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WSTĘP 

 Zadania realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach                

w 2021r.  

 

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej mającą na celu umożliwienie 

osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one                       

w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. 

 

Zadania pomocy społecznej w Powiecie Ryckim wykonuje Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie, które powołane jest do realizacji zadań Powiatu w zakresie polityki 

społecznej, w tym polityki prorodzinnej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej                         

oraz wspierania osób niepełnosprawnych. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach realizuje zadania w oparciu                         

o Powiatową Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Ryckim na lata 

2021 – 2030, 3-letni Powiatowy Program dot. Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie 

Ryckim na lata 2021 – 2023 oraz Powiatowy Program Działania na rzecz Osób 

Niepełnosprawnych na lata 2021 – 2030. 

W celu realizacji zadań Centrum współpracuje z administracją rządową                                      

i samorządową, organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim i innymi Kościołami, 

związkami, fundacjami, stowarzyszeniami, Policją, Sądem i Prokuraturą oraz osobami 

fizycznymi  i prawnymi. 

 

1. Centrum realizuje następujące zadania własne Powiatu Ryckiego z zakresu 

pieczy zastępczej: 

• Zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych, rodzinnych 

domach dziecka oraz w placówkach wychowawczych. 

• Opracowanie i realizacja 3-letnich powiatowych programów dotyczących rozwoju 

pieczy zastępczej, zawierających między innymi coroczny limit rodzin 

zastępczych zawodowych. 

• Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych                      

w całodobowych placówkach i w rodzinach zastępczych, również na terenie 

innego powiatu. 
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• Przyznawanie pomocy pieniężnej osobom opuszczającym rodziny zastępcze, 

rodzinne domy dziecka, placówki opiekuńczo – wychowawcze lub regionalne 

placówki opiekuńczo-terapeutyczne. 

• Organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny 

zastępcze, rodzinne domy dziecka, placówki opiekuńczo – wychowawcze lub 

regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne, przez wspieranie procesu 

usamodzielnienia. 

• Organizowanie szkoleń dla rodzin zastępczych. 

• Organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej, w szczególności przez 

tworzenie warunków do powstania grup wsparcia i specjalistycznego poradnictwa. 

• Prowadzenie rejestru danych o osobach zakwalifikowanych do pełnienia funkcji 

rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej                                              

lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka. 

• Komplementowanie we współpracy z właściwym ośrodkiem pomocy społecznej 

dokumentacji związanej z przygotowaniem dziecka do umieszczenia w rodzinie 

zastępczej albo rodzinnym domu dziecka. 

2. Centrum realizuje następujące zadania własne Powiatu Ryckiego z zakresu 

pomocy społecznej: 

• Pomoc osobom mającym trudności w integracji ze środowiskiem, które otrzymały 

status uchodźcy (w 2021r. na terenie powiatu nie było ww. osób). 

• Przyznawanie pomocy pieniężnej oraz pomoc w integracji ze środowiskiem               

osobom pełnoletnim opuszczającym dom pomocy społecznej dla dzieci                            

i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi 

dziećmi i kobiet w ciąży oraz schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, 

specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, 

młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę                                 

i młodzieżowy ośrodek wychowawczy.   

• Umieszczanie skierowanych osób w domu pomocy społecznej o zasięgu 

ponadgminnym. 

• Udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach. 

• Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu. 

• Prowadzenie poradnictwa specjalistycznego. 

• Udzielanie pomocy w zakresie interwencji kryzysowej. 

 



3 

 

3. Centrum realizuje zadania Powiatu Ryckiego z zakresu administracji rządowej: 

• Prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi. 

4. Centrum realizuje też zadania powiatu określone w innych ustawach                                          

i porozumieniach: 

• Realizacja, zgodnego z powiatową strategią rozwiązywania problemów 

społecznych, powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w 

zakresie: rehabilitacji społecznej oraz przestrzegania praw osób 

niepełnosprawnych. 

• Dofinansowanie: 

a) uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach 

rehabilitacyjnych, 

b) sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, 

c) zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki 

pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym, 

d) likwidacji barier w architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych 

e) rehabilitacji dzieci i młodzieży. 

• Dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej. 

5.   Uchwałą Zarządu Powiatu Ryckiego Nr LXXXII/376/16 z dnia 7 marca 2016r. 

Samorząd Powiatowy przystąpił do realizacji pilotażowego programu „Aktywny 

samorząd”.  Zarząd Powiatu Ryckiego wskazał Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Rykach do realizacji ww. programu. 

 

 

I. PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest jednostką organizacyjną powiatu,                               

która  realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej mające na celu poprawę 

funkcjonowania rodziny, zapobieganie i przeciwdziałanie sytuacjom  kryzysowym i 

dysfunkcjonalności rodzin. 

 Do zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie należy między innymi 

prowadzenie poradnictwa specjalistycznego. W 2021 r. udzielono pomocy specjalistycznej 

dla  54 osobom w zakresie 193 sesji poradnictwa.  

Poradnictwo specjalistyczne należy do zadań własnych powiatu. 
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  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje działalność w formie poradnictwa  

specjalistycznego, skierowanego  głównie w stosunku  do osób dorosłych, które samodzielnie 

nie są w stanie  pokonać trudnych  sytuacji życiowych  i utrzymywać  satysfakcjonujących 

kontaktów interpersonalnych. 

 Działając we współpracy ze specjalistami z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych  

podejmujemy działania w stosunku do rodziców dzieci znajdujących się w sytuacji 

kryzysowej lub innej trudnej powodującej  potrzebę lub konieczność wsparcia.  

Kierujemy też działania w formie poradnictwa rodzinnego, psychologicznego i socjalnego                     

w stosunku do rodzin, w których występują czynniki ryzyka krzywdzenia dziecka,                         

ale w których nie doszło jeszcze do przemocy wobec dziecka. 

Działania  prowadzone z rodziną  obejmują  między innymi: 

- pomoc we wzmacnianiu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie 

poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych, 

- ukierunkowanie w działaniach zmierzających do przezwyciężania powstałych trudności                      

oraz minimalizowanie problemów życia codziennego, 

- wskazanie instytucji i organizacji właściwych do rozwiązywania sytuacji problemowych 

rodziny. 

Rodziny zastępcze, które mają trudności wychowawcze oraz problemy 

psychologiczne korzystają ze specjalistycznego poradnictwa psychologicznego. 

 Poradnictwo specjalistyczne, w szczególności socjalne, psychologiczne i rodzinne jest 

świadczone  wszystkim osobom i rodzinom bez względu na  posiadany dochód. 

 

1. Poradnictwo socjalne: Pomoc w formie poradnictwa socjalnego realizowana jest poprzez  

udzielanie informacji mających zastosowanie w konkretnej sprawie danego klienta, 

przedstawiająca możliwości rozwiązania zgłaszanego problemu ze sfery socjalnej                                  

oraz przedstawianie klientowi informacji o prawach i uprawnieniach związanych z jego 

trudną sytuacją życiową, pomoc w przygotowaniu pism urzędowych, przedstawianie 

konsekwencji działań, które  mogą być przez niego podjęte. Z tej formy pomocy korzystają 

osoby,                             które potrzebują ukierunkowania i wiedzy o obowiązujących  

przepisach z zakresu: 

*prawa rodzinnego (dotyczące problematyki rodzinnej, rozwodowej, obowiązku         

alimentacyjnego, egzekucji alimentów), 

* zniesienia wspólnoty majątkowej,  

* eksmisji i ochrony praw lokatorów, 

* zabezpieczenia społecznego. 
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* oraz procedur związanych ze skierowaniem na leczenie odwykowe. 

W okresie sprawozdawczym pomocy w formie poradnictwa socjalnego udzielono                   

dla  2 osobom. 

1 osoba, której udzielono pomocy z zakresu poradnictwa socjalnego, jednocześnie 

została objęta poradnictwem rodzinnym. 

1 osoba skorzystała wyłącznie z pomocy w formie poradnictwa socjalnego. 

2. Poradnictwo psychologiczne: W ramach poradnictwa psychologicznego realizowane                           

są następujące formy pomocy :  

• diagnozowanie  sytuacji rodzinnej, 

• diagnoza indywidualna, 

• wsparcie,  

• rozmowa psychologiczna, 

• ukierunkowanie na  rozwiązanie problemu, 

• opiniowanie  i zaświadczenia.                                                                                       

Pomoc psychologiczną otrzymało 35 osób w ramach 162 sesji poradnictwa.                                                                                                                     

  

3. Poradnictwo rodzinne obejmuje szeroko rozumiane problemy funkcjonowania rodziny                   

w tym:     

* Problemy  wychowawcze w rodzinach naturalnych  i zastępczych. 

Skierowano specjalistyczną pomoc do 4 osób w formie 9 sesji poradnictwa,                                   

które oczekiwały wsparcia  w  rozwiązywaniu problemów wychowawczych wynikających                               

z rodzicielstwa zastępczego i biologicznego 

*Problemy  życiowe oraz związane  z opieką nad osobą chorą i niepełnosprawną.  

Pomocą dla  osób doświadczających tej formy trudności objęto 9 osób w formie 12 porad. 

Ogółem pomoc w formie poradnictwa rodzinnego skierowano do 19 osób w formie 31 

sesji poradnictwa. 

 W strukturze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie funkcjonuje Punkt 

Interwencji Kryzysowej.  

 Osoby z wyżej opisanymi problemami mogą zgłaszać się do  tut. Centrum                                     

(pn, czw, pt.  w godz. od 7:30 do 18:00, wt, śr od 7:30 do 15:30). Zainteresowane osoby mogą 

otrzymać  pomoc ze strony  pełniących dyżury specjalistów: 

• pedagog,  

• psycholog,  

• oraz pozaetatowo psycholog i wspierający działania specjalistów radca prawny 

zatrudniony w Starostwie Powiatowym w Rykach. 
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 W 2021r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach kontynuowało współpracę                   

z lokalnym Punktem pomocy osobom pokrzywdzonym, prowadzonym przez Stowarzyszenie 

Bona Fides z Lublina. Stowarzyszenie kieruje wsparcie do osób pokrzywdzonych 

przestępstwem, oraz dla osób najbliższych pokrzywdzonym, oraz świadków przestępstw. 

W ramach przyjętych ustaleń Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym zapewnia 

nieodpłatnie: 

• Wsparcie dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, osób najbliższych pokrzywdzonym 

oraz świadków przestępstw  

• Kadrę posiadającą kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do prowadzenia 

poradnictwa, tj. prawnik i psycholog 

• Prowadzenie stałych dyżurów w Lokalnym Punkcie w Rykach przy ul. Żytniej 8 -                

we wtorki i czwartki w godzinach 1500 – 1900  

• Udostępnienie numeru telefonu całodobowego 504 806 438. 

