SPRAWOZDANIE
z działalności
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej
za rok 2010
Sprawozdanie sporządzone na podstawie art.110 ust.9 ustawy o pomocy społecznej
z dnia 12 marca 2004r. (Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz.1362 z późn. zm.)

Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy
Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym,
którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby
i możliwości. Wspiera ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych
potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.
Zadaniem pomocy społecznej jest także zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym
poprzez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich
integracji ze środowiskiem.
Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia dostosowane są odpowiednio do okoliczności
uzasadniających udzielenie pomocy. Potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy
zostają uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i mieszczą się w możliwościach pomocy
społecznej.
Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współdziałania
w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej.
Pomoc społeczna polega w szczególności na:
• przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń,
• pracy socjalnej,
• analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy
społecznej,
• realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,
• rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach
zidentyfikowanych potrzeb.
Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom posiadającym
obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
Prawo takie przysługuje także cudzoziemcom, jednakże po spełnieniu odrębnych
warunków wskazanych ustawą.
Świadczenia pomocy społecznej udzielane są na wniosek osoby zainteresowanej, jej
przedstawiciela ustawowego lub innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej
przedstawiciela ustawowego.
Pomoc społeczna może być udzielana także z urzędu.
1. Kryteria przyznawania świadczeń z pomocy społecznej
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Prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje osobom i rodzinom, których
posiadane dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w przypadku
osoby samotnie gospodarującej na kwotę 477,- zł, natomiast w przypadku osoby
w rodzinie na kwotę 351,- zł, przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego
z powodów wymienionych w art.7 ustawy.
Należy zaznaczyć, że obowiązujące kryteria dochodowe nie były weryfikowane od
października 2006r.
Przyczyny powodujące trudną sytuację rodzin korzystających z pomocy w 2010 roku
kształtowały się następująco:
Powód trudnej sytuacji życiowej
ubóstwo
sieroctwo
bezdomność
potrzeba ochrony macierzyństwa lub
wielodzietności
bezrobocie
niepełnosprawność
długotrwała lub ciężka choroba
bezradność w sprawach opiekuńczowychowawczych
i
prowadzenia
gospodarstwa domowego
przemoc w rodzinie
alkoholizm
narkomania
trudności w przystosowaniu do życia po
zwolnieniu z zakładu karnego
brak umiejętności w przystosowaniu do
życia młodzieży opuszczającej placówki
opiekuńczo-wychowawcze
trudności w integracji osób, które
otrzymały status uchodźcy lub ochronę
uzupełniającą
zdarzenie losowe

Liczba rodzin
709
18
23
87

Liczba osób w tych
rodzinach
2051
63
23
377

670
341
87
316

2112
875
204
1278

12
263
3
14

70
552
6
30
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3

14
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Z powyższego zestawienia wynika, że dominującym problemem powodującym
zgłaszanie się o pomoc jest ubóstwo wynikające głównie z bezrobocia,
niepełnosprawności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych oraz
prowadzenia gospodarstwa domowego, a także alkoholizmu.
Niedostateczna ilość miejsc pracy, niski poziom kwalifikacji i wykształcenia,
uzależnienia, decydują o wysokiej liczbie klientów pozostających bez pracy.
Uzupełnieniem tych różnych przyczyn przyznawania pomocy jest występowanie
kilku powodów jednocześnie.
Problemy te są ściśle ze sobą powiązane, zachodzi między nimi związek przyczynowy,
np. bezrobocie powoduje utratę środków na utrzymanie, ale również pogłębianie
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i nawarstwienie innych problemów takich jak bezradność, izolacja społeczna,
uzależnienia, itp.
W celu zniwelowania tych zjawisk stosujemy aktywne formy działania. Służy temu,
między innymi, praca socjalna prowadzona przez pracowników socjalnych. Praca
socjalna - działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we
wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez
pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu
celowi.
W 2010r. pracę socjalną prowadzono z 600 rodzinami liczącymi 1766 osób.
Ponadto Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 2010r. kontynuował realizację projektu
systemowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
pod nazwą „Dzieci mam pracę…- promocja integracji społeczno-zawodowej w Białej
Podlaskiej”.
Celem wszystkich działań podejmowanych przez MOPS jest zapobieganie
marginalizacji i wyprowadzenie z trudnej sytuacji osób i rodzin oraz wyposażenie ich w
narzędzia umożliwiające samodzielne radzenie sobie z istniejącymi problemami
i potrzebami.
Łącznie ze świadczeń z pomocy społecznej w ramach zadań własnych i zleconych,
bez względu na ich rodzaj, formę, liczbę i źródło finansowania skorzystały 1188 rodziny
liczące 3423 osoby, co stanowi 5,99% ogólnej liczby mieszkańców Białej Podlaskiej.
Dla porównania należy podkreślić, że w 2009 roku ze świadczeń skorzystały 1222
rodziny liczące 3553 osoby.
2. Formy pomocy udzielanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Białej Podlaskiej w 2010 roku
Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej Ośrodek w 2010 roku realizował
następujące zadania:

a) zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym:
•

•
•

•
•
•
•

•
•

realizacja strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym
uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin
z grup szczególnego ryzyka;
sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej;
udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom
tego pozbawionym;
przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;
przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;
przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych
w wyniku zdarzenia losowego;
przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego;
praca socjalna;
organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania;
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• dożywianie dzieci;
• sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;
• kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt
mieszkańca gminy w tym domu;
• pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu
z zakładu karnego;
• sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie;
• przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;
• opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
b) zadania własne gminy:
•
•

przyznawanie i wypłacanie specjalnych zasiłków celowych;
współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy
oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji
o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach;

c) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę:
•

organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu
zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
• realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej,
mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz
rozwój specjalistycznego wsparcia;
d) zadania własne powiatu:
• prowadzenie specjalistycznego poradnictwa;
• organizowanie opieki w rodzinach zastępczych, udzielanie pomocy pieniężnej na
częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci oraz
wypłacanie wynagrodzenia z tytułu pozostawania w gotowości przyjęcia dziecka
albo świadczonej opieki i wychowania niespokrewnionym z dzieckiem
zawodowym rodzinom zastępczym;
• zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo
pozbawionym opieki rodziców, w szczególności przez organizowanie
i prowadzenie ośrodka adopcyjno-opiekuńczego;
• pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych
w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach
zastępczych, również na terenie innego powiatu;
• przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie
nauki osobom opuszczającym całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze
typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci
i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi
dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady
poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki
wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową
opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze;
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•

•
•
•

•
•
•
•

pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu
się do życia, młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczowychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla
dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek
z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla
nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze,
specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające
całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, mających braki
w przystosowaniu się;
pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status
uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, mającym trudności w integracji ze
środowiskiem;
prowadzenie mieszkania chronionego;
prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej;
udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach;
sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie;
sporządzanie bilansu potrzeb miasta na prawach powiatu w zakresie pomocy
społecznej;
realizacja innych zadań wynikających z odrębnych ustaw, a w szczególności
z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych;

e) zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat:
•

pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status
uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, w zakresie indywidualnego programu
integracji oraz opłacanie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne
określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym
Funduszu Zdrowia;
• realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej,
mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz
rozwój specjalistycznego wsparcia.
3. Świadczenia z pomocy społecznej
Świadczeniami z pomocy społecznej są:
a) świadczenia pieniężne:
• zasiłek stały;
• zasiłek okresowy;
• zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy;
• pomoc dla rodzin zastępczych;
• pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki;
• świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką
języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej
status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,
b) świadczenia niepieniężne:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

praca socjalna;
bilet kredytowany;
składki na ubezpieczenie zdrowotne;
pomoc rzeczowa;
sprawienie pogrzebu;
poradnictwo specjalistyczne;
interwencja kryzysowa;
schronienie;
posiłek;
niezbędne ubranie;
usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania;
specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach
wsparcia;
mieszkanie chronione;
pobyt i usługi w domu pomocy społecznej;
opieka i wychowanie w rodzinie zastępczej i w placówce opiekuńczowychowawczej;
pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym
w mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na
zagospodarowanie – w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych;
szkolenia, poradnictwo rodzinne i terapia rodzinna prowadzone przez ośrodek
adopcyjno-opiekuńczy.

4. Wykorzystanie środków i formy pomocy udzielonej przez Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej
Zadania własne gminy
Ze świadczeń przyznanych w ramach zadań własnych gminy skorzystały 1054
rodziny liczące 3038 osób.
•

Zasiłki stałe

Zasiłek stały przysługuje:
- pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub
całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby
samotnie gospodarującej,
- pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub
całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są
niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.
Zasiłek stały ustala się w wysokości:
- w przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnicy między kryterium dochodowym osoby
samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby,
- w przypadku osoby w rodzinie - różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie
a dochodem na osobę w rodzinie.
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W 2010r. z powyższego świadczenia skorzystało 113 osób, w tym 73 samotnie
gospodarujące i 40 osób pozostających w rodzinie.
Na zasiłki stałe wydatkowano kwotę 370 000,-zł.
Środki na realizację tego zadania zabezpiecza budżet państwa.
• Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej
Na powyższe świadczenie wydatkowano w 2010 roku kwotę 29 996,-zł.
Na powyższą kwotę złożyły się składki za:
• 91 osób pobierających zasiłek stały i niepodlegających obowiązkowi
ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;
• 1 osobę bezdomną objętą indywidualnym programem wychodzenia
z bezdomności.
• Zasiłki okresowe

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę,
niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń
z innych systemów zabezpieczenia społecznego:
- osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby
samotnie gospodarującej;
- rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.
Zasiłek okresowy ustala się w wysokości:
- w przypadku osoby samotnie gospodarującej - do wysokości różnicy między kryterium
dochodowym osoby samotnie gospodarującej, a dochodem tej osoby;
- w przypadku rodziny - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny,
a dochodem tej rodziny.
Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50% różnicy między:
- kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, a dochodem tej osoby;
- kryterium dochodowym rodziny, a dochodem tej rodziny.
Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.
Okres, na jaki jest przyznawany zasiłek okresowy, ustala ośrodek pomocy społecznej na
podstawie okoliczności sprawy.

Rada Miasta Biała Podlaska Uchwałą Nr XXXVII/133/10 z dnia 15 czerwca 2010r.
w sprawie podwyższenia minimalnej kwoty zasiłku okresowego na okres od 4 września
2010r. do 31 grudnia 2010r. podwyższyła o 10% minimalną kwotę zasiłku okresowego.
Na tę formę pomocy w 2010 roku wydatkowano łącznie kwotę 1 112 600,-zł;
z tego 1 021 933,-zł z dotacji wojewody i 90 667,-zł z budżetu miasta.
Zasiłki okresowe przyznano 709 rodzinom liczącym 2051 osób.
Powodem przyznania tego świadczenia było:
- bezrobocie – w 473 rodzinach,
- niepełnosprawność – w 48 rodzinach,
- długotrwała choroba – w 33 rodzinach.
Ponadto, w ramach zadań własnych gminy, środki z budżetu miasta wydatkowano
na:
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• Zasiłki celowe
W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może być przyznany zasiłek celowy.
Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów
zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego,
drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

Zasiłki celowe w 2010 roku przyznano na:
zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej, a w szczególności takiej jak: zakup
odzieży, obuwia, opału, podstawowych środków czystości, kosztów zużycia
energii elektrycznej i czynszu na kwotę 74 840,-zł;
zasiłki celowe w formie biletu kredytowanego przyznano 38 osobom w łącznej
wysokości 2 533,-zł;
pomoc rzeczową w postaci zakupu 91,5 tony opału w postaci brykietów
opałowych oraz węgla na kwotę 41 727,-zł;
zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego
przyznano 3 rodzinom na kwotę 3 995,-zł;
dofinansowanie kosztów pobytu 32 dzieci w Parafialnej Świetlicy Charytatywnej
przy Kościele Wniebowzięcia NMP w Białej Podlaskiej w wysokości 17 593,-zł;
wykupywanie leków wg przedłożonych recept lekarskich 44 osobom na kwotę
5 162,-zł;
opłacenie kosztów pobytu 11 dzieci na zimowisku w Białym Dunajcu na kwotę
6 589,-zł;
dofinansowanie kosztów pobytu 12 dzieci na turnusie profilaktyczno-sportowym
w Zakopanem na kwotę 2 400,-zł;
skierowanie 85 dzieci na kolonie letnie, których koszt poniosło Kuratorium
Oświaty w Lublinie;
zapewniono schronienie 20 osobom bezdomnym – w tym: opłacenie pobytu
i wyżywienia bezdomnym przebywającym w schroniskach poza Białą Podlaską,
a także utrzymanie własnej noclegowni – zakup oleju opałowego, koszty zużycia
energii elektrycznej, wody, gazu, ścieki, usługi telekomunikacyjne, remontowe,
wyposażenie, środki czystości – za łączną kwotę 47 955,-zł;
sprawienie pogrzebu 1 osobie na kwotę 1 890,-zł;
w ramach Programu „Pomoc Żywnościowa dla Najuboższej Ludności Unii
Europejskiej” 631 osób otrzymało 19 441 kg podstawowej żywności.

• Specjalne zasiłki celowe
W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających
kryterium dochodowe może być przyznany specjalny zasiłek celowy w wysokości
nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub
rodziny, który nie podlega zwrotowi.

W 2010 roku świadczenie takie otrzymało 88 rodzin na łączną kwotę 30 998,-zł.
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• Dożywianie

Pomoc doraźna albo okresowa w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przysługuje osobie,
która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić.
Pomoc przyznana dzieciom i młodzieży w okresie nauki w szkole może
być realizowana w formie zakupu posiłków.
Działania dotyczące zapewnienia pomocy w zakresie dożywiania mogą być realizowane
w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia
rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz pokrycia kosztów dowozu posiłków.
•
•
•

Świadczeniem w tej formie objęto ogółem 1973 osoby, w tym:
305 dzieci do 7 roku życia;
1043 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej;
625 pozostałych osób.

Na ten cel gmina otrzymuje wsparcie w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa
w zakresie dożywiania” jako wsparcie w wypełnianiu zadań własnych o charakterze
obowiązkowym w zakresie dożywiania dzieci oraz zapewnienia posiłku osobom jego
pozbawionym.
Ogółem w tym zakresie wydatkowano środki na łączną kwotę 709 560,-zł.
Środki własne gminy przeznaczone na ten cel, to 289 560,-zł, natomiast otrzymana
od Wojewody Lubelskiego dotacja wyniosła 420 000,-zł.
Wydatki obejmowały:
• zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności na kwotę 193 423,-zł;
• zakup posiłków dzieciom w żłobku, przedszkolach, uczniom w szkołach oraz
pozostałym osobom na kwotę 343 858,-zł;
• dowóz posiłków do 1 szkoły na kwotę 9 479,-zł;
• doposażenie 13 punktów przygotowania i wydawania posiłków w żłobku,
przedszkolach i szkołach w kwocie 150 773,-zł;
• zakup posiłków dzieciom uczęszczającym w zajęciach szkolnych, które wyraziły
chęć zjedzenia posiłku, dyrektor szkoły udzielił pomocy, a Ośrodek pokrył
wydatki z tym związane w kwocie 12 027,-zł.
• Usługi opiekuńcze
Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych
osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub
specjalistycznych usług opiekuńczych.
Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie,
która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek,
wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.
Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę
higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie
kontaktów z otoczeniem.

W 2010 roku z tej formy pomocy skorzystało 61 osób, a wydatkowana kwota na
ten cel, to 90 075,-zł. W ramach tej kwoty zrealizowano 10 597 godzin usług
opiekuńczych.
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• Domy pomocy społecznej
Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności,
niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić
niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu
pomocy społecznej.

Na ten cel wydatkowano kwotę 415 495,-zł ponosząc odpłatność za 35
mieszkańców Białej Podlaskiej przebywających w domach pomocy społecznej.
Odpłatność ponoszoną przez gminę ustala się do wysokości różnicy między średnim
kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej, a odpłatnością wnoszoną przez osoby
skierowane.
Mieszkańcy Białej Podlaskiej przebywali w 12 domach pomocy społecznej w: Kozuli,
Kodniu, Konstantynowie, Kostomłotach, Bończy, Garbarach, Kraśniku, Sochaczewie,
Kalince, Ryżkach, Różance, Prałkowcach.
• Ośrodek wsparcia
Ośrodek wsparcia jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej dziennego pobytu.
Ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczy usługi w ramach
indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych,
polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia
codziennego i funkcjonowaniu w życiu społecznym.

W ramach tego zadania prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 45
osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z umową, powierzono Ośrodkowi
„Misericordia” Caritas w Białej Podlaskiej.
W 2010 roku w zajęciach terapeutycznych w Środowiskowym Domu
Samopomocy uczestniczyło łącznie 50 osób. Zajęcia terapeutyczne prowadzone były
w pracowniach: plastycznej, gospodarstwa domowego, terapii ruchem, komputerowej,
krawieckiej i rękodzieła, florystycznej sali relaksacyjnej oraz różnego rodzaju zajęcia
świetlicowe, muzyczne, taneczne i teatralne.
W 2010 roku ŚDS otrzymał dotację na prowadzenie działalności w kwocie
542 000,-zł. Powyższą dotację przekazywał Urząd Miasta Biała Podlaska.
Środki z dotacji wydatkowano m.in. na prowadzenie zajęć terapeutycznych
w powyżej wymienionych pracowniach, na wynagrodzenia osobowe pracowników,
wynagrodzenia z tytułu umów zleceń oraz wydatki rzeczowe, tj. zakup materiałów
i wyposażenia, opłaty za energię, wodę, gaz i ogrzewanie oraz podróże służbowe,
pozostałe usługi i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
Zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej
•

Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi
10

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb
wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze
specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. Ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi
opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia.

Na specjalistyczne usługi opiekuńcze w 2010 roku wydatkowano kwotę 82 897,-zł
zapewniając 20 dzieciom 2 335 godzin specjalistycznych usług.
Usługi te były realizowane przez:
• Stowarzyszenie Pomocy Młodzieży i Dzieciom Autystycznym oraz Młodzieży
i Dzieciom o Pokrewnych Zaburzeniach „Wspólny Świat”;
• Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży RENMED;
• Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą
Słuchu;
• osobę fizyczną – pedagoga.
Zaznaczyć przy tym należy, iż rodzice nie wykorzystali przyznanych im decyzjami
administracyjnymi 373 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych.
Zadania własne powiatu
Opieka nad rodziną i dzieckiem
• Rodziny zastępcze
Dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej zapewnia się opiekę
i wychowanie w rodzinie zastępczej i udziela się jej pomocy, w szczególności w formie:
- poradnictwa rodzinnego;
- terapii rodzinnej rozumianej jako działania psychologiczne, pedagogiczne i socjologiczne,
mające na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania jej zadań;
- pracy socjalnej;
- zapewnienia dzieciom opieki i wychowania poza rodziną.
Rodziny zastępcze dzielą się na:
- spokrewnione z dzieckiem;
- niespokrewnione z dzieckiem;
- zawodowe niespokrewnione z dzieckiem: wielodzietne, specjalistyczne, o charakterze
pogotowia rodzinnego.
Rodzinie zastępczej udziela się pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania
każdego umieszczonego w niej dziecka.
Rodzinie, która sprawowała funkcję rodziny zastępczej, przysługuje pomoc pieniężna również po
osiągnięciu przez dziecko pełnoletności, do czasu ukończenia szkoły, w której rozpoczęło naukę
przed osiągnięciem pełnoletności, jeżeli nadal przebywa w tej rodzinie.

W Białej Podlaskiej w 2010 roku funkcjonowało 61 rodzin zastępczych
wychowujących 92 dzieci, w tym:
- 47 rodzin zastępczych spokrewnionych z dzieckiem – 62 dzieci;
- 11 rodzin niespokrewnionych z dzieckiem – 15 dzieci;
- 2 rodziny zastępcze pełniące zadania pogotowia rodzinnego – 9 dzieci;
- 1 rodzina zastępcza pełniąca funkcję wielodzietnej zawodowej niespokrewnionej
z dzieckiem rodziny zastępczej – 6 dzieci.
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Na funkcjonowanie rodzin zastępczych sprawujących opiekę nad dziećmi wydatkowano
kwotę 676 771,- zł, z przeznaczeniem na:
• pomoc pieniężną dla 61 rodzin zastępczych na częściowe pokrycie kosztów
utrzymania 92 dzieci w łącznej wysokości 429 374,- zł;
• wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń (umowy - zlecenia) w kwocie
53 656,-zł, z tego:
- rodzinom zastępczym pełniącym zadania pogotowia rodzinnego w kwocie
44 564,-zł, (część wynagrodzenia zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodziny
zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego wypłacone było ze środków pozyskanych
z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z przeznaczeniem na realizację zadania
„Rozwój rodzinnej pieczy zastępczej w Białej Podlaskiej”,
- rodzinie zastępczej pełniącej funkcję wielodzietnej zawodowej niespokrewnionej
z dzieckiem rodzinie zastępczej w kwocie 9 092,-zł;
• jednorazową pomoc dla 2 rodzin na pokrycie wydatków związanych z potrzebami
dziecka przyjmowanego do rodziny zastępczej w łącznej wysokości 7 470,- zł.
• 38 osobom po opuszczeniu rodziny zastępczej wydatkowano kwotę w wysokości
186 271,-zł, w tym:
- 38 osobom pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki w wysokości 135 673,-zł,
- 4 osobom pomoc pieniężną na usamodzielnienie w wysokości 21 411,-zł,
-6 osobom pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej w wysokości
29 187,-zł.
Ponadto na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
przeznaczono kwotę 79 017,-zł na utrzymanie 11 dzieci z Białej Podlaskiej
umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, w tym:
• 23 653,-zł na utrzymanie 2 dzieci w rodzinie zastępczej na terenie powiatu
ostrowskiego,
• 34 134,-zł na utrzymanie 5 dzieci w rodzinie zastępczej na terenie powiatu
bialskiego
• 4 233,-zł na utrzymanie 1 dziecka w rodzinie zastępczej na terenie powiatu
radzyńskiego,
• 4 612,-zł na utrzymanie 1 dziecka w rodzinie zastępczej na terenie powiatu
tomaszewskiego,
• 7 831,-zł na utrzymanie 1 dziecka w rodzinie zastępczej na terenie powiatu
biłgorajskiego, w tym:
- jednorazowa pomoc pieniężna na pokrycie niezbędnych wydatków związanych
z potrzebami przyjętego do rodziny dziecka w wysokości 1 500,-zł,
• 4 554,-zł na utrzymanie 1 dziecka w rodzinie zastępczej na terenie miasta
Białystok.
Dotacje powyższe przekazywał Urząd Miasta Biała Podlaska.
• Placówki opiekuńczo-wychowawcze
Całodobowa placówka opiekuńczo-wychowawcza zapewnia dziecku pozbawionemu częściowo
lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobową ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie oraz
zaspokaja jego niezbędne potrzeby bytowe, rozwojowe, w tym emocjonalne, społeczne, religijne,
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a także zapewnia korzystanie z przysługujących na podstawie odrębnych przepisów świadczeń
zdrowotnych i kształcenia.

Na utrzymanie dzieci z Białej Podlaskiej umieszczonych w placówkach
opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów wydatkowano kwotę
512 565,-zł. Pomoc przeznaczono na:
• utrzymanie 3 dzieci w placówkach opiekuńczo -wychowawczych na terenie
powiatu zambrowskiego w wysokości 86 400,-zł,
• utrzymanie 10 dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych na terenie
powiatu bialskiego w wysokości 258 690,-zł,
• utrzymanie 2 dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych na terenie
powiatu kraśnickiego w wysokości 15 198,-zł,
• utrzymanie 1 dziecka w placówce opiekuńczo- wychowawczej na terenie powiatu
krasnostawskiego w wysokości 20 800,-zł,
• utrzymanie 3 dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych na terenie
miasta Lublin w wysokości 46 668,-zł,
• utrzymanie 1 dziecka w placówce opiekuńczo- wychowawczej na terenie powiatu
białostockiego w wysokości 11 074,-zł,
• utrzymanie 1 dziecka w placówce opiekuńczo- wychowawczej na terenie powiatu
siedleckiego w wysokości 30 868,-zł,
• utrzymanie 1 dziecka w placówce opiekuńczo- wychowawczej na terenie powiatu
biłgorajskiego w wysokości 31 200,-zł,
• utrzymanie 2 dzieci w placówce opiekuńczo- wychowawczej na terenie miasta
Tarnobrzeg w wysokości 11 667,-zł.
Ponadto wydatkowano kwotę 98 571, -zł, z przeznaczeniem na:
• pomoc pieniężną 16 wychowankom kontynuującym naukę w wysokości
58 225,-zł,
• pomoc pieniężną na usamodzielnienie 2 osób w wysokości 13 176,-zł,
• pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej 6 osobom w wysokości
27 170,-zł.
•

Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo
pozbawionym opieki rodziców, w szczególności przez organizowanie
i prowadzenie ośrodka adopcyjno-opiekuńczego

Działalność ośrodka adopcyjno-opiekuńczego opiera się na zasadzie współpracy ze
środowiskiem lokalnym, w szczególności z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej,
sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, zakładami opieki zdrowotnej,
a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz z organizacjami społecznymi.
Ośrodek adopcyjno-opiekuńczy prowadzi poradnictwo dla dzieci i rodziców oraz terapię
rodzinną dla rodziców dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
Ośrodek adopcyjno-opiekuńczy współpracuje z placówką rodzinną w zakresie okresowej oceny
sytuacji dzieci przebywających w tej placówce.
Ośrodek adopcyjno-opiekuńczy prowadzi działalność diagnostyczno-konsultacyjną, której celem
jest pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość przysposobienia
dziecka, pełnienia funkcji rodzin zastępczych i prowadzenia placówek rodzinnych, a także
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szkolenie i wspieranie psychologiczno-pedagogiczne osób prowadzących rodziny zastępcze
i placówki rodzinne oraz rodziców naturalnych dzieci objętych tymi formami opieki.
Ośrodek adopcyjno-opiekuńczy wspiera rodziny naturalne w wypełnianiu ich funkcji
opiekuńczo-wychowawczych poprzez prowadzenie poradnictwa rodzinnego i terapii rodzinnej.

W 2010 roku Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy pracował z 200 rodzinami. Wśród
nich znalazły się:
- 64 rodziny zgłaszające gotowość przysposobienia dziecka;
- 10 rodzin zakwalifikowanych przez inne ośrodki adopcyjno-opiekuńcze, oczekujące
propozycji przyjęcia dziecka ze strony tutejszego Ośrodka;
- 30 funkcjonujących rodzin adopcyjnych;
- 14 rodzin kandydatów na rodziny zastępcze;
- 32 funkcjonujące rodziny zastępcze;
- 48 rodzin naturalnych;
- 2 kandydatów na rodziny zaprzyjaźnione.
W okresie sprawozdawczym Ośrodek przeszkolił 19 rodzin do rodzinnych form
opieki nad dzieckiem. W tej liczbie znalazły się rodziny, które uczestniczyły zarówno
w szkoleniu grupowym, jak też indywidualnym.
W wyniku podjętej pracy diagnostycznej i szkoleniowej do sprawowania opieki
nad dzieckiem zakwalifikowanych zostało 17 rodzin, z czego 10 na rodzinę adopcyjną i 7
na rodzinę zastępczą.
Ogółem w 2010 roku za sprawą Ośrodka utworzone zostały 22 rodziny. W tej
liczbie znalazło się 20 rodzin adopcyjnych i 2 zastępcze.
W ramach czynności regulaminowych Ośrodek wspierał również rodziny
w wypełnianiu przez nie funkcji opiekuńczych i wychowawczych, udzielając m.in.
pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, rozwojowych i opiekuńczych,
pomocy psychologicznej, pedagogicznej i terapeutycznej oraz pomocy w zakresie prawa
rodzinnego.
Ogółem z pomocy tej skorzystało 110 rodzin, w tym:
- 48 rodzin naturalnych;
- 30 rodzin adopcyjnych;
- 32 rodziny zastępcze.
Ośrodek pracował również z kandydatami na rodziny zaprzyjaźnione. Pozytywna
opinia wydana została 2 rodzinom.
W 2010 roku działaniami Ośrodka objętych było 92 dzieci. W tej liczbie znalazły
się dzieci z rodzin naturalnych, adopcyjnych, zastępczych, zgłoszonych przez szpital,
placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz inne instytucje.
Z ogólnej liczby dzieci 19 zostało zakwalifikowanych do przysposobienia.
Ogółem, w okresie sprawozdawczym, w wyniku działań podjętych przez Ośrodek
w zastępczym środowisku rodzinnym umieszczonych zostało 27 dzieci, w tym 24
w rodzinach adopcyjnych (z czego 2 dzieci – adopcje zagraniczne) i 3 w rodzinach
zastępczych.
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• Prowadzenie mieszkania chronionego
Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą osoby tam przebywające,
pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia.
Mieszkanie chronione zapewnia warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku,
w integracji ze społecznością lokalną.

W okresie sprawozdawczym w mieszkaniu chronionym przebywało 5 osób
kontynuujących naukę po opuszczeniu rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo–
wychowawczych oraz młodzieżowego ośrodka wychowawczego.
Na utrzymanie mieszkania chronionego wydatkowano kwotę 14 000,-zł, którą
przeznaczono na zakup oleju opałowego, wyposażenie, opłaty za energię, zużytą wodę
i ścieki, wywóz nieczystości, przegląd i konserwację kotłowni olejowej.
• Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej
Ośrodek interwencji kryzysowej prowadzi działania na rzecz osób i rodzin będących w stanie
kryzysu. W ramach interwencji kryzysowej udziela się natychmiastowej specjalistycznej pomocy
psychologicznej, a w zależności od potrzeb – poradnictwa socjalnego lub prawnego,
w sytuacjach uzasadnionych – schronienia do 3 miesięcy.
Ośrodek interwencji kryzysowej dla ofiar przemocy w rodzinie zapewnia potrzeby w zakresie
wyżywienia, odzieży, obuwia, środków higieny osobistej i środków czystości.

Realizacja zadania, zgodnie z umową, została powierzona Stowarzyszeniu
Pomocy Rodzinie, Profilaktyki i Terapii przy Wojewódzkim Ośrodku Pomocy Rodzinie
„Sens” im.J.Dziedzica w Konstantynowie.
Na realizację zadania przeznaczono dotację w kwocie 49 000,-zł, którą
przekazywał Urząd Miasta Biała Podlaska.
W okresie sprawozdawczym:
- przeprowadzono 226 interwencyjno-informacyjnych rozmów telefonicznych
z mieszkańcami Białej Podlaskiej;
- w systemie ambulatoryjnym udzielono pomocy 51 osobom;
- z czasowego pobytu skorzystało 11 osób;
- z biwaku terapeutyczno-psychoedukacyjnego skorzystało 8 dzieci i 2 osoby dorosłe;
- przeprowadzono 83 interwencje;
- z zajęć prowadzonych w Świetlicy Socjoterapeutycznej skorzystało 5 dzieci.
Z pomocy Ośrodka skorzystały łącznie 72 osoby z terenu miasta Biała Podlaska.

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
Rehabilitacja 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.
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Podstawowym aktem prawnym regulującym zagadnienia rehabilitacji zawodowej i społecznej
osób niepełnosprawnych jest ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Rehabilitacja lecznicza odbywa się na podstawie odrębnych przepisów.
W myśl ustawy celem rehabilitacji społecznej jest umożliwienie osobom niepełnosprawnym
uczestnictwa w życiu społecznym, a realizowana jest przede wszystkim poprzez wyrabianie
zaradności 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. Natomiast rehabilitacja zawodowa ma
na celu ułatwienie osobie niepełnosprawnej uzyskania i utrzymania odpowiedniego zatrudnienia
i awansu zawodowego przez umożliwienie jej korzystania z poradnictwa zawodowego, szkolenia
i pośrednictwa pracy.

Rehabilitacja zawodowa
W 2010 roku na rehabilitację zawodową przekazano środki PFRON w wysokości
24.650,- zł z przeznaczeniem na:
• finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone
w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w odniesieniu do
osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające
w zatrudnieniu.
Przyznane środki wydatkowane zostały na zwrot wydatków na instrumenty i usługi
rynku pracy na rzecz 5 osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i niepozostających
w zatrudnieniu.
Rehabilitacja społeczna
W 2010 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej wydatkowano
1 447 996,-zł, z czego:
- 1 341 136,-zł ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych;
- 69 048,-zł ze środków własnych miasta Biała Podlaska;
- 37 812,-zł ze środków powiatu bialskiego.
Środki te wydatkowano na następujące cele:
•

Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatu terapii zajęciowej

Warsztat terapii zajęciowej oznacza wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówkę
stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji
społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywrócenia umiejętności niezbędnych do
podjęcia zatrudnienia.

W roku 2010 na terenie miasta Biała Podlaska funkcjonowały dwa warsztaty
terapii zajęciowej.
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•

warsztat terapii zajęciowej przy Spółdzielni Inwalidów ELREMET obejmujący
terapią 35 osób niepełnosprawnych, w tym 27 mieszkańców Białej Podlaskiej, na
którego działalność wydatkowano ze środków PFRON kwotę 517.860,- zł ze
środków własnych miasta Biała Podlaska kwotę 13 152,-zł, ze środków powiatu
bialskiego kwotę 44 388,-zł;
• warsztat terapii zajęciowej przy Ośrodku „Misericordia” Caritas obejmujący
terapią 30 osób niepełnosprawnych, w tym 15 mieszkańców Białej Podlaskiej, na
którego działalność wydatkowano ze środków PFRON kwotę 443 880,- zł, ze
środków własnych miasta Biała Podlaska kwotę 24 660,-zł, ze środków powiatu
bialskiego 24 660,-zł.
•

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

O dofinansowanie ze środków PFRON organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki
osób niepełnosprawnych mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nie
posiadające osobowości prawnej, jeżeli: prowadzą działalność na rzecz osób
niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku oraz
udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków
technicznych i lokalowych do realizacji zadania. Wysokość dofinansowania organizacji sportu,
kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych wynosi do 60% kosztów przedsięwzięcia.

Z tej formy pomocy skorzystały:
• Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „PROSTA”;
• Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów,
• Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Pomocy Zespołu Szkół Specjalnych „Otwarte
Serca”.
Na realizację powyższego zadania w 2010 roku wydatkowano 6.412,- zł zawierając 3
umowy o dofinansowanie. W zorganizowanych imprezach wzięło udział łącznie 235
osób niepełnosprawnych, w tym 47 dzieci.
•

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

O dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, których średni miesięczny dochód na
osobę we wspólnym gospodarstwie domowym nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia,
a w przypadku osoby samotnej 65% przeciętnego wynagrodzenia.
Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wynosi
100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalony na podstawie
odrębnych przepisów (jeśli taki udział jest wymagany) oraz 150% sumy limitu wyznaczonego
w rozporządzeniu ministra zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej
w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit
(podstawą przyznania środków Funduszu jest właściwie opisana faktura).
Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny stosownie do potrzeb
wynikających z niepełnosprawności wynosi do 60% kosztów zakupu, nie więcej jednak niż do
wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia (podstawą wypłaty środków jest umowa).

W 2010 roku w ramach zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze udzielono pomocy 232 osobom niepełnosprawnym na łączną kwotę
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166.388,- zł rozpatrując pozytywnie 403 wnioski, z czego 39.400,- zł przeznaczono na
realizację 78 wniosków dotyczących dzieci i młodzieży. Powyższa kwota dotyczyła m.in.
zakupu aparatów słuchowych, wózków inwalidzkich, protez, obuwia ortopedycznego,
pieluchomajtek, cewników, gorsetów, materacy i poduszek przeciwodleżynowych,
soczewek okularowych.
Natomiast zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny dofinansowano 8 osobom
niepełnosprawnym na kwotę 13.635,- zł, w tym dla 4 dzieci na kwotę 8.344,- zł.
Najczęściej dofinansowano zakup: rowerów rehabilitacyjnych, materaców i wałków do
ćwiczeń, łóżka rehabilitacyjnego, kamizelki rehabilitacyjnej dla dziecka chorego na
mukowiscydozę.
•

Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów
w turnusie rehabilitacyjnym

Turnus rehabilitacyjny oznacza zorganizowaną formę aktywnej rehabilitacji, połączoną
z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz
rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi przez nawiązywanie
i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział
w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu.

W 2010 roku dofinansowano pobyt na turnusie rehabilitacyjnym 212 osobom
niepełnosprawnym w tym 23 dzieci oraz dodatkowo 56 indywidualnym opiekunom.
Wypłacono dofinansowanie w łącznej wysokości 159.109,- zł.
•

Likwidacja barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się
w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych

O dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych mogą ubiegać się osoby
niepełnosprawnej mające trudności w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub
użytkownikami wieczystymi albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego,
w którym stale zamieszkują. Realizacja planowanego zadania powinna umożliwić lub w znaczny
sposób ułatwić osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności
lub kontaktów z otoczeniem. W ramach likwidacji barier architektonicznych dofinansowane są
działania polegające na dostosowaniu pomieszczeń do potrzeb osób mających trudności
w poruszaniu się, budowa pochylni, itd. Natomiast dofinansowanie likwidacji barier
technicznych i w komunikowaniu się przysługuje osobom niepełnosprawnym, jeżeli jest to
uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności (raz na trzy lata). Wysokość
dofinansowania likwidacji barier wynosi do 80% zweryfikowanych kosztów przedsięwzięcia, nie
więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Podstawą
wypłaty dofinansowania jest umowa.

W 2010 roku z dofinansowania ze środków PFRON z likwidacji barier
architektonicznych w miejscu zamieszkania skorzystało 6 osób niepełnosprawnych na
łączną kwotę 21.252,- zł, dofinansowano modernizację 6 łazienek pod kątem potrzeb
osób niepełnosprawnych. W ramach likwidacji barier technicznych udzielono wsparcia
ze środków PFRON 2 osobom niepełnosprawnym na kwotę 6.792,- zł dofinansowując
m.in. zakup szyn najazdowych, podnośnika transportowo-kąpielowego. Dofinansowanie
do likwidacji barier w komunikowaniu się otrzymały 3 osoby niepełnosprawne na kwotę
5.808,- zł m.in. do zakupu komputerów z dostępem do Internetu oraz specjalistycznego
zestawu wspomagającego słyszenie. Łącznie na likwidację barier funkcjonalnych
wydatkowano kwotę 33.852,- zł
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Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi
W ramach tych zadań wykonano następujące działania:
•

Pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej ochronę
uzupełniającą i przebywają na terenie miasta Biała Podlaska
Na realizację tego zadania w zakresie realizacji indywidualnego programu
integracji wydatkowano kwotę 28 503,-zł, z tego:
- na utrzymanie 3 rodzin cudzoziemców liczących łącznie 13 osób wydatkowano kwotę
24 423,-zł;
- na naukę języka polskiego wydatkowano kwotę 4 080,-zł.
•

Prowadzenie Powiatowego Zespołu d/s Orzekania o Niepełnosprawności

Dla zabezpieczenia potrzeb finansowych Zespołu oraz jego prawidłowego
funkcjonowania w 2010 roku wydatkowano kwotę 202 000,-zł.
W 2010 roku Powiatowy Zespół d/s Orzekania o Niepełnosprawności wydał
ogółem 1 647 orzeczeń, w tym:
• 1378 orzeczeń osobom po 16 roku życia, z tego:
- 1171 orzeczeń z określeniem stopnia niepełnosprawności;
- 157 orzeczeń o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych;
- 50 orzeczeń o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności;
• 269 orzeczeń osobom przed 16 rokiem życia, z tego:
- 228 orzeczeń o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych;
- 35 orzeczeń o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych;
- 6 orzeczeń o odmowie ustalenia niepełnosprawności.
Zadania realizowane wspólnie przez powiat w drodze porozumienia między
jednostkami samorządu terytorialnego
Na podstawie porozumień zawartych między jednostkami samorządu
terytorialnego zaplanowano wydatki w kwocie 161 000,-zł na realizację bieżących zadań
własnych powiatu.
W okresie sprawozdawczym z tytułu wypłaconej pomocy pieniężnej rodzinom
zastępczym utworzonych na terenie miasta Biała Podlaska, w których przebywało 17
dzieci z innych powiatów wydatkowano kwotę 135 185,-zł, w tym:
• wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia rodzinie zastępczej pełniącej
funkcję wielodzietnej zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodziny
zastępczej w wysokości 24 442,-zł;
• świadczenia społeczne w wysokości 110 743,-zł, które zostały przeznaczone na
utrzymanie:
- 10 dzieci z powiatu bialskiego – 64 465,-zł;
- 2 dzieci z miasta Lublin – 18 254,-zł;
- 1 dziecka z miasta Warszawa – 11 858,-zł;
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- 1 dziecka z powiatu chełmskiego – 9 882,-zł;
- 1 dziecka z powiatu włodawskiego – 4 838,-zł;
- 2 dzieci z powiatu parczewskiego – 1 445,-zł.
W 2010 roku rozwiązana została niespokrewniona rodzina zastępcza, a dzieci
umieszczono w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
Projekt systemowy realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
W 2010 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej kontynuował realizację
projektu systemowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego pod nazwą „Dzieci! mam pracę... – promocja integracji społecznozawodowej w Białej Podlaskiej”.
Projekt skierowany był do 108 osób niepracujących zawodowo, zagrożonych
wykluczeniem społecznym, będących w wieku aktywności zawodowej i korzystających
ze świadczeń pomocy społecznej.
W 2010 roku zawarto 68 kontraktów, 19 umów z osobami niepełnosprawnymi w
ramach wsparcia działań na rzecz integracji zawodowej i społecznej, zmodyfikowano 10
indywidualnych programów usamodzielnienia.
Kontynuowano 10 kontraktów i 1 umowę z osobą niepełnosprawną zawartych w 2009r.
W ramach instrumentów aktywnej integracji w roku 2010 wobec uczestników
realizowanego projektu zastosowano instrumenty aktywizacji: zawodowej, edukacyjnej,
zdrowotnej i społecznej.
W ramach instrumentów aktywizacji zawodowej:
• 85 osób wzięło udział w spotkaniach z doradcą zawodowym w celu określenia
preferencji i predyspozycji zawodowych.
•
•

•
•

•
•

W ramach instrumentów aktywizacji edukacyjnej:
10 beneficjentom sfinansowano zajęcia szkolne związane z uzupełnieniem
wykształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym;
3 usamodzielnianym osobom opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze
i rodziny zastępcze sfinansowano koszty nauki na poziomie wyższym;
2 osobom opłacono wpisowe na naukę w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych
10 osobom kontynuującym naukę na poziomie średnim zakupiono podręczniki
szkolne:
sfinansowano zajęcia z zakresu:
- przygotowania do matury – 1 osobie;
- języka angielskiego – 1 osobie;
w ramach podnoszenia kompetencji o charakterze zawodowym umożliwiającym
aktywizację zawodową sfinansowano kursy zawodowe:
- kwalifikacji wstępnych do przewozu towarów – 4 osobom;
- prawo jazdy kategorii D – 1 osobie;
- prawo jazdy kategorii C+CE – 2 osobom;
- prawo jazdy kategorii C – 2 osobom;
- prawo jazdy kategorii B – 21 osobom;
- prawo jazdy kategorii C+E+D – 1 osobie;
- kierowca taxi – 1 osobie;
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- prezentera muzycznego – 1 osobie;
- ciastkarza – 8 osobom;
- fryzjera – 6 osobom;
- podstaw obsługi komputera – 6 osobom;
- kosmetyczki – 6 osobom;
- magazyniera, kierowcy wózków jezdniowych z obsługą komputera – 10 osobom;
- kucharza garmażera z elementami cateringu – 21 osobom;
- przedstawiciela handlowego – 4 osobom;
- obsługi koparko-ładowarki – 2 osobom;
- obsługi koparki jednonaczyniowej – 1 osobie;
- opiekunki kolonii – 1 osobie;
- pracownika ochrony – 5 osobom;
- pracownika wykończenia wnętrz – 9 osobom;
- opiekunki osób starszych – 6 osobom;
- kasjer sprzedawca z obsługą komputera – 18 osobom;
- spawacza – 2 osobom;
- księgowości z obsługą komputera – 3 osobom;
- florystyki – 12 osobom;
- grafiki komputerowej z tworzeniem stron www – 9 osobom.
• szkolenie kurator sądowy – 1 osoba;
• warsztaty kulinarne – 24 osoby.
W ramach aktywizacji zdrowotnej zorganizowano i sfinansowano:
• zajęcia rehabilitacyjne – 3 osobom;
• terapię psychologiczną indywidualną – 1 osobie;
• badania lekarskie – 107 osobom.
W ramach aktywizacji społecznej:
• 2 usamodzielnianym osobom udzielono pomocy na zagospodarowanie w formie
rzeczowej;
• zorganizowano i sfinansowano udział w treningu umiejętności społecznych
i kompetencji wychowawczych – 79 osób;
• warsztaty umiejętności rodzicielskich – 20 osób.
Całkowita wartość realizacji projektu w 2010 roku wyniosła 1 081 072,-zł, w tym:
- 902 113,-zł – dotacja rozwojowa ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego;
- 47 759,-zł – dotacja celowa z budżetu krajowego;
- 114 840,-zł – wkład własny- środki z budżetu miasta i Wojewody Lubelskiego;
- 16 360,-zł – wkład własny-środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych.
Projekt będzie realizowany w kolejnych latach.
Zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej

21

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przyznało środki na realizację zadania „Rozwój
rodzinnej pieczy zastępczej w Białej Podlaskiej” w kwocie 16 000,-zł.
Prezydent Miasta Biała Podlaska w dniu 25 czerwca 2010r. zawarł umowę z rodziną
zastępczą o pełnienie funkcji zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodziny
zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego, która zapewnia opiekę i wychowanie
dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej do czasu
unormowania ich sytuacji życiowej.
W okresie sprawozdawczym, w 2010 roku, na ten cel wydatkowano kwotę
16 000,-zł, w tym:
• wynagrodzenie rodziny zastępczej z tytułu pozostawania w gotowości przyjęcia
dziecka – 6 342,-zł;
• wynagrodzenie rodziny zastępczej z tytułu świadczonej nad dzieckiem opieki
i wychowania – 2 108,-zł;
• pochodne wynagrodzeń – 1 706,-zł;
• realizacja zadań statutowych z przeznaczeniem na zakup niezbędnego
wyposażenia w celu przygotowania pomieszczeń w domu rodziny zastępczej –
5 844,-zł.

Biała Podlaska, marzec 2011 rok
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