynator,1 osoba do pomocy dla rodziny
zastępczej)
Pomoc pieniężna na zagospodarowanie w
formie rzeczowej
Pomoc jednorazowa losowa

177.967,78

Szkolenia na kandydatów na rodziny
zastępcze
Środki finansowe na utrzymanie domu
jednorodzinnego
Promocja rodzicielstwa zastępczego, plakaty,
ulotki

12.000,-

2435
9

7
4
12
2

1.848.818,21
42.846,22.500,-

23.176,2.500,-

9.134,86
1.000,-
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6

Dofinansowanie do wypoczynku

12

Umowa o pracę - koordynator

31.472,24

Koszty podróży służbowych

2.676,37

Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych

1.093,93

1.600,-

Ogółem w roku 2014 z pomocy pieniężnej skorzystało 327 dzieci.
Ponadto w 2014 roku z budżetu państwa, w ramach Resortowego Programu
Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej zostały przekazane następujące dotacje
celowe:
 9.500,- zł, na świadczenia w celu pokrycia wydatków niezbędnych, związanych z
potrzebami przyjmowanego dziecka do rodziny zastępczej. Środki własne z budżetu
Powiatu Pabianickiego przeznaczone na ten cel to kwota: 9.500,- zł
 6.000,- zł na szkolenia dla kandydatów lub dla istniejących rodzin zastępczych. Środki
własne z budżetu Powiatu Pabianickiego to kwota: 6.000,- zł
W/w środki zostały wykorzystane w 100%.
W roku 2014 została również udzielona dotacja na realizację bieżących zadań własnych
powiatu, tj. na dofinansowanie wydatków, określonych w art. 192, pkt: 3,4,5,7 i 9 ustawy o
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ponoszonych w 2014 roku na opiekę i
wychowanie dzieci umieszczonych w spokrewnionych i niezawodowych rodzinach
zastępczych utworzonych przed 2014 r. Kwota dotacji to: 3.700,- zł na dofinansowanie do
wypoczynku dziecka, wystąpienia zdarzenia losowego lub innego zdarzenia mającego wpływ
na jakość sprawowanej opieki oraz pokrycia niezbędnych wydatków związanych z
potrzebami przyjmowanego dziecka do rodziny zastępczej. Środki własne z budżetu Powiatu
Pabianickiego przeznaczone na ten cel to kwota: 3.900,- zł
W/w środki zostały wykorzystane w 100%.
W okresie od 21 sierpnia 2014 r. do 20 października 2014 r. w siedzibie Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach odbyło się szkolenie dla kandydatów na
rodziców zastępczych. W szkoleniu uczestniczyło 12 osób. Cena szkolenia za 1 osobę to
kwota: 1.000,- zł. Łącznie za w/w szkolenie zapłacono 12.000,- zł
W 2014 roku ustanowiono 12 nowych rodzin zastępczych, w których umieszczono
14 dzieci. W tym samym roku usamodzielniło się 22 wychowanków z 21 rodzin zastępczych,
którzy rozpoczęli pobieranie świadczenia na kontynuowanie nauki.
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Na dzień 31 grudnia 2014 roku na terenie naszego powiatu funkcjonuje 163 rodzin
zastępczych, w których umieszczonych jest 197 dzieci.

Zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej, w rodzinach zastępczych zawodowych, w których przebywa więcej niż 3 dzieci,
starosta, na wniosek rodziny jest zobowiązany zatrudnić osobę do pomocy w opiece nad
dziećmi i pracach gospodarskich. W roku 2014 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w
Pabianicach zatrudniło 2 osoby na umowę – zlecenie jako pomoc w opiece nad dziećmi,
przebywającymi w zawodowych rodzinach zastępczych.
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nakłada na Powiat
obowiązek ponoszenia wydatków z tytułu pobytu dziecka w pieczy zastępczej znajdującego
się na terenie innego powiatu. Zgodnie z art.180 pkt 2, pkt 13 lit a. art. 191 ust.1 i ust.5
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z
2013 r. poz. 135 z późn. zm.) Powiat Pabianicki ma obowiązek zawarcia z właściwym
powiatem ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w rodzinie
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zastępczej na terenie powiatu pabianickiego, porozumienia w celu ponoszenia przez ten
powiat wydatków na jego utrzymanie.
W roku 2014 zrealizowano 17 porozumień dotyczących 17 dzieci na kwotę:
202.051,62 zł
W tym:
- zawarto 1 nowe porozumienie na 1 dziecko,
- rozwiązano 2 porozumienia na 2 dzieci.
Na kwotę

Lp.

Zawarte porozumienia z powiatami

1.

7 z Miastem Łódź na 7 dzieci

2.

1 z Miastem Szczecin na 1 dziecko

4.161,29

3.

1 z Powiatem Piotrkowskim na 1 dziecko

12.000,-

4.

1 z Powiatem Zgierskim na 1 dziecko

12.000,-

5.

1 z Powiatem Łódzkim Wschodnim na 1 dziecko

7.

4 z Powiatem Łaskim na 4 dzieci

40.786,-

8.

1 z Gminą Miasta Gdańska na1 dziecko

12.000,-

10.

1 z Powiatem Bartoszyckim na 1 dziecko

2.577,92

92.335,48

26.190,93

RAZEM:

202.051,62

W roku 2014 Powiat Pabianicki zrealizował 24 porozumienia z innymi powiatami,
w których umieszczono w rodzinnej pieczy zastępczej 25 dzieci pochodzących z terenu
naszego powiatu oraz z Powiatem Włoszczowskim (bez porozumienia) na 2 dzieci, na łączną
kwotę: 331.295,89 zł
W tym:
-

zawarto 3 nowe porozumienia na 4 dzieci,

-

rozwiązano 3 porozumienia na 3 dzieci.
Na kwotę

Lp.

Zawarte porozumienia z powiatami

1.

2 z Powiatem Zgierskim na 2 dzieci

2.

1 z Powiatem Sieradzkim na 1 dziecko

3.

5 z Powiatem Łaskim na 5 dzieci

54.903,23

4.

3 z Powiatem Łódzkim Wschodnim na 3 dzieci

50.720,06

5.

1 z Powiatem Sulęcin na 1 dziecko

21.248,08
2.000,-

14.400,-
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6.

1 z Powiatem Bytowskim na 1 dziecko

7.260,-

7.

1 z Powiatem Piaseczyńskim na 1 dziecko

12.500,-

8.

1 z Powiatem Otwockim na 1 dziecko

12.000,-

9.

4 z Powiatem Zduńskowolskim na 4 dzieci

34.644,-

10.

1 z Powiatem Kaliskim na 1 dziecko

11.

1 z Powiatem Poddębickim na 2 dzieci

12.

1 z Miastem Stołecznym Warszawa na 1 dziecko

7. 920,-

13.

1 z Powiatem Lwóweckim na 1 dziecko

7.275,-

14.

z Powiatem Włoszczowskim na 2 dzieci

15.

1 z Miastem Żory na 1 dziecko

9.850,40.588,50

54.787,02
1.200,-

RAZEM:

331.295,89

W 2014 roku wypłacono łącznie kwotę w wysokości: 209.440,02 zł na
wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych, osób do pomocy oraz koordynatora.
Obecnie, na koniec 2014 roku funkcjonują 4 rodziny zastępcze zawodowe, w tym:


2 rodziny zastępcze ( w których umieszczonych jest kolejno: 3 i 5 dzieci)



2 rodziny specjalistyczne ( w których umieszczonych jest kolejno: 1 i 2 dzieci)

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
nakłada obowiązek na gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed
umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej, tj. rodzinie zastępczej, ponoszenia
średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej,
w wysokości:


10% w pierwszym roku pobytu dziecka w rodzinie zastępczej,



30% w drugim roku pobytu,



50% w trzecim roku pobytu i w latach następnych.
W roku 2014 Powiat Pabianicki realizował 43 porozumienia z gminami dotyczące 43

dzieci oraz z 2 gminami na 9 dzieci (bez porozumienia) na łączną kwotę w wysokości:
160.605,36 zł, w tym:
Na kwotę

Lp.

Zawarte porozumienia z gminami

1.

40 z Gminą Miejską Pabianice na 40 dzieci

2.

3 z Gminą Lutomiersk na 3 dzieci

11.102,68

3.

z Gminą Konstantynów Ł na 7 dzieci

28.578,75

116.723,93
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4.

z Gminą Ksawerów na 2 dzieci

4.200,-

RAZEM:

160.605,36

4.5. Usamodzielnianie pełnoletnich wychowanków opuszczających placówki
opiekuńczo-wychowawcze oraz rodziny zastępcze.
Po uzyskaniu pełnoletności osoby opuszczające placówki opiekuńczo-wychowawcze,
rodziny zastępcze zostają objęte pomocą mającą na celu ich życiowe usamodzielnienie i
integrację ze środowiskiem. Pomoc ta realizowana jest poprzez pracę socjalną, środki
pieniężne i rzeczowe oraz pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych i w
znalezieniu zatrudnienia.
Pracownik PCPR wspólnie z wychowankami i ich opiekunami opracowywał
indywidualne programy usamodzielnienia. Młodzi ludzie po opuszczeniu placówek
opiekuńczo-wychowawczych, rodzin zastępczych

mają często poważne problemy z

samodzielnością i samooceną . Dlatego program usamodzielniania zakłada systematyczne
wspieranie i motywowanie wychowanków oraz monitorowanie podejmowanych przez nich
działań.
Pomoc pieniężna i rzeczowa w ramach usamodzielnienia uzależniona jest od
indywidualnej sytuacji usamodzielnianego wychowanka .
W okresie sprawozdawczym wypłacono 18 wyprawek pieniężnych i 799 świadczeń
(w tym również na kontynuowanie nauki) dla 89 wychowanków z naszego powiatu, którzy
opuścili placówki opiekuńczo–wychowawcze oraz rodziny zastępcze.

Łączna kwota

wydatków na ten cel wyniosła: 491.364,19 złotych.
Ponadto 32 pełnoletnich wychowanków w roku 2014 opuściło placówki opiekuńczowychowawcze i rodziny zastępcze, w tym 18 z nich otrzymało pomoc pieniężną na
usamodzielnienie w wysokości: 97.293,- zł, a 14 pomoc na zagospodarowanie w formie
rzeczowej na kwotę: 47.411,- zł.

5. Zespół Poradnictwa Specjalistycznego
W strukturze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach funkcjonuje
Zespół Poradnictwa Specjalistycznego, w którego skład wchodzą:
- prawnik,
- psycholog,
- pedagog.
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Celem Zespołu jest pomoc w rozwiązywaniu problemów, z jakimi zgłaszają się do
Centrum mieszkańcy naszego powiatu, a szczególności osoby niepełnosprawne oraz rodziny
zastępcze i kandydaci na rodziny zastępcze. Poradnictwo świadczone jest osobom i rodzinom,
które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia.
W okresie sprawozdawczym Zespół realizował swoje zadania z zakresu poradnictwa
specjalistycznego poprzez:
- pomoc prawną – udzielanie porad prawnych interesantom w zakresie obowiązujących
przepisów prawa, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i innych;
- psychologiczną – interwencja w sytuacjach kryzysowych, wsparcie psychologiczne,
poradnictwo w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, konsultacje rodzinne, terapia
indywidualna i terapia rodzinna. Pomoc udzielana była osobom:
- przeżywającym kryzysy rodzinne,
-mającym trudności w kontrolowaniu własnych emocji,
-żyjącym w stanie ciągłego stresu,
- osobom z obniżonym nastrojem, brakiem energii do działania, poczuciem bezsensu,
-przeżywającym nagłą, niekorzystną zmianę w życiu (np. strata bliskiej osoby),
- z myślami samobójczymi i po próbach samobójczych
- pomoc pedagogiczną – objęcie specjalną opieką i

poradnictwem

dzieci i młodzieży

mających problemy w nauce, a także sprawiających kłopoty wychowawcze zwłaszcza w
rodzinach zastępczych.
W roku 2014 z pomocy prawnej skorzystało 127 osób, z pomocy psychologicznej -60
osób, w tym 20 rodzin zastępczych, natomiast z pomocy pedagogicznej -28 osób.

6. Powiatowa

Strategia

Rozwiązywania

Problemów

Społecznych

Powiatu Pabianickiego na lata: 2014-2020.
Jednym z istotnych zadań powiatu wynikających z art.19 ustawy o pomocy społecznej
(tj. Dz.U. z 2013 r. poz.182) jest

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.
Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Pabianickiego
na lata 2014-2020 sporządzona w oparciu o diagnozę wskazuje na kluczowe kwestie
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społeczne z jakimi borykają się mieszkańcy powiatu oraz wytycza kierunki działań mających
na celu niwelację zjawisk społecznie niepożądanych, a w konsekwencji poprawę jakości i
warunków życia mieszkańców.
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Pabianickiego jest
zgodna z podstawowymi zasadami życia społecznego, w szczególności

z zasadą

pomocniczości i współodpowiedzialności, opracowana na okres 7 lat od 2014 do 2020 roku.
Wszelkie podejmowane przedsięwzięcia będą prowadzone w oparciu o współdziałanie dwóch
podmiotów: zasobów ludzkich i instytucjonalnych. Głównym narzędziem stosowanym w celu
dokonania pozytywnych zmian będzie praca socjalna rozumiana jako wszelkie działania typu
prospołecznego, których celem jest podtrzymywanie, chronienie lub rozwijanie interesów
jednostek, rodzin, grup i społeczności.
Strategia stanowi punkt wyjścia do opracowania szczegółowych programów
dotyczących osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a jednocześnie jest podstawą do
ubiegana się przez instytucje samorządu terytorialnego o środki zewnętrzne (pochodzące z
budżetu państwa, funduszy unijnych i innych źródeł).
Zespół powołany do opracowania powiatowej strategii rozwiązywania problemów
społecznych określił pożądany stan rozwoju społecznego na terenie powiatu pabianickiego,
w perspektywie kolejnych 7 lat , a mianowicie:
Powiat pabianicki powiatem o zrównoważonym rozwoju ,wspierającym rodzinę, powiatem o
dużej aktywności i integracji społecznej zapewniającym bezpieczeństwo socjalne swoim
mieszkańcom.
Celem generalnym strategii jest ograniczenie skali problemów społecznych
występujących na terenie Powiatu Pabianickiego poprzez budowanie zintegrowanego systemu
wsparcia dla osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Cele strategiczne to:
1.Zintegrowany system wsparcia rodziny i opieki nad dzieckiem.
2.Aktywizacja i integracja grup zagrożonych wykluczeniem społecznym jako zintegrowany
system wsparcia.
3. Partnerstwo na rzecz aktywności obywatelskiej – budowanie kapitału społecznego.
Realizatorami i partnerami strategii są:
 Starostwo Powiatowe w Pabianicach,
 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach,
 Ośrodki Pomocy Społecznej funkcjonujące na terenie powiatu pabianickiego,
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 Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze w funkcjonujące na terenie powiatu,


Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne,

 Zakłady Opieki Zdrowotnej,


Organizacje Społeczne, oraz inne jednostki zgodnie z właściwością zadań.

Źródła finansowania to:
 środki własne powiatu,


środki pozyskiwane z funduszy zewnętrznych: rządowych, pozarządowych,
programów celowych, europejskich.
Powiatowa Strategia Rozwiązywania problemów Społecznych na terenie Powiatu

Pabianickiego zawiera zadania stanowiące wyzwanie dla całej społeczności lokalnej,
wszystkich instytucji publicznych i niepublicznych, działających na polu polityki społecznej.
Wdrażanie strategii

zawierającej zadania będące w kompetencjach wielu lokalnych i

ponadlokalnych instytucji, organizacji i środowisk, wymaga ścisłej koordynacji i współpracy
pomiędzy zainteresowanymi stronami. Instytucją zarządzającą wdrażaniem strategii będzie
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach.
Monitoring i ewaluacja zapisów strategicznych polegać będzie na systematycznej
ocenie realizowanych działań oraz modyfikacji jej kierunków w sytuacji istotnych zmian
społecznych, które mogą pojawić się poprzez zmianę regulacji prawnych czy też narastanie
kwestii społecznych. Podstawowym celem tych działań będzie dostarczenie praktycznej
wiedzy potrzebnej przy podejmowaniu decyzji. Wdrażanie Strategii monitorowane będzie na
bieżąco przez realizatorów merytorycznych poszczególnych zadań, natomiast ocena stopnia
realizacji osiągniętych efektów będzie dokonywana corocznie.
Powiatowa Strategia Rozwiązywania problemów Społecznych na terenie powiatu
Pabianickiego zawiera zadania stanowiące wyzwanie dla całej społeczności lokalnej,
wszystkich instytucji publicznych i niepublicznych, działających na polu polityki społecznej.
Wdrażanie strategii

zawierającej zadania będące w kompetencjach wielu lokalnych i

ponadlokalnych instytucji, organizacji i środowisk, wymaga ścisłej koordynacji i współpracy
pomiędzy zainteresowanymi stronami. Instytucją zarządzającą wdrażaniem strategii będzie
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach.
W/w strategia została przyjęta Uchwałą Nr LV/383/14 Rady Powiatu Pabianickiego z
dnia 27 marca 2014 r.
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7. Projekt systemowy pn: „Równe szanse”
W roku 2014 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach kontynuowało
realizację projektu systemowego pn.: „Równe szanse” w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki – Priorytet VII - Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i
upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie
aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.
Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiego w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.
Grupę docelową projektu stanowią osoby niepełnosprawne oraz wychowankowie
rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych, którzy jednocześnie są w
wieku aktywności zawodowej oraz korzystają ze świadczeń pomocy społecznej. W roku
2014 w w/w projekcie wzięło udział łącznie 119 osób ,w tym: 81 osób niepełnosprawnych.
Celem głównym projektu „Równe szanse” jest rozwój aktywnej integracji i pracy
socjalnej wśród klientów PCPR w Pabianicach
Cele szczegółowe projektu to:


wzrost potencjału społeczno-zawodowego uczestników projektu przyczyniający
się do powrotu na rynek pracy i życia społecznego,



zwiększenie potencjału kadrowego PCPR,



poprawa sytuacji materialno-bytowej poprzez wsparcie finansowe uczestników
projektu,



wzrost poziomu integracji uczestników projektu i ich otoczenia, w wyniku
realizacji działań o charakterze środowiskowym.

Całkowity koszt projektu „Równe szanse” to kwota: 844.200,38 zł w tym udział
własny: 99.040,27 zł. (dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w Warsztacie
Terapii Zajęciowej w Konstantynowie Łódzkim).
Zadania realizowane w projekcie obejmowały swoim zakresem m.in.:
1. aktywną integrację,
2. pracę socjalną,
3. działania o charakterze środowiskowym.
W ramach aktywnej integracji zostały zastosowane następujące instrumenty w
odniesieniu do każdego Beneficjenta Ostatecznego:


instrumenty aktywizacji zawodowej,



instrumenty aktywizacji społecznej,
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instrumenty aktywizacji edukacyjnej,



instrumenty aktywizacji zdrowotnej.

Instrumenty aktywizacji zawodowej obejmowały swoim zakresem:
1. Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym w celu doboru odpowiedniego
szkolenia zawodowego oraz opracowania Indywidualnego Planu Działania ( do5 godz.
dla 1 uczestnika). Wsparciem objęto 88 osób. Łącznie przeprowadzono 440 h
indywidualnego doradztwa,
2. Warsztaty grupowe diagnozy zawodowej (30h dla każdej z 3 grup).W zajęciach
wzięło udział 68 uczestników,
3. Organizacja staży i wypłata stypendium stażowego. W 2014 r. PCPR zawarło umowę
z Centrum Administracyjnym do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w
Porszewicach na odbycie stażu 4 wychowanków przez okres 3 miesięcy, na
następujących stanowiskach: pomoc kuchenna, pomoc wychowawcy, pomoc
administracyjno-biurowa. Z tego tytułu wypłacano stypendium 3 wychowankom przez
okres 3 miesięcy i 1wychowankowi przez okres 1 miesiąca..
Instrumenty aktywizacji społecznej obejmowały swoim zakresem:
1. Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 2 wychowanków,
2. Wyjazdowy trening kompetencji społecznych (30 h dla każdej z 2 grup.). Z wyjazdu
skorzystało 28 wychowanków. Wyjazd odbył się w dniach 04.08.2014 r.- 09.08.2014
r. i 18.08.2014 r.-23.08.2014 r. w miejscowości Rytro
3. Stacjonarny trening kompetencji społecznych (30 h dla każdej z 3 grup.).Z treningu
skorzystały 52 osoby niepełnosprawne,
4. Zajęcia grupowe ze, stylistką i dietetykiem (30 h dla każdej z 5 grup ) . Z zajęć
skorzystały 79 osób,
5. Indywidualne poradnictwo prawne świadczone przez radcę prawnego ( do 2 h dla
jednego uczestnika). Ogółem przeprowadzono 55 h konsultacji dla 28 osób,
6. Vouchery na usługi kosmetyczne i fryzjerskie dla 96 osób,
7. Indywidualne poradnictwo psychologiczne (do 4h dla jednego uczestnika). Ogółem
przeprowadzono 312 h konsultacji, w których wzięło udział 78 osób,
8. Usług tłumacza dla 2 osób głuchoniemych,
9. Kurs prawa jazdy kat. B dla 12 osób,
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10. Zatrudnienie od miesiąca września 2014 r. koordynatora pieczy zastępczej dla 15
rodzin. Do jego zadań należało:
- praca w rodzinie to jest m.in.: udzielanie pomocy realizacji zadań wynikających z
pieczy zastępczej, przygotowanie wspólnie z rodziną planu pomocy dla dzieci, w tym :
psychologicznej, reedukacyjnej, rehabilitacyjnej, udzielanie wsparcia pełnoletnim
wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej, pomoc rodzinom zastępczym w
nawiązaniu wzajemnego kontaktu.
W ramach instrumentów aktywizacji edukacyjnej:
1.

Sfinansowano zajęcia szkolne związane z uzupełnieniem wykształcenia na poziomie
podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym dla 9
wychowanków,

2.

Zorganizowano korepetycje:
- z matematyki dla 4 wychowanków przez łączną liczbę 53 godzin,
- z języka angielskiego dla 5 wychowanków przez łączną liczbę 137 godzin,
- z fizyki dla 5 wychowanków przez łączną liczbę 88 godzin.

4. Zorganizowano szkolenie podnoszących kwalifikacje zawodowe tj.: obsługa wózków
jezdniowych podnośnikowych dla 7 osób
W ramach instrumentów aktywizacji zdrowotnej:
1.

Zorganizowano w dniach 19.07.-01.08.2014 r.- 14-dniowy turnus rehabilitacyjny
w Pomorskim Centrum Rehabilitacji Zdrowia i Urody - Sanatorium Panorama
Morska w Jarosławcu dla 59 osób niepełnosprawnych i 25 opiekunów osób ze
znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

2. Przeprowadzono terapię psychologiczną - indywidualną

do 10 h dla 12

uczestników.
3. Sfinansowano

indywidualne

zabiegi

rehabilitacyjne

dla

33

osób

niepełnosprawnych. Łącznie przeprowadzono 396 zabiegów.
W pracę socjalną w ramach projektu zaangażowani byli pracownicy PCPR, którzy
nadzorowali prawidłową realizację umów z osobami niepełnosprawnymi oraz aneksów do
indywidualnych programów usamodzielnienia i planów pracy. Pracownicy uczestniczyli
również w procesie rekrutacji uczestników prowadzili punkt informacyjny dla osób
niepełnosprawnych, byli w stałym kontakcie z uczestnikami. W/w działania miały na celu
pomoc osobom i ich rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do
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funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz
tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.
W ramach działań o charakterze środowiskowym:


Zorganizowano w terminach: 12.07.-18.07.2014 r. oraz 19.07.-25.07.2014 r.dwa 7 dniowe obozy sportowo - rekreacyjne w Ustce, w których wzięło udział
38 wychowanków oraz 4 opiekunów



Zorganizowanie 2 spotkania wigilijne podsumowujące projekt, w którym
wzięło udział 280 osób , oprócz poczęstunku były również paczki świąteczne
dla uczestników projektu z roku 2013 i 2014.

Ponadto w ramach realizowanego projektu sfinansowano koszty dojazdów
uczestników na warsztaty, szkolenia oraz na konsultacje , a także koszty
wyżywienia podczas szkoleń i warsztatów.
Osoby niepełnosprawne oraz wychowankowie rodzin zastępczych i placówek
opiekuńczo-wychowawczych napotykają w swoim życiu na różnego rodzaju trudności .
Oferując tym osobom bezpłatne wielopłaszczyznowe wsparcie w ramach projektu „Równe
szanse”

Powiatowe

Centrum

Pomocy

Rodzinie

pomaga

przełamywać

bariery

przeciwdziałając tym samym wykluczeniu społecznemu.
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WYKAZ POTRZEB W ZAKRESIE POMOCY
SPOŁECZNEJ NA ROK 2015
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Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej integralną częścią składanego Radzie Powiatu
sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za rok poprzedni jest wykaz
potrzeb z zakresu pomocy społecznej.

1. Inwestycje w jednostkach pomocy społecznej Powiatu Pabianickiego.
1.1. Inwestycje w Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach.
W zakresie potrzeb jednostki na 2015 r., których realizacja miałaby charakter prac
inwestycyjnych, znajduje się „Przebudowa Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach, przy ul.
Łaskiej 86 w kierunku poprawy funkcjonalności obiektu, ze szczególnym uwzględnieniem
potrzeb osób niepełnosprawnych”. Całość przebudowy kosztowałaby wraz z wyposażeniem
1.761.000,- zł. Powyższe dane zostały wyliczone na podstawie kosztorysu inwestorskiego,
stanowiącego załącznik do dokumentacji projektowej.
1.2.Inwestycje w Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim.
Najważniejszymi potrzebami inwestycyjnymi na rok 2015 dla Domu Pomocy Społecznej w
Konstantynowie Ł są:
1. Remont stołówki - koszt ok. 60.000, - zł ,
2. Remont ciągów komunikacyjnych łącznika – koszt ok. 58.000,- zł ,
3. Remont kompleksowy głównej klatki schodowej – koszt. ok. 50.000,- zł,
4. Remont węzła cieplnego – koszt. ok. 40.000,- zł,
5. Dokończenie modernizacji terenu parku ( w tym wymiana oświetlenia oraz infrastruktura do
terapii zajęciowej na świeżym powietrzu)– koszt. ok. 45.000,- zł,
6. Remont dachu na budynku administracji – koszt. ok. 22.000,- zł,
7. Utwardzenie parkingów dla pracowników (wyłożenie kostką) – koszt. ok. 30.000,
8. Modernizacja kotłowni– koszt. ok. 1.000.000 zł.

1.3. Inwestycje w Centrum Administracyjnym

do Obsługi Placówek Opiekuńczo –

Wychowawczych w Porszewicach
W zakresie potrzeb na 2015 r. niezbędne jest przeprowadzenie następujących inwestycji :
1. Modernizacja i naprawa elewacji budynków oraz tarasu w Porszewicach – koszt: 95.000,- zł
2. Instalacja zewnętrznego systemu monitoringu w Porszewicach - koszt: 25.000,- zł
3. Termomodernizacja budynku ORLĘTA –koszt 180.000,- zł
4. Instalacja zewnętrznego systemu monitoringu w Pabianicach - koszt: 18.000,- zł
5. Modernizacja i odgrzybienie fundamentów budynku w Pabianicach - koszt: 40.000,- zł
6. Modernizacja ogrodzenia w Porszewicach – koszt: 60.000,- zł.
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O środki na powyższe cele będziemy ubiegać się ze źródeł zewnętrznych oraz z budżetu
Powiatu Pabianickiego.
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