 

II. INTERWENCJA KRYZYSOWA 

Osoby zgłaszające się do tut. Centrum, które doświadczają przemocy w rodzinie,            

będące w stanie kryzysu otrzymują też pomoc w ramach interwencji kryzysowej, której celem 

jest przywracanie równowagi psychicznej i umiejętności radzenia sobie, a dzięki temu 

zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności 

psychospołecznej.  

W ramach interwencji kryzysowej udziela się natychmiastowej specjalistycznej 

pomocy psychologicznej, w zależności od potrzeb - poradnictwa socjalnego lub 

prawnego. 

 

Formy pomocy psychologicznej dla osób w sytuacji kryzysowej:  

 

1. Rozmowa mająca na celu : 

 

-   zrozumienie, odreagowanie emocjonalne, 

- uspokojenie ( wyciszenie emocjonalne, porządkowanie chaosu  uczuć i emocji,                          

pomoc w porządkowaniu spraw bieżących), 

-   omówienie problemu, 

-   wsparcie psychiczne, 

-   planowanie działań. 
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     2. Omówienie zakresu świadczonej pomocy - dla osób doznających przemocy,                               

ze strony innych instytucji tj. Policji, Sądu, Prokuratury, Gminnych Komisji  

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  Kontakt z tymi instytucjami.  

 

     3. Interwencja kryzysowa.  

 

  W 2021r. do tut. Centrum zgłosiło się 14 kobiet, które doświadczyły różnych form 

przemocy w rodzinie. Wszystkie osoby otrzymały odpowiednią, specjalistyczną pomoc  i 

wsparcie.  

Łącznie  osobom doświadczających przemocy udzielono 121 porad.   

 Osoby zgłaszające się do tut. Centrum potrzebują pomocy głównie z powodu trudnej 

sytuacji rodzinnej, życiowej i materialnej. Wiele z nich doświadcza różnych form przemocy. 

Cierpią z powodu choroby alkoholowej osób najbliższych lub własnego uzależnienia.                        

Mają różne problemy związane z opieką i wychowaniem małoletnich dzieci. 

Powiatowe Centrum udziela też pomocy ofiarom przestępstw w ten sposób,                                  

że  wzorem lat ubiegłych,  również w 2021r. w okresie  Tygodnia Pomocy Ofiarom  

Przestępstw (od  22 do 28 lutego 2021r.) włączyliśmy się  do grona instytucji pomocowych 

działających na terenie powiatu i udzielających pomocy  osobom pokrzywdzonym  przemocą 

w rodzinie. 

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie kieruje też działania w stosunku do osób  

stosujących przemoc w rodzinie.  W 2021r. do tut. Centrum zgłosiło się 4 sprawców 

przemocy, którzy otrzymali pomoc w zakresie 5 porad specjalistycznych. 

 Wszystkie osoby, które zgłosiły się do tut. Centrum otrzymały wiedzę  na temat  

przemocy, wiedzę  promującą  wartości i wspierającą  godność  osoby, dobro rodziny i 

równość płci.  

  Do zadań z zakresu administracji  rządowej  realizowanych przez powiat należy                    

m.in. opracowanie i realizacja programu  korekcyjno-edukacyjnego  dla osób stosujących 

przemoc w rodzinie. Powiatowe Centrum jest gotowe do realizacji programu korekcyjno- 

edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Program ten został odpowiednio 

zaprezentowany w środowisku prokuratorów, sędziów, kuratorów sądowych, policji                                 

i  pracowników pomocy społecznej.  

 W celu pomocy osobom doznającym przemocy, Powiatowe Centrum podejmuje 

działania, których celem jest poprawa współpracy między różnymi instytucjami działającymi 

w obszarze pomocy społecznej.  
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 Realizowany był Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie                        

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie  na lata 2017 – 2022 , który został przyjęty 

uchwałą Rady Powiatu w Rykach  z dnia  27 czerwca 2017 r.  

Głównym celem programu jest ograniczenie problemu przemocy domowej                               

oraz skutków stosowania przemocy w powiecie ryckim. 

Przewidywane efekty realizacji Programu: 

1. Zmiana postaw społeczeństwa wobec przemocy w rodzinie oraz zwiększenie wiedzy            

i świadomości związanej ze zjawiskiem przemocy w rodzinie. 

2. Wzrost świadomości osób uwikłanych w przemoc co do znajomości zjawiska przemocy 

oraz możliwości szukania profesjonalnej pomocy. 

3. Upowszechnienie wiedzy o instytucjach zajmujących się profesjonalna pomocą osobom 

uwikłanym w przemoc. 

4. Podniesienie jakości świadczonej pomocy przez podmioty realizujące działania                              

w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

5. Zwiększenie dostępności do specjalistycznej pomocy dla osób uwikłanych w przemoc. 

6. Interdyscyplinarność działań różnych służb udzielających wsparcia w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

7. Zwiększenie działań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc                         

w rodzinie. 

 

III. PIECZA ZASTĘPCZA 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach zgodnie z zarządzeniem Nr 47/2011 

Starosty Ryckiego z dnia 21 listopada 2011r. realizuje również zadania organizatora rodzinnej 

pieczy zastępczej wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i 

systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2022r., poz. 447) oraz 3-letni powiatowy program 

dotyczący rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Ryckim na lata 2021-2023. 
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1. Realizacja zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. 

 

 

L.P. 

 

 

 

Formy rodzin zastępczych 

Liczba rodzin zastępczych Liczba dzieci w rodzinach 

zastępczych 

ustanowionych  

w okresie 

I 2021r. –  

XII 2021r.* 

stan na                          

31.12.2021r. 

umieszczonych  

w okresie 

I 2021r. – 

 XII 2021r.*                     

stan na                          

31.12.2021r.                

1. rodzina zastępcza zawodowa  

(na terenie Powiatu 

Hajnowskiego, umowa 

zawarta  z Powiatem Ryckim)                                      

 - 1 - 3 

2. rodziny zastępcze 

niezawodowe 

6 15 7 16 

3. rodziny zastępcze 

spokrewnione 

3 24 3 27 

 

Łącznie: 
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40 
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46 

*narastająco 

Efekty pracy z realizacji zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej: 

W okresie 01.01.2021r. – 31.12.2021r. na terenie Powiatu Ryckiego funkcjonowało 45 rodzin 

zastępczych, w których przebywało 53 dzieci z czego: 

- 3 dzieci z rodzin zastępczych niezawodowych powróciło pod opiekę ojca biologicznego  

-1 wychowanek rodziny zastępczej został umieszczony w rodzinnym domu dziecka na terenie 

innego powiatu (w związku z przejściem na emeryturę osoby pełniącej funkcję rodziny 

zastępczej zawodowej) 

- 6 wychowanków rodzin zastępczych zostało objętych procesem usamodzielnienia,                        

tj. opuściły rodziny zastępcze  

- 1 rodzina zastępcza niezawodowa przeprowadziła się na teren Powiatu Ryckiego (miasto 

Dęblin) 

Z rodzinami zastępczymi pracowało 2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. 

W dniu 02.06.2021r  w sali konferencyjnej budynku Starostwa Powiatowego 

w Rykach odbyło się pierwsze po dłuższej przerwie spowodowanej sytuacją 

epidemiologiczną spotkanie rodzin zastępczych z Powiatu Ryckiego. W trakcie spotkania 

uczczone zostało Święto Rodzicielstwa Zastępczego, które przypada na dzień 30 

maja. Wspaniałe chwile spotkania dla licznie przybyłych rodzin zastępczych osłodził pyszny, 

specjalnie przygotowany na tę okazję tort przekazany dla rodzin przez Starostę Powiatu 

Ryckiego. 

Zgromadzonych powitała Pani Monika Kośmińska -Wicestarosta Powiatu Ryckiego 

oraz Pani Teresa Flak Dyrektor PCPR w Rykach. Wszystkie rodziny w dowód uznania  za 
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trud i poświęcenie w pełnieniu tej jakże ważnej roli otrzymały adresy okolicznościowe oraz 

serdeczne życzenia i podziękowania, które w imieniu Zarządu Powiatu oraz Rady Powiatu 

przekazała Pani Wicestarosta. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach w ramach zadań organizatora 

rodzinnej pieczy zastępczej zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny                 

i systemie pieczy zastępczej realizowało następujące zadania: 

a) zapewnienie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą                         

i pełnoletnim wychowankom pozostającym w rodzinach zastępczych 

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej prowadzili pracę z rodzinami zastępczymi 

poprzez rozmowy dot. ich funkcjonowania, które miały na celu uwzględnianie właściwego 

traktowania dziecka w sposób sprzyjający jego godności i poczuciu wartości. Ponadto 

proponowali sposoby rozwiązywania problemów występujących w rodzinach ( uwzględniane 

w planie pomocy dziecku ). W ramach swoich zadań ww. zapewniali dostęp do pomocy 

specjalistycznej m. in. proponowali udział w grupach wsparcia i korzystanie z pomocy 

specjalistycznej w PCPR ( psycholog, pedagog ), pomoc w zorganizowaniu opieki 

medycznej, współpracę z rodzinami biologicznymi w celu uzyskania zgody na leczenie 

specjalistyczne                      i kontakt z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi. 

Mając na uwadze sytuację epidemiczną w Polsce koordynatorzy kontaktowali się z 

rodzinami głównie telefonicznie i drogą mailową. Dodatkowo w sytuacjach tego 

wymagających po uprzednim ustaleniu i przygotowaniu, zachowując wszelkie środki 

ostrożności koordynatorzy odbywali bezpośrednie wizyty w miejscu zamieszkania rodzin 

zastępczych. Od czerwca 2021r. koordynatorzy odbywali regularnie wizyty w środowisku.                   

W trakcie pracy ustalano działania uwzględniając je w planie pomocy dziecku. Praca 

koordynatora dokumentowana była comiesięcznymi sprawozdaniami, notatkami oraz kartami 

pracy koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. 

Rodziny zastępcze systematycznie proszone były przez koordynatorów                                    

o zachowywanie szczególnych środków ostrożności oraz zobowiązane były do niezwłocznego 

informowania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w przypadku zachorowania na                  

COVID – 19, lub gdy któryś z członków rodziny zastępczej skierowany został na izolację lub 

kwarantannę. Powyższe informacje przekazywane były w sprawozdaniach do Lubelskiego 

Urzędu Wojewódzkiego. 

Ponadto pracownicy realizujący zadania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej 

udzielali wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej. W ramach 

realizacji tego zadania kontaktowali się z rodzinami zastępczymi i  wychowankami                           

m.in. monitorowali sytuację szkolną wychowanka. W sytuacjach zgłoszenia różnego rodzaju 

problemów przez rodzinę zastępczą, w której przebywał pełnoletni wychowanek lub przez 

tego wychowanka, ww. omawiali ze zgłaszającym ten problem i w miarę potrzeb kierowali 

ww. do specjalistów pracujących w PCPR w Rykach ( psycholog, pedagog ). Mając na 

uwadze sytuację epidemiczną w Polsce, koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej 

kontaktowali się z wychowankami telefonicznie i drogą mailową. W okresie 01.01.2021r. - 

31.12.2021r. liczba wychowanków objętych ww. wsparciem wyniosła – 20. 
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b) dokonywanie oceny sytuacji dzieci w rodzinach zastępczych i wydawanie opinii                           

o zasadności dalszego pobytu w pieczy zastępczej dla potrzeb sądu rodzinnego:  

( w związku z sytuacją epidemiczną w Polsce, posiedzenia odbywały się w formie                 

telefonicznej, od czerwca 2021r. w siedzibie PCPR w Rykach ) 

- 58 posiedzeń dot. zasadności dalszego pobytu dzieci w pieczy zastępczej 

- 58 ocen o sytuacji dzieci w rodzinach zastępczych  

- 58 opinii dot. zasadności dalszego pobytu dzieci w rodzinach zastępczych 

c) sporządzanie indywidualnych ocen dot. rodzin zastępczych pod względem 

predyspozycji do pełnienia powierzonej im funkcji oraz jakości wykonywanej pracy                   

( oceny przesyłane rodzinom zastępczym ):  

- 4 oceny rodzin zastępczych spokrewnionych ( pozytywne ) 

d) sporządzanie opinii o kandydatach na rodzinę zastępczą (dla potrzeb sądu 

rodzinnego): 

- 1 opinia dot. kandydatów na rodzinę zastępczą spokrewnioną 

- 1 opinia dot. kandydatów na rodzinę zastępczą niezawodową 

e) sporządzanie opinii psychologicznych: 

- 6 opinii w celu sporządzenia ocen rodzin zastępczych spokrewnionych 

- 2 opinie dot. rodziny zastępczej zawodowej ( rekwalifikacja ) 

- 2 opinie dot. rodzin zastępczych niezawodowych ( rekwalifikacja ) 

- 9 opinii dot. rodzin zastępczych niezawodowych ( nowopowstałe ) 

f) sporządzanie opinii pedagogicznych:  

- 2 opinie w celu sporządzenia oceny rodzin zastępczych spokrewnionych 

- 3 opinie dot. rodzin zastępczych spokrewnionych 

- 2 opinie dot. rodziny zastępczej niezawodowej 

g) poszukiwanie kandydatów na rodzinę zastępczą ( na wniosek sądu ): 

- poszukiwano kandydatów dla 13 dzieci 

h) sporządzanie diagnoz psychofizycznych dot. dzieci w rodzinach zastępczych: 

- 3 diagnozy dot. dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych 

- 6 diagnoz dot. dzieci w rodzinach zastępczych niezawodowych 

i) zgłaszanie dzieci do ośrodka adopcyjnego (dot. dzieci z uregulowaną sytuacją 

prawną): - 2 dzieci z rodzin zastępczych niezawodowych zgłoszono do ośrodka adopcyjnego  

j) dokonywanie wstępnej akceptacji kandydatów na rodzinę zastępczą niezawodową                

na podstawie oceny spełnienia warunków, o których mowa w cyt. ustawie i skierowanie 

na szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze do ośrodka adopcyjnego: 

- w okresie I 2021r. – XII 2021r. dokonywano wstępnej kwalifikacji kandydatów na 3 rodziny 

zastępcze niezawodowe 

k) dokonywanie kwalifikacji kandydatów na rodzinę zastępczą niezawodową na 

podstawie oceny spełnienia warunków, o których mowa w cyt. ustawie i ukończonego 

szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze:  

W okresie I 2021r. – XII 2021r. nie dokonywano kwalifikacji kandydatów na rodziny 

zastępcze  

l) zapewnienie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą                       

w ramach rodzin pomocowych: 

W okresie I 2021r. – XII 2021r. rodziny zastępcze nie zgłaszały potrzeby skorzystania                               

z pomocy rodziny pomocowej 
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ł) prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą                

i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej 

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach pomocy dzieciom i ich 

opiekunom w ww. zakresie udzielali specjaliści zatrudnieni w Centrum. Specjaliści pracując                

z rodziną zastępczą lub dzieckiem przygotowywali informacje i wskazania, które 

uwzględniano przy ocenie sytuacji dziecka i przygotowywaniu informacji dotyczącej 

całokształtu sytuacji osobistej małoletnich dzieci. Podczas pracy z rodzinami zastępczymi 

koordynatorzy współpracujący z tymi rodzinami ustalali potrzeby poradnictwa i terapii w 

zależności od zdiagnozowanych potrzeb i zgłaszanych przez same rodziny. Biorąc pod uwagę 

potrzeby rodzin  zastępczych - w  ramach poradnictwa rodzinnego, przekazywana była im 

wiedza pedagogiczna, której celem jest wzbogacenie ich zasobów oraz kształtowanie lub  

doskonalenie umiejętności opiekuńczo – wychowawczych i umiejętności radzenia sobie przez 

opiekunów w trudnych sytuacjach. 

m) zorganizowanie szkoleń dla rodzin zastępczych zgodnie z art. 76 ust. 4 pkt 5 cyt. 

ustawy 

- w dniu 02.06.2021r. zorganizowano szkolenie dla rodzin zastępczych na temat: 

„Cyberprzemoc”, liczba rodzin biorących udział w szkoleniu – 19 

- w dniu 01.09.2021r. zorganizowano szkolenie dla rodzin zastępczych na temat: „Jak sobie 

radzić z lękiem”, liczba rodzin biorących udział w szkoleniu – 19 

- w dniu 21.09.2021r. zorganizowano szkolenie dla rodzin zastępczych na temat: 

„Problematyka FAS/FASD” liczba rodzin biorących udział w szkoleniu – 10 

n) zorganizowanie grup wsparcia dla rodzin zastępczych zgodnie z 3-letnim 

powiatowym programem dotyczącym rozwoju pieczy zastępczej na lata 2021-2023  

- w dniu 03.03.2021r. - liczba rodzin zastępczych biorących udział w spotkaniu – 14 

 ( w związku z sytuacją epidemiczną w Polsce, grupa wsparcia odbyła się w formie on-line ) 

- w dniu 02.06.2021r. - liczba rodzin zastępczych biorących udział w spotkaniu – 19 

- w dniu 01.09.2021r. - liczba rodzin zastępczych biorących udział w spotkaniu – 19 

- w dniu 01.12.2021r. - liczba rodzin zastępczych biorących udział w spotkaniu – 11 

o) zapewnianie szkoleń mających na celu podnoszenie kwalifikacji pracowników 

realizujących zadania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej  

- koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej: 

Tematy szkoleń: 

”Będąc rodzicem zastępczym – budowanie i wzmocnienie autorytetu” 

„Przeciwdziałanie cyberprzemocy” 

„Mediacja jako narzędzie rozwiązywania konfliktów w pracy koordynatora pieczy 

zastępczej”  

„Praca z rodziną – pozycjonowanie zawodów i praktyk pomocowych” 

„Usamodzielniani finansowo” 

„Problematyka FAS/FASD” 

„Praca koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej – dokumentacja, plan pracy oceny okresowe 

w świetle ustawy o rodzinnej pieczy zastępczej” 

 „Reakcje łańcuchowe, dlaczego pomimo akcji promocyjnych nie przeżywamy odrodzenia 

rodzicielstwa zastępczego” 

p) prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, 

niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka 
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Informacja o poszukiwaniu kandydatów na rodziny zastępcze była zamieszczana na 

stronie internetowej PCPR, tablicy ogłoszeń w siedzibie Centrum wraz z informacjami                         

o warunkach, jakie powinni spełniać kandydaci. Współpraca organizatora rodzinnej pieczy 

zastępczej z kościołami obejmowała działania z zakresu prowadzenia naboru kandydatów do 

pełnienia funkcji rodziny zastępczej poprzez przesłanie w marcu 2021r. do parafii próśb o 

wsparcie kampanii informacyjnej promującej rodzicielstwo zastępcze. Informacje te były 

odczytywane podczas ogłoszeń duszpasterskich w następujących parafiach: 

- Parafia p.w. Nawiedzenia NMP w Bobrownikach 

- Parafia p.w. Św. Sebastiana w Brzezinach 

- Parafia p.w. Św. Piusa V Papieża w Dęblinie 

- Parafia p.w. Chrystusa Miłosiernego w Dęblinie 

- Parafia Garnizonowa pod wezwaniem Matki Boskiej Loretańskiej w Dęblinie 

- Parafia p.w. Św. Jana Chrzciciela w Kłoczewie 

- Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Leopoldowie 

- Parafia p.w. Św. Wojciecha w Nowodworze 

- Parafia p.w. Św. Jakuba Apostoła w Pawłowicach 

- Parafia p.w. Najświętszego Zbawiciela w Rykach 

- Parafia p.w. Podwyższenia Św. Krzyża w Sobieszynie   

- Parafia p.w. Św. Marcina Biskupa w Stężycy 

- Parafia p.w. Św. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Woli Zadybskiej 

- Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Żabiance 

- Parafia p.w.  św. Maksymiliana Kolbego w Bazanowie 

r) współpraca ze środowiskiem lokalnym  

Organizator rodzinnej pieczy zastępczej współpracował z sądami rodzinnymi 

i kuratorami w zakresie realizacji postanowień sądu i podejmowanych przez sąd działań dot. 

dzieci w rodzinach zastępczych. Ponadto w miarę potrzeb zapraszano kuratorów na 

posiedzenia ds. oceny sytuacji dzieci w pieczy zastępczej. Współpraca była również z 

ośrodkami pomocy społecznej tj. z asystentami rodzin, pracownikami socjalnymi w zakresie 

pracy z rodzicami biologicznymi dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, były wysyłane 

zaproszenia na posiedzenia ds. oceny sytuacji dzieci w pieczy zastępczej celem opracowania 

planu pomocy dziecku. 

Organizator rodzinnej pieczy zastępczej współpracował z instytucjami oświatowymi, 

szczególnie szkołami i przedszkolami, do których uczęszczają dzieci umieszczone w pieczy 

zastępczej, były to kontakty telefoniczne oraz za pomocą poczty elektronicznej z dyrektorami, 

psychologami, wychowawcami i pedagogami szkolnymi i przedszkolnymi. Występowano                  

o opinie o uczniach, przedstawiciele tych instytucji byli zapraszani na posiedzenia w formie 

on-line ds. oceny sytuacji dzieci w pieczy zastępczej. Współpraca była również z Poradniami 

Psychologiczno-Pedagogicznym w Rykach i Dęblinie w zakresie udzielania wsparcia 

rodzinom zastępczym i dzieciom w tych rodzinach. 

Z podmiotami leczniczymi współpraca miała na celu monitorowanie sytuacji 

zdrowotnej dzieci z rodzin zastępczych oraz kompletowanie przekazywanej dokumentacji 

medycznej.  

s) zapewnienie pomocy prawnej, w szczególności w zakresie prawa rodzinnego i pomocy 

wolontariuszy 

W okresie sprawozdawczym rodziny zastępcze nie zgłaszały potrzeb w ww. zakresie. 
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2. Dane dot. dzieci z Powiatu Ryckiego przebywających w pieczy zastępczej na terenie 

innych powiatów: 

Liczba dzieci z Powiatu Ryckiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie 

innych powiatów – 28 ( z tego w okresie sprawozdawczym 3 wychowanków opuściło rodziny 

zastępcze ). 

Liczba dzieci z Powiatu Ryckiego umieszczonych w okresie sprawozdawczym w 

rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów – 3 

Liczba dzieci z Powiatu Ryckiego przebywających w placówkach opiekuńczo-

wychowawczych na terenie innych powiatów – 32 ( z tego 7 wychowanków w 2021r. 

opuściło placówki opiekuńczo-wychowawcze ). 

Liczba dzieci z Powiatu Ryckiego umieszczonych w okresie sprawozdawczym                        

w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów - 6 

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu  rodziny i systemie 

pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2022r., poz. 447) kierownik powiatowego centrum pomocy 

rodzinie powiatu obowiązanego do finansowania pobytu dziecka w pieczy zastępczej jest 

obowiązany dochodzić świadczeń alimentacyjnych, w przypadku gdy od umieszczenia 

dziecka w pieczy zastępczej upłynął rok.  

W 2021r. w Sądzie Rejonowym w Rykach - Wydział Rodzinny i Nieletnich złożono w 

ww. sprawie: 

- 3 pozwy na rzecz dzieci z Powiatu Ryckiego przebywających w rodzinach zastępczych         

   ( dot. 3 dzieci) 

- na rzecz dzieci z Powiatu Ryckiego przebywających w placówkach opiekuńczo-

wychowawczych – nie były składane pozwy w 2021r. 

 

3. Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych                                      

w całodobowych placówkach i w rodzinach zastępczych, również na terenie innego 

powiatu; 

Decyzje administracyjne wydane z upoważnienia Starosty Ryckiego                                  

przez Dyrektora PCRP w sprawie: 

 

1. Odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w: 

- w rodzinach zastępczych – 29 decyzji odstępujących  

- w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 15 decyzji odstępujących  

 

2. Przyznania świadczeń rodzinom zastępczym: 

- świadczenia comiesięczne na pokrycie kosztów utrzymania dziecka – 33 decyzje 
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- świadczenia dot. dodatku wychowawczego – 41 decyzji 

- świadczenie na utrzymanie domu jednorodzinnego -3 decyzje 

-   świadczenia jednorazowe w związku z przyjęciem dziecka  – 3 decyzje 

inne decyzje wydane rodzinom zastępczym: 

- wygaszające świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka – 1 decyzja (w związku 

z opuszczeniem rodziny zastępczej przez pełnoletnią wychowankę przebywającą                                

po osiągnięciu pełnoletności w rodzinie zastępczej niezawodowej) 

- uchylające świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka – 15 decyzji (w związku            

z przekształceniem rodzinnego domu dziecka na rodzinę zastępczą zawodową, zmianą 

miejsca zamieszkania rodziny zastępczej poza teren powiatu ryckiego oraz 

przekształceniem rodziny zastępczej zawodowej na niezawodową rodzinę zastępczą) 

- uchylające dodatek wychowawczy – 10 decyzji (j.w) 

 

Świadczenia wypłacone rodzinom zastępczym w 2021r.:  

- na podstawie decyzji wydanych z upoważnienia Starosty Ryckiego przez Dyrektora PCPR: 

Kwota świadczeń dla rodzin zastępczych – 504 282,60 zł,  

w tym: 

- świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej –                        

490 062,66  zł (561 świadczeń), 

- dodatek na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka niepełnosprawnego  - 

7 624,94 zł (36 świadczeń) 

- jednorazowe świadczenia związane z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej –                                    

4 świadczenia w wys. po 1 500,00 zł oraz 1 świadczenie w wys. 595,00 zł - łącznie w kwocie 

6 595,00 zł (5 świadczeń), 

W związku z art. 46 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 2407 ze zm.)  wprowadzającym  zmianę do ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej otrzymują dodatkowe wsparcie w 

postaci dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł miesięcznie. Dodatek ten przysługuje 

na każde dziecko do 18 roku życia umieszczone w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu 

dziecka, bez względu na kryterium dochodowe. Dodatek otrzymują zarówno osoby 

otrzymujące świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka na podstawie ustawy o 

wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jak również osoby otrzymujące świadczenia 

na zasadach z ustawy  o pomocy społecznej (art. 226 ust. 5 ustawy o wspieraniu rodziny i 

systemie pieczy zastępczej). Prawo do dodatku ustala się na okres 12 miesięcy.            
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  W przypadku braku zmian w sytuacji rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny 

dom dziecka mającej wpływ na prawo do dodatku wychowawczego ustala się je na okres 

kolejnych 12 miesięcy z urzędu. 

W okresie sprawozdawczym wypłacono dodatki wychowawcze na kwotę     

172 306,67 zł (tj. 352 świadczeń) – finansowane z budżetu państwa 

 

4. Porozumienia z powiatami oraz gminami w sprawie pokrycia kosztów utrzymania 

dzieci  w pieczy zastępczej: 

Utrzymanie dzieci z Powiatu Ryckiego na terenie innych powiatów: 

1. Dzieci w rodzinach zastępczych – 460 360,27 zł 

• PCPR Lubartów – 19 753,32 zł 

• PCPR Łęczna – 61 219,92 zł 

• Powiat Grodziski – 31 642,00 zł 

• Powiat Dębicki – 5 889,28  zł 

• Miasto Biała Podlaska – 13 177,00 zł 

• Powiat Jasielski – 101 834,71 zł 

• MOPS Wałbrzych –  13 177,00  zł 

• PCPR Puławy – 25 951,18 zł 

• Powiat Myszkowski – 40 752,69 zł 

• PCPR Janów Lubelski – 96 368,59 zł 

• MOPR Lublin – 34 768,00 zł 

• Miasto Stołeczne Warszawa – 9 962,26 zł 

• Powiat Warszawski Zachodni – 5 864,32 zł 

 

     2. Dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 1 656 651,23 zł – 35 dzieci 1 

1 za 3 dzieci płatność za 2020r.  

• Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie  – 621 079,81 zł  (14 dzieci) 

• Powiat Opatowski – 92 200 zł  (1 dziecko) 

• Powiat Krasnostawski  – 610 524,62 zł (11 dzieci) 

• Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu – 146 296 zł (2 dzieci) 

• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w  Kraśniku – 129 300 zł  (3 dzieci) 

• Rodzinny Dom Dziecka w Kraśniku – 48 483,24 zł (1 dziecko) 

• Powiat Chrzanowski – 8 767,56 zł (3 dzieci – płatność  za XI-XII 2020r.)1 – dzieci 

przebywały w placówce tymczasowo i w grudniu 2020r. powróciły do rodzinnej pieczy 

zastępczej 
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Tabela nr 1.  Liczba dzieci przebywających w placówkach w latach 2020-2021 

ROK 2020 

 

ROK 2021 

 

Styczeń 28 

28 

Styczeń 28 

31 Luty 27 Luty 28 

Marzec 27 Marzec 31 

Kwiecień 27 

27 

Kwiecień 28 

28 Maj 27 Maj 27 

Czerwiec 27 Czerwiec 27 

Lipiec 27  

27 

Lipiec 26 

26 Sierpień 27 Sierpień 26 

Wrzesień 26 Wrzesień 25 

Październik 26  

29 

Październik 25 

25 Listopad 28 Listopad 25 

Grudzień 29 Grudzień 25 

*Opracowanie własne 

Powyższa tabela obrazuje dynamikę zmian w zakresie liczby dzieci przebywających                  

w rodzinach zastępczych. 

 

Tabela nr 2. Liczba dzieci przebywających w  placówkach opiekuńczo - wychowawczych                    

w 2021 r. (liczone narastająco|) 

Lp. Gmina pochodzenia dziecka Liczba  dzieci 

1. Miasto Dęblin 18 

2. Gmina Ryki 4 

3. Gmina Stężyca 4 

4. Gmina Kłoczew 2 

5. Gmina Ułęż 3 

6. Gmina Nowodwór 1 

Suma: 32 1 
*Opracowanie własne 

Tabela nr 3. Dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w 2021 r. 

Lp. Gmina pochodzenia dziecka Liczba dzieci 

1. Gmina Ryki 0 

2. Gmina Ułęż 0 

3. Gmina Dęblin 3 

4. Gmina Kłoczew 0 

5. Gmina Stężyca 3 

Suma: 6 

*Opracowanie własne 

 

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. otrzymano dochody w wysokości                     

355 089,42 z tytułu współfinansowania przez gminy kosztów pobytu dzieci w rodzinnej 

pieczy zastępczej oraz wydatków ponoszonych przez powiaty z tytułu pobytu dzieci w 

rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie Powiatu Ryckiego. 

• Gmina Ryki – 15 858,98 zł 
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• Miasto Dęblin – 86 740,87 zł 

• Gmina Ułęż – 71 034,85 zł 

• Gmina Kłoczew – 10 014,00 zł. 

• Gmina Nowodwór – 16 417,49 zł. 

• Gmina Stężyca – 27 080,16 zł.  

• Powiat Łukowski – 24 480,00  zł. 

• Powiat Stalowowolski  – 8 692,00 zł. 

• Powiat Płocki – 23 716,80 zł. 

• Powiat Radzyń Podlaski – 13 177,00 zł. 

• Powiat Białostocki – 13 177,00  zł. 

• Powiat Starachowicki – 13 177,00 zł 

• Miasto Poznań – 15 821,00 zł 

• Powiat Lubartowski – 8  692,00 zł. 

• Powiat Świdwiński – 7 010,27 zł. 

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. otrzymano dochody w wysokości 592 202,02 zł            

z tytułu współfinansowania przez gminy kosztów pobytu dzieci w instytucjonalnej pieczy 

zastępczej. 

• Gmina Ryki – 98 554,29 zł. 

• Gmina Kłoczew - 73 148,00 zł. 

• Miasto Dęblin – 343 136,85 zł 

• Gmina Stężyca – 12 712,88 zł. 

• Gmina Ułęż – 64 650,00 zł. 

 

W związku z realizacją przez tut. Centrum postanowień Sądu w sprawie umieszczania 

dzieci pochodzących z Powiatu Ryckiego  w instytucjonalnej pieczy zastępczej zasadnie jest 

utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej działającej na terenie Powiatu Ryckiego.  

 

 

IV. USAMODZIELNIENIA PEŁNOLETNICH WYCHOWANKÓW RODZIN 

ZASTĘPCZYCH, PLACÓWEK OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH                             

ORAZ MŁODZIEŻOWYCH OŚRODKÓW WYCHOWAWCZYCH   

 

1. Usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych 

 

W okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. - z 6 osobami, które w 2021r. kończyły 18 lat 

zostały zawarte indywidualne programy usamodzielnienia. Z pośród ww. osób,                                          
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4 wychowanków zdecydowało się pozostać w rodzinach zastępczych do czasu zakończenia 

nauki ( w tym 1 osoba przebywała w rodzinie zastępczej w innym powiecie ). 

Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej                            

( Dz. U. z 2022r. 447) pełnoletni wychowanek może pozostać w dotychczasowej rodzinie 

zastępczej jeżeli się uczy, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 lat. W ww. okresie rodzina 

zastępcza w dalszym ciągu otrzymuje świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania 

wychowanka. 

W okresie sprawozdawczym 2 wychowanków opuściło rodziny zastępcze i rozpoczęło 

proces usamodzielnienia. 

 

Wg stanu na dzień 31.12.2021r. – 26 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych 

pochodzących z Powiatu Ryckiego, posiada indywidualne programy usamodzielnienia i może 

ubiegać się o świadczenia.   

Przyznane świadczenia finansowe:     

9 osób uczących się otrzymywało comiesięczne świadczenia na kontynuowanie nauki                       

w łącznej wysokości 48 967,20 zł tj.: 

- 90 świadczeń (kwota świadczenia wynosi 526,00 zł miesięcznie, od 01.06.2021r.-566,00 zł )    

3 osoby otrzymały jednorazowe świadczenia na usamodzielnienie w łącznej wysokości                

14 658,00 zł tj.: 

- 1 świadczenie w kwocie  3 470,00 zł  

- 1 świadczenie w kwocie  3 730,00 zł  

- 1 świadczenie w kwocie  7 458,00 zł  

 

Pełnoletni wychowankowie rodziny zastępczych  

 

Rok 

 

 

2020 

 

2021 

Liczba zawartych indywidualnych programów 

usamodzielnienia 

 

10 

 

 

6 

Liczba pełnoletnich wychowanków 

pozostających w pieczy zastępczej, którzy w 

danym roku ukończyli 18 lat 

 

8 

 

4 

Liczba wszystkich pełnoletnich wychowanków 

pozostających w pieczy zastępczej 

stan na 31 grudnia danego roku 

 

21 

 

19 
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4 osoby otrzymały jednorazowe świadczenie na zagospodarowanie w formie rzeczowej                      

w łącznej wysokości 6 662,00 tj:          

- 3 świadczenia w kwocie po 1 695,00 zł  

- 1 świadczenia w kwocie 1 577,00 zł  

 

Suma udzielonych świadczeń w okresie I–XII 2021r. dla pełnoletnich wychowanków 

rodzin zastępczych wyniosła 70 287,20 zł 

 

Decyzje administracyjne wydane z upoważnienia Starosty Ryckiego przez Dyrektora PCPR       

w sprawach świadczeń: 

- na kontynuowanie nauki – 17 decyzji przyznających 

- na usamodzielnienie –   3 decyzje przyznające 

- na zagospodarowanie – 4 decyzje przyznające 

 

2. Usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – 

wychowawcze. 

 

W okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. – został zawarty 1 program usamodzielnienia                  

z osobą, która w 2021r. kończyła 18 lat i nie zdecydowała się pozostać po ukończeniu 18 lat 

w placówce.  

Za zgodą dyrektora placówki osoba pełnoletnia może nadal przebywać w placówce 

opiekuńczo – wychowawczej jeżeli się uczy, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 lat                                

(art. 37 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - Dz. U. z 2022r. poz. 

447)     

W okresie sprawozdawczym - 1 wychowanek opuścił placówkę opiekuńczo-

wychowawczą typu socjalizacyjnego i rozpoczął proces usamodzielnienia. 

 

Pełnoletni wychowankowie placówek 

opiekuńczo-wychowawczych 

 

Rok 

 

 

2020 

 

2021 

Liczba zawartych indywidualnych programów 

usamodzielnienia 

 

1 

 

 

6 
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Wg stanu na dzień 31.12.2021r. – 24 pełnoletnich wychowanków placówek 

opiekuńczo-wychowawczych, pochodzący z Powiatu Ryckiego, posiada indywidualne 

programy usamodzielnienia i może ubiegać się o świadczenia.   

Przyznane świadczenia finansowe:     

6 osób uczących się otrzymywało comiesięczne świadczenia na kontynuowanie nauki                       

w łącznej wysokości 20 114,68 zł tj.: 

- 38 świadczeń w kwocie po 526,00 zł miesięcznie (od 01.06.2021r. – po 566 zł)   

2 osoby otrzymały jednorazowe świadczenia na usamodzielnienie w łącznej wysokości                         

11 188,00 zł tj.: 

- 1 świadczenie w kwocie 3 730,00 zł 

- 1 świadczenie w kwocie 7 458,00 zł 

2 osoby otrzymały jednorazowe świadczenie na zagospodarowanie w formie rzeczowej                      

w łącznej wysokości 3 154,00 tj:          

- 2 świadczenia w kwocie po 1 577,00 zł  

Suma udzielonych świadczeń w okresie I–XII 2021r. dla pełnoletnich wychowanków                             

w placówkach opiekuńczo-wychowawczej wyniosła 34 456,68 zł 

 

Decyzje administracyjne wydane z upoważnienia Starosty Ryckiego przez Dyrektora PCPR       

w sprawach świadczeń: 

- na kontynuowanie nauki – 11 decyzji przyznających 

- na usamodzielnienie – 2 decyzje przyznające 

- na zagospodarowanie – 2 decyzje przyznające 

 

3. Usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków opuszczających młodzieżowe ośrodków 

wychowawczych - ( realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy 

społecznej Dz. U. z 2021r. poz. 2268 z późn. zm. )  

 

Liczba pełnoletnich wychowanków 

pozostających w pieczy zastępczej, którzy w 

danym roku ukończyli 18 lat  

 

0 

 

5 

Liczba wszystkich pełnoletnich wychowanków 

pozostających w pieczy zastępczej 

stan na 31 grudnia danego roku 

 

2 

 

5 
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W okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. – 1 wychowanek opuścił MOW i rozpoczął 

proces usamodzielnienia.  

Wg stanu na 31.12.2021r. liczba usamodzielnianych wychowanków, którzy posiadają 

indywidualny program usamodzielnienia  – 3 osoby 

Przyznane świadczenia finansowe: 

1 osoba ucząca się otrzymywała comiesięczne świadczenia na kontynuowanie nauki w łącznej 

wysokości 2 115,60 zł tj.: 

- 4 świadczenia w kwocie po 528,90 zł miesięcznie   

Łączna kwota wypłaconych w okresie I – XII 2021r. świadczeń dla pełnoletnich 

wychowanków MOW wynosiła 2 115,60 zł 

 

Dużym zagrożeniem powstawania patologii u pełnoletnich wychowanków 

opuszczających rodziny zastępcze oraz placówki jest ich powrót do dysfunkcyjnych 

środowisk rodzinnych. Sytuacja taka spowodowana jest brakiem mieszkań socjalnych oraz 

mieszkań chronionych.     

Problem ten w dużej mierze dotyczy osób opuszczających placówki. Pełnoletni 

wychowankowie rodzin zastępczych bardzo często mają możliwość uzyskania wsparcia                      

oraz dalszego pobytu u byłej rodziny zastępczej, szczególnie, że są to głównie rodziny 

spokrewnione z wychowankiem.  

Wielu wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych korzysta z możliwości 

pozostania w placówce po ukończeniu 18 r.ż. W celu zapobiegania i eliminacji patologii 

wśród ww. grupy stosuje się działania w postaci m.in. świadczeń pieniężnych. 

Wychowankowie mogą skorzystać również ze specjalistycznego poradnictwa psychologa, 

pedagoga oraz radcy prawnego. 

 

V. STRUKTURA ORGANIZACYJNA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY 

RODZINIE W RYKACH  ORAZ SZKOLENIA  KADRY  POMOCY  SPOŁECZNEJ 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach jest powiatową jednostką 

organizacyjną powołaną do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, rehabilitacji 

społecznej osób niepełnosprawnych, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. W celu 

realizacji zadań Centrum współpracuje z organami administracji rządowej i samorządowej, 

organizacjami społecznymi, kościołem katolickim, innymi kościołami, związkami 

wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, policją, prokuraturą i Sądem Rejonowym 

(Wydział Rodzinny i Nieletnich) oraz z osobami fizycznymi i prawnymi. 
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Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach kieruje Dyrektor i reprezentuje                   

go na zewnątrz. Dyrektor jest pracodawcą zatrudnionych w PCPR pracowników. 

W strukturze organizacyjnej Centrum utworzone są następujące stanowiska pracy,   

które są jednoosobowe lub wieloosobowe: ds. rehabilitacji społecznej, ds. osób 

niepełnosprawnych, ds. pieczy zastępczej, ds. realizacji świadczeń, ds. pomocy 

instytucjonalnej, ds. informatyzacji urzędu, psycholog, główny księgowy, ds. kadr i płac, 

koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej oraz sprzątaczka. Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Rykach prowadzi również Punkt Interwencji Kryzysowej, który w swoim 

zakresie oferuje poradnictwo prawne, psychologiczne, socjalne, terapię rodzinną oraz 

wsparcie dla kobiet dotkniętych przemocą. Szczegółowe zakresy zadań poszczególnych 

stanowisk pracy opisane są w regulaminie organizacyjnym PCPR w Rykach. 

Na dzień 31.12.2021 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zatrudnionych było 14 

osób, w tym jedna na ½ etatu.. 

 

SZKOLENIA KADRY POMOCY SPOŁECZNEJ 

Do zadań własnych Powiatu Ryckiego z zakresu pomocy społecznej realizowanych 

przez  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach należy m. in. szkolenie i 

doskonalenie zawodowe kadry pomocy społecznej z terenu powiatu.  

Jednak w związku rozprzestrzeniającą się epidemią COVID-19 wywołanej wirusem 

SARS-CoV-2, w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej, ograniczono 

organizację szkoleń dla kadry pomocy społecznej w 2021 roku. 

Nadrzędna racją dla nas wszystkich jest troska o nasze zdrowie                        i 

współodpowiedzialność za skuteczne ograniczanie epidemii 

W dniu 25 czerwca 2021 r. PCPR zorganizowało spotkanie dot. Doradztwa 

Metodycznego dla kadry zarządzającej Jednostkami Pomocy Społecznej z terenu powiatu 

ryckiego,  a dnia 21 września 2021 roku  było współorganizatorem spotkania szkoleniowo – 

informacyjnego dot. tematyki FAS/FASD dla pracowników socjalnych z jednostek 

organizacyjnych pomocy społecznej oraz rodzin zastępczych z terenu powiatu ryckiego.                         

W 2021 roku Dyrektor PCPR uczestniczył w cyklu szkoleń na trenerów programu PRIDE: 

Rodzinna Piecza Zastępcza i PRIDE: Adopcja. Pracownicy PCPR brali udział w szkoleniach 

dotyczących zakresu ich zadań: pomocy społecznej, rehabilitacji osób niepełnosprawnych, z 

zakresu poradnictwa specjalistycznego, archiwizacji dokumentów głównie w trybie on-line. 

Szkolenia organizowane były m.in. przez ROPS, WUP oraz inne instytucje.  

W 2021 roku pracownicy tut. Centrum wzięli również udział w bezpłatnym 

webinarium dot. Pracowniczych Planach Kapitałowych.  
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VI. INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA 

 

1. DOM  POMOCY  SPOŁECZNEJ  W  LEOPOLDOWIE 

Osobę wymagającą opieki z powodu wieku, choroby oraz niepełnosprawności kieruje 

się do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca 

zamieszkania osoby kierowanej (chyba, że okoliczności sprawy wskazują inaczej) oraz po 

uzyskaniu zgody tej osoby na umieszczenie w domu pomocy społecznej. Domy pomocy 

społecznej świadczą usługi  opiekuńcze, bytowe, wspomagające na poziomie obowiązującego 

standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim 

przebywających. Organizacja domu pomocy społecznej, zakres i poziom usług świadczonych 

przez dom uwzględnia w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie 

bezpieczeństwa mieszkańców domu oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności.  

          Na terenie Powiatu ryckiego funkcjonuje Dom Pomocy Społecznej im. S. Heleny 

Drozdowskiej w Leopoldowie. Jest jednostką organizacyjną typu stacjonarnego, która jest 

przeznaczona dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych. Dysponuje                    

55 miejscami statutowymi. Merytoryczny nadzór nad ww. domem sprawuje Starosta Rycki,                    

przy pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.  

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca  w domu pomocy społecznej                            

o zasięgu powiatowym - ustala starosta i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym,                

nie później niż do dnia 31 marca każdego roku.  

 Średni  miesięczny koszt utrzymania  mieszkańca  w poszczególnych latach przedstawia się 

następująco:  

•   w  2018 r. -  2 900,00 zł 

•   w  2019 r. -  3 000,00 zł 

•   w   2020r. -  3 200,00 zł 

•   w   2021 r.-  3 519,00 zł 

•   w  2022r. – od dnia 01.03.2022r. – 3 840,00 zł   

 Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. w DPS zamieszkiwało 51 osób. Na 

przyjęcie oczekiwała 1 osoba. Wśród mieszkańców są cztery osoby, które zostały przyjęte na 

podstawie skierowań wydanych przed 01.01.2004 r. (koszt pobytu pokrywany jest ze środków 

własnych mieszkańca domu, nie więcej jednak niż 70% jego dochodu oraz z dotacji 

rządowej). Pozostali pensjonariusze, czyli 47 osób zostało przyjętych na podstawie decyzji 

wydanej po 1 stycznia 2004 r. Opłatę za pobyt w domu wnosi: 

1) mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70 % swojego dochodu, 

2) małżonek, zstępni przed wstępnymi,  



25 

 

3) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej - w wysokości 

różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami 

wnoszonymi przez mieszkańca i jego rodzinę. 

 Należy podkreślić, że ww. dom jest położony w ładnej i spokojnej okolicy. 

Mieszkańcy mogą tu mile spędzać czas.  W świetlicy DPS pensjonariusze mogą wspólnie 

oglądać telewizję, grać w domino, w szachy, ponadto mieszkańcy mają możliwość 

uczestniczenia w spotkaniach integracyjno-towarzyskich, programach artystycznych oraz 

Mszach Świętych, odprawianych  na terenie DPS-u. Należy podkreślić, że ze względu na 

epidemię wszelkie spotkania, również  rodzinne odbywały się z zachowaniem zasad reżimu 

sanitarnego. 

 W związku z tym, że DPS posiada wolne miejsca, Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Rykach promuje ideę pomocy instytucjonalnej w ten sposób, że na stronie  

internetowej oraz profilu społecznościowym PCPR zamieszcza się informacje na temat 

funkcjonowania oraz procedur przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej w Leopoldowie. Poza 

tym wszystkie osoby, które zgłaszają się po pomoc, z powodu trudności związanych z opieką 

nad osobą starszą, są informowane o możliwościach oferowanych przez DPS                                     

w Leopoldowie. Informacja o wolnych miejscach została również rozesłana drogą 

elektroniczną do ośrodków pomocy społecznej oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie, 

znajdujących się na terenie województwa lubelskiego. W 2021r. dwukrotnie przesłano do 

parafii Powiatu Ryckiego plakaty promujące Dom Pomocy Społecznej im. s. Heleny 

Drozdowskiej w Leopoldowie, z prośbą o rozpropagowanie. 

 

2. OŚRODEK  WSPARCIA  W  LEOPOLDOWIE 

 Ośrodek Wsparcia w Leopoldowie to jest to placówka pobytu dziennego, która 

stanowi ogniwo wsparcia społecznego dla osób: 

1) chorych psychicznie (typ A). 

2) niepełnosprawnych intelektualnie (typ B). 

3) wykazujących inne zakłócenia czynności psychicznych, które zaliczane                                           

są do zaburzeń psychicznych (typ C).   

        Celem działalności Ośrodka jest wspieranie  osób z zaburzeniami  psychicznymi                                

i  ich  rodzin  oraz kompensowanie  skutków niepełnosprawności  poprzez:  

1) stwarzanie warunków do nabycia umiejętności  wykonywania podstawowych  czynności  

życia  codziennego, doskonalenie  umiejętności  nabytych  oraz  realizacji  zadań życiowych,                                                                                           

2)  podtrzymywanie  i rozwijanie  umiejętności niezbędnych do samodzielnego  życia,   

3)  wspieranie psychiczne  i psychoterapeutyczne, 
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4) opiekę pielęgniarską  i psychiatryczną,               

5) rehabilitację  ruchową,                

6) aktywizację społeczną i zawodową,                                                                                   

7) stymulowanie osobistego  rozwoju uczestników z uwzględnieniem ich potrzeby,  

możliwości  i  oczekiwań.  

Placówka jest czynna przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku, w godzinach 

7:30 - 15:30, z czego 6 godzin przeznaczone jest na prowadzenie zajęć z uczestnikami.  

 Ośrodek Wsparcia  posiada  22 miejsca statutowe. Liczba uczestników wg stanu na                      

31 grudnia 2021 r. wynosiła 26 osób. W okresie sprawozdawczym z usług świadczonych 

przez Ośrodek zrezygnowała jedna osoba, z powodu pogarszającego się stanu zdrowia, jedna 

osoba została przyjęta do WTZ, jedna osoba zmarła, jedna osoba nie podjęła starań o 

kontynuowanie pobytu i nastąpiło wygaśnięcie decyzji dot. pobytu w OW.  

Od 01.06.2021r. zgodnie z art.51b ust. 2 ustawy o pomocy społecznej „korzystanie z 

usług świadczonych w ośrodkach wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi, 

niebędących usługami całodobowymi oraz korzystanie z usług klubów samopomocy dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi jest nieodpłatne”. 

 Ośrodek zapewnia swoim uczestnikom gorący posiłek, opiekę pielęgniarską, porady 

psychologa, terapię zajęciową, treningi samodzielności, zaradności życiowej, dostęp                             

do kultury, oświaty i rekreacji, organizację wolnego czasu. W 2021 roku terapia zajęciowa 

prowadzona była w kilku pracowniach: kulinarnej, życia codziennego, technik różnych. 

Zajęcia w pracowni kulinarnej odbywały się w 4-5 osobowych grupach. Podczas zajęć 

uczestniczy przygotowywali posiłki, mając na uwadze zdrowy sposób odżywiania, a także 

uczyli się nakrywania i podawania posiłków do stołu.   

 Zajęcia w pracowni życia codziennego odbywały się  w oparciu o następujące 

zagadnienia: 

• trening umiejętności praktycznych, 

• trening higieniczny, 

• trening budżetowy, 

• trening umiejętności kulinarny 

Ponadto prowadzono trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów 

oraz trening spędzania wolnego czasu. 

 Wszystkie przeprowadzone treningi, zarówno higieniczny, umiejętności społecznych, 

spędzania wolnego czasu miały na celu zdobycie przez uczestników samodzielności  

w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych. Trening budżetowy miał na celu nauczyć 

uczestników gospodarować własnym budżetem, racjonalnie dokonywać wydatków, zakupów. 
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Realizacja tego treningu odbyła się m. in. poprzez wyjazd z opiekunem do sklepu, hurtowni. 

Omawiano również kwestię kredytów. Uczestnikom przypomniano o terminowym opłacaniu 

rachunków, rat kredytowych. Trening umiejętności praktycznych natomiast dotyczył 

nabywania umiejętności  niezbędnych w codziennym życiu: obsługi pralki, sprzętów AGD, 

prania ręcznego, czy prasownia. Podopieczni uczyli się obsługi zmywarki, miksera, robota 

kuchennego. Zajęcia w pracowni technik różnych obejmowały zajęcia plastyczne, stolarskie, 

krawieckie. Miały za zadanie rozwijać aktywność twórczą, umiejętności manualne. Podczas 

zajęć wykonywano stroiki świąteczne oraz szereg innych dekoracji np. obrazy na płótnie, 

karmiki, skrzynki na kwiaty. Zajęcia miały charakter relaksujący i odprężający, a przy okazji 

ćwiczono kreatywność, wyobraźnię, koordynację wzrokowo-ruchową. 

 W 2021 roku w ramach organizacji czasu wolnego zorganizowano uczestnikom 

spotkanie kolędowe, zawody sportowe na świeżym powietrzu, wyjazd do Kazimierza 

Dolnego. Ponadto w Ośrodku Wsparcia w Leopoldowie odbyła się zabawa walentynkowa, 

zabawa karnawałowa, Dzień Kobiet, wspólne grillowanie, następnie Dzień Chłopaka i szereg 

innych spotkań tematycznych i przedstawień, odnoszących się do świąt kalendarzowych.  

 Ze względu na sytuację epidemiologiczną w okresie od 29.03.2021 r. do 25.04.2021 r. 

decyzją Wojewody Lubelskiego działalność placówki wsparcia dziennego była zawieszona.  

Mimo tej sytuacji wszystkim podopiecznym świadczona była pomoc i wsparcie w 

formach alternatywnych (dowożony był gorący posiłek, materiały do terapii, utrzymywany 

był stały kontakt telefoniczny z podopiecznymi). 

 

VII.  REALIZACJA  ZADAŃ  Z  ZAKRESU  REHABILITACJI  SPOŁECZNEJ                                  

I  ZAWODWOWEJ  FINANSOWANYCH  ZE  ŚRODKÓW  PFRON 

 

Zadania realizowane są na podstawie: 

1.  Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

(Dz.U.  z 2021r. poz. 573 ze zm.) 

2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia rodzajów zadań 

powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. z 2015r. poz. 926 ze zm.) 

3. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie turnusów 

rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007r. Nr 230, poz. 1694 z póżn.zm.) 

4. Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych 

na zlecenie (Dz.U. z 2021r. poz. 704 ze zm.) 

5. Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warsztatów 

terapii zajęciowej (Dz. U. z 2021r., poz. 2284) 
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ŚRODKI PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZYPADAJĄCE WEDŁUG ALGORYTMU  W 2021 r. 

NA POWIAT RYCKI: 

Plan finansowy PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji 

zawodowej i społecznej na 2021r. łącznie 

2 608 217,00 zł 

w tym na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej  w 

Rykach i Dęblinie 

1 844 160,00 zł 

Pozostałe zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i 

społecznej, w tym: 

764 057,00 zł 

zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej realizowane 

przez  PUP 

11 522,00 zł 

 

zadania z zakresu rehabilitacji społecznej realizowane przez 

PCPR 

752 534,99 zł 

 

1. REALIZOWANE ZADANIA   

 

1.1. Turnusy  rehabilitacyjne, likwidacja barier architektonicznych, technicznych                            

oraz w komunikowaniu się 

 

 

 

Ad.1  
Zgodnie z uzasadnieniem do Uchwały Rady Powiatu Ryckiego nr XLIII/242/21 z dnia 

30 marca 2021r., PCPR przeznaczył środki finansowe na turnusy rehabilitacyjne dla dzieci                       

Lp. Zadanie Plan 

finansowy 

ogółem 

Złożone 

wnioski 

Wnioski 

rozpatrzone 

pozytywnie 

Wnioski 

rozpatrzone 

negatywnie 

Rezygnacje Wydatki 

ogółem 

 

1. 

Turnusy 

rehabilitacyjne 

DZIECI 

 
168 627,00 

 

33 

 

33 

 

0 

 

1 

 

69 072,00 

 DOROSLI 82 68 13 12 99 555,00 

 

2. 

Bariery 

architektoniczne 

DZIECI  

 

 

 

 

 

 

162 996,93 

 

1 

 

1 

 

0 

 

0 

 

3 000,00 

 DOROŚLI 

 

25 19 4 4 74 078,44 

 

3. 

Bariery 

techniczne 

DZIECI  

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

 DOROŚLI 

 

11 11 0 0 24 476,15 

 

4. 

Bariery w 

komunikowaniu 

się DZIECI  

 

10 

 

10 

 

0 

 

 

0 

 

18 632,80 

 DOROŚLI 

 

17 17 0 0 42 808,76 
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do 18 roku życia oraz młodzieży uczącej się i niepracującej w wieku do 24 roku życia                               

w wysokości obniżonej, nie więcej jednak niż 20% należnych kwot.  

Dla pozostałych osób dorosłych niepełnosprawnych (powyżej 18 lat) ze znacznym stopniem 

niepełnosprawności, które nie korzystały z dofinansowania w ciągu ostatnich 3 lat (licząc                       

od początku roku następującego po roku, w którym udzielono dofinansowania), tj. w latach                     

od 2018 do 2020r. z uwzględnieniem § 5, pkt 11 i 12  Rozporządzenia o turnusach 

rehabilitacyjnych oraz z umiarkowanym i lekkim stopniem niepełnosprawności, które nie 

korzystały z dofinansowania przez okres ostatnich 5 lat (licząc od początku roku 

następującego po roku, w którym udzielono dofinansowania), tj. w latach 2016 do 2020r. z 

uwzględnieniem § 5, pkt. 11 i 12 ww. rozporządzenia.  

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju oraz zawieszeniem działalności 

ośrodków rehabilitacyjnych w końcu roku 2021 wpłynęło 12 rezygnacji z przyznanego 

dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych. Środki pochodzące z rezygnacji przeznaczono 

na inne zadania PFRON realizowane przez PCPR.  

Ad.2  

 W ramach likwidacji barier architektonicznych dla osób dorosłych                                       

z niepełnosprawnością związaną z narządem ruchu lub wzroku przyznane zostało 

dofinansowanie na: dostosowanie pomieszczenia łazienki, ułożenie chodniczka zewnętrznego, 

wymiana okien na dostosowane do potrzeb osoby niepełnosprawnej, dostosowanie podłóg, 

oporęczowanie schodów zewnętrznych, montaż CO, wymiana drzwi zewnętrznych na 

dostosowane 

Ad. 3 

 W ramach likwidacji barier technicznych dofinansowanie przyznane było w 2021r. 

na zakup: uchwytów i poręczy łazienkowych, krzeseł prysznicowych, krzeseł toaletowych,                 

mat antypoślizgowych, podnośników transportowych, płyty elektrycznej dla osoby 

niewidomej, pralki, audioetykietownika, mówiącej wagi  łazienkowej, wagi kuchennej, 

elektrycznego ciśnieniomierza dla osoby niedowidzącej. 

Ad.4  

 W ramach likwidacji barier w komunikowaniu się dofinansowanie przyznawane 

było w 2021r. na zakup: sprzętu komputerowego w tym: laptopów, notebooków, komputerów 

stacjonarnych, tabletów, urządzeń wielofunkcyjnych,  programów edukacyjnych i 

logopedycznych, kamerek, słuchawek, smartfonów, odtwarzacza książek mówionych . 
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* Zasady i procedury udzielania osobie fizycznej dofinansowania ze środków PFRON                            

na likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych zatwierdzone 

zostały przez Zarząd Powiatu w Rykach w dniu 12 marca 2018r.  

 

1.2.  Dofinansowanie  do sportu,  kultury,  turystyki  i  rekreacji 

 

W okresie sprawozdawczym złożono 8 wniosków o dofinansowanie imprez 

związanych ze sportem, kulturą turystyką i rekreacją na ogólną kwotę  71 470,00 zł. 

Rozpatrzono pozytywnie 7 wniosków na kwotę 20 600,00 zł.  

W związku z pandemią złożono 1 rezygnacje z organizacji imprez integracyjnych. 

Na pozostałe 7 zorganizowane imprezy wydatkowano środki w wysokości – 20 600,00 zł 

Dofinansowanie ze środków Funduszu przeznaczono na: 

- imprezę integracyjną „Dzień Przyjaźni” dla Stowarzyszenia „Niezapominajka” w 

Leopoldowie – 1 800,00 zł 

- imprezę integracyjną „Przylecieli Anieli” dla Stowarzyszenia „Niezapominajka”                             

w Leopoldowie – 1 800,00 zł, 

- imprezę integracyjną „Dzień Godności” dla Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób                    

z Niepełnosprawnością  Intelektualną Koło w Rykach – 2 000,00 zł, 

- wycieczkę integracyjną dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów                      

w Rykach  - 4 500,00 zł, 

- wycieczkę i integracyjną dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów                        

w Dęblinie – 4 500,00 zł, 

- wycieczkę integracyjną Polskiego Związku Niewidomych Koło w Rykach – 3 000,00 zł 

- spotkanie integracyjne świąteczne dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i 

Inwalidów w Rykach  - 3 000,00 zł 

 

1.3.     Dofinansowanie  przedmiotów  ortopedycznych,  środków pomocniczych   i  

sprzętu  rehabilitacyjnego 

 

Rodzaj zadania Wysokość 

środków 

PFRON  

wg planu 

Liczba wniosków Kwota 

wydatkowana 

złożonych rozpatrzonych 

pozytywnie 

dofinansowanie 

przedmiotów 

ortopedycznych, środków 

pomocniczych  

 

363 276,61 zł  

 

493 

 

473 

 

363 232,40 zł 

dofinansowanie sprzętu 

rehabilitacyjnego 

 

37 034,45 zł 
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27 

 

37 034,45 zł 
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Łącznie 

 

400 311,06 

 

525 

 

500 

 

400 266,85 

 

 

Ze względu na ograniczone środki finansowe PFRON w odniesieniu do faktycznych 

potrzeb, złożone wnioski rozpatrzono według obowiązujących zasad przyjętych 

Zarządzeniem   nr 5/2021 Dyrektora PCPR w Rykach z dnia 1 marca 2021r.  

 W zakresie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dofinansowanie wynosiło 

maksymalnie  do 50 % kosztów danego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości  1 700 zł,                   

w uzasadnionych przypadkach, na prośbę wnioskodawcy – do 80% danego sprzętu. 

  W ramach tego zadania dofinansowano zakup sprzętów do rehabilitacji w warunkach 

domowych, tj: łóżek rehabilitacyjnych,  materacy rehabilitacyjnych, stacjonarnych  rowerów 

rehabilitacyjnych, bieżni, sprzętów do ćwiczeń. 

  Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – określone w załączniku                                   

do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017r. w sprawie wykazu wyrobów 

medycznych wydawanych na zlecenie.   

Dofinansowanie do zakupu pieluchomajtek (zamienników), cewników, worków i podkładów  

przyznano w wysokości do 60 % kwoty kosztów poniesionych / udziału własnego,  nie więcej niż do 

150 % kwoty przyznanego  limitu  Narodowego Funduszu Zdrowia. 

Dofinansowanie do zakupu apatytu słuchowego przyznano w wysokości : 

a) do 70 % kwoty limitu przyznanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia jeśli cena zakupu jest wyższa 

niż ustalony limit 

b) dla dzieci i młodzieży uczącej się do 26 roku życia do zakupu aparatu słuchowego                                  

w wysokości do 150 %  kwoty limitu przyznanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia jeśli cena zakupu 

jest wyższa niż ustalony limit 

Dofinansowanie do zakupu wkładek usznych przyznano w wysokości do 100% limitu przyznanego 

przez Narodowy Fundusz Zdrowia jeśli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit 

Dofinansowanie do pozostałych  przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, w tym do 

systemów  FM przyznano w wysokości do 150 % kwoty limitu przyznanego przez Narodowy Fundusz 

Zdrowia, dla dzieci i młodzieży uczącej się do 26 roku życia w wysokości do 150 %  sumy kwoty limitu 

przyznanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby 

niepełnosprawnej  w zakupie tych przedmiotów i środków jeśli cena zakupu jest wyższa niż ustalony 

limit. 

 

W ramach tego zadania dofinansowano m.in. wózki inwalidzkie dla dzieci i dla 

dorosłych, protezy kończyn dolnych, ortezy, gorsety ortopedyczne, obuwie ortopedyczne, 

aparaty do bezdechu, balkoniki, kule łokciowe, indywidualne przedmioty pionizujące, 

materace przeciwodleżynowe, aparaty słuchowe, pielucho-majtki i zamienniki.  
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1.4.  Warsztaty  Terapii  Zajęciowej 

 

 

Warsztat Terapii Zajęciowej jest placówką pobytu dziennego.  

Kwalifikacji kandydatów do uczestnictwa w warsztacie dokonuje jednostka 

prowadząca warsztat zgodnie ze wskazaniami do terapii zajęciowej zawartymi w orzeczeniu                                             

o niepełnosprawności. 

  Zajęcia w warsztacie prowadzone są zgodnie z indywidualnym programem 

rehabilitacji i terapii przygotowanym dla uczestnika warsztatu. 

 

Finansowanie WTZ działających na terenie Powiatu Ryckiego 

 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003r. w sprawie 

algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych  samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz.U. z 2019r. poz. 1605 ze 

zm),  wysokość kwoty na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika  

w WTZ wyniosła w 2021r.  – 21 696,00 zł środków PFRON (Kwota wzrosła w stosunku do 

roku 2020  o 1 200 zł).  

Zgodnie z ww. rozporządzeniem wysokość dofinansowania w 2022r. wynosi 

24 096,00 zł na uczestnika. 

Kwota wydatkowana na działalność WTZ ze środków  PFRON stanowi iloczyn liczby 

uczestników Warsztatów i kwoty wg algorytmu, o której mowa wyżej. 

Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stanowią 90% 

kosztów działalności Warsztatów. Samorząd powiatowy zobowiązany jest pokryć co najmniej 

10% tych kosztów. 

Roczny koszt pobytu jednego uczestnika w WTZ, finansowany ze środków 

Powiatu wynosił w 2021r. – 2 410,70 zł (ww. kwota w stosunku do roku 2020 jest większa                   

o  133,30 zł). 

 

Ogólny plan finansowy na 2021r. wyniósł 2 049 070,00 z czego 1  844 160,00 zł - środki 

PFRON oraz  204 910,00 zł  - środki Powiatu Ryckiego 
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Nazwa WTZ 

 

Data rozpoczęcia 

działalności 

 

Warsztaty Terapii Zajęciowej 

w Rykach 

 

15.12.2003r. 

Warsztaty terapii Zajęciowej 

w Dęblinie 

 

14.12.2004r. 

Organizator – 

prowadzący WTZ 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z 

Niepełnosprawnością Intelektualną  

Koło w Rykach 

Miasto Dęblin 

Liczba uczestników 

WTZ 

 

60 osób 

 

25 osób 

Liczba osób, które 

opuściły WTZ 

 

2 

 

2 

 

Liczba przyjętych 

uczestników 

 

2 

 

 2 

Liczba osób 

oczekujących na 

przyjęcie do WTZ 

 

0 

 

2 

Liczba i rodzaj 

pracowni 
12 pracowni: 

 
* Pracownia sztuki i ekologii 

* Pracownia technik różnych 

* Pracownia umiejętności społecznych  

* Pracownia ogrodnicza 

* Pracownia gospodarstwa domowego 

* Pracownia informatyczno-multimedialna  

* Pracownia krawiecka 

*Pracownia bukieciarska i technik 

zdobniczych 

* Pracownia teatralno -  artystyczna 

* Pracownia fryzjerska 

* Pracownia stolarsko –  rękodzielnicza 

* Pracownia witrażu 

5 pracowni: 

 

*Pracownia umiejętności społecznych 

*Pracownia komputerowo –  

multimedialna 

*Pracownia plastyczno – artystyczna 

* Pracownia krawiecko –  

   rękodzielnicza 

*Pracownia stolarska  

Kwota 

wydatkowana na 

działalność WTZ  

w tym: 

 

1 446 402 zł 
 

 

602 668 zł 

 

 Środki PFRON  

1 301 760 zł 

 

542 400 zł 

 Środki Powiatu  

144 642 zł 

 

 

60 268 zł 

 

Ogółem 

wydatkowano na 

działalność WTZ 

 

 

 2 049 070 zł z czego: 

 

Środki PFRON – 1 844 160 zł 

Środki Powiatu –   204 910 zł 
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Informacja dot. finansowania mieszkańców innych powiatów uczestniczących                     

w WTZ w Powiecie Ryckim oraz mieszkańców Powiatu Ryckiego uczestniczących w 

WTZ w innych powiatach.  

 

W Warsztatach Terapii Zajęciowej działających na terenie Powiatu Ryckiego w 

okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. przebywało 8 uczestników pochodzących z innych 

powiatów, tj.  

Powiatu Kozienickiego –   3 osoby 

Powiatu Garwolińskiego – 4 osoby  

Powiatu Puławskiego –      1 osoba 

Koszty rehabilitacji w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PRON pokrywane                            

są przez powiaty, z których pochodzą osoby niepełnosprawne. 

 

Roczny koszt ww. rehabilitacji wynosił na uczestnika – 2 410,70 zł  

W okresie od 01.01.-31.12.2021r. łączna kwota przekazana przez ww. powiaty do 

budżetu Powiatu Ryckiego wyniosła – 19 285,60 zł  

 

Jednocześnie Powiat Rycki pokrywał koszty rehabilitacji 4 mieszkańców 

uczestniczących w WTZ w Żelechowie.  

W okresie od 01.01.-31.12.2021r. wydatki powiatu Ryckiego na ww. zadanie 

wyniosły – 9 643,20 zł   

 

Kontrole WTZ 

 

Prawidłowość funkcjonowania WTZ sprawdzana była na podstawie sprawozdania 

rocznego Warsztatów, kwartalnych rozliczeń z wydatkowania środków Powiatu i PFRON                     

oraz kontroli problemowej i finansowej przeprowadzonych w siedzibie WTZ. Wyniki 

przeprowadzonych kontroli przedstawiane zostały w protokołach pokontrolnych. 

Przeprowadzono kontrole: 

 

WTZ w Rykach: 

 

- w dniach 14 – 30 czerwca 2021r.   
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Wnioski i zalecenia w zakresie kontroli problemowej 

 

1. Prawidłowość kwalifikowania kandydatów na uczestników WTZ. 

Podczas kontroli stwierdzono nieprawidłowości w zakresie stosowania zasad 

dotyczących przyjęcia i zatwierdzania zgłoszeń osób do uczestnictwa w WTZ w Rykach,                    

które stanowią załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego WTZ w Rykach.  

Zalecenia: Zalecono przestrzegać kolejności sporządzania dokumentacji zgodnie                           

z zasadami dotyczących przyjęcia i zatwierdzania zgłoszeń osób do uczestnictwa w WTZ w 

Rykach  

W zakresie kontroli finansowej 

 

Nie stwierdzono nieprawidłowości w funkcjonowaniu Warsztatów w zakresie 

podlegającym kontroli.  

 

- w okresie 22 listopada - 30 grudnia 2021r. 

 

Nie stwierdzono nieprawidłowości w funkcjonowaniu Warsztatów w zakresie 

podlegającym kontroli.  

 

 

WTZ w Dęblinie  

 

- w dniach 24 maja -9 czerwca 2021r. 

Nie stwierdzono nieprawidłowości w funkcjonowaniu Warsztatów w zakresie 

podlegającym kontroli problemowej i finansowej. 

 

- w dniach 18 października -5 listopada 2021r.  

Nie stwierdzono nieprawidłowości w funkcjonowaniu Warsztatów w zakresie 

podlegającym kontroli. 

Zalecono zapoznać się z uwagami zawartymi w protokole kontroli i wnikliwie 

analizować prowadzone dokumenty w zakresie m.in. treningu ekonomicznego, oceny 

indywidualnych efektów rehabilitacji  i na ich podstawie dostosowywać zajęcia terapeutyczne 

do indywidualnych potrzeb uczestnika. 
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2. REALIZOWANE PROGRAMY PFRON  

 

2.1 Pilotażowy program „Aktywny Samorząd” Moduł I i Moduł II 

 

 Zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Ryckiego Nr LXXXII/376/16 z dnia 7 marca 

2016r. Samorząd Powiatowy przystąpił do realizacji pilotażowego programu „Aktywny 

samorząd”. Zarząd Powiatu Ryckiego wskazał Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                          

w Rykach do realizacji ww. programu. 

Zasady zostały opracowane na podstawie uchwalonych przez Zarząd PFRON 

kierunków działań oraz warunków brzegowych obowiązujących realizatorów pilotażowego 

programu „Aktywny Samorząd” w 2021r.   

Ww. dokumenty określają warunki uczestnictwa osób niepełnosprawnych                             

w programie oraz formy i zakres udzielanej pomocy. 

 Cel główny programu – wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających 

uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie                              

do edukacji.    

W ramach ww. programu realizowane są : 

 

1) MODUŁ I - Likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową 

2) MODUŁ II – Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym 

 

2.2..1 Realizacja MODUŁ I – „Aktywny Samorząd” 

 

Obszar i rodzaj zadania Formy i zakres pomocy  

oraz wysokość maksymalnego dofinansowania  

ze środków PFRON 

Wysokość 

minimalnego 

udziału własnego 

osoby 

niepełnosprawnej 

Obszar A Zadanie 1 

Oprzyrządowanie 

samochodu 

 

do 10 000 zł 

 z czego na zakup siedziska/fotelika do przewozu osoby 

niepełnosprawnej – 6 000 zł 

 

15% 

Obszar A Zadanie 2 lub 3 

Uzyskanie prawa jazdy  

 

do 4 800 zł w tym: 

- Koszt kursu i  egzaminów kat. B – do 2 100 zł 

- Koszt kursu i  egzaminów pozostałych kategorii – do 3 500 zł 

-Pozostałe koszty w przypadku kursu poza miejscowością 

zamieszkania wnioskodawcy (związane z zakwaterowaniem, 

wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu)– do 800 zł 

- Koszt usług tłumacza migowego -do 500 zł 

 

 

25% 

Obszar A Zadanie 4 

Oprzyrządowanie 

samochodu 

 

do 4 000 zł 

 

15% 
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Obszar B Zadanie 1 

Sprzęt elektroniczny, jego 

elementy, oprogramowanie 

- osoby niewidome  –  do 24 000 zł, z czego na urządzenia 

brajlowskie – do 15 000 zł 

- dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku– do 9 000 zł 

- osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych – do 7 000 zł 

 

 

10% 

 

Obszar B Zadanie 2 

Szkolenie komputerowe 

- osoby głuchoniewidome –do  4 000 zł 

- osoby z dysfunkcją narządu słuchu – do 3 000 zł 

- pozostali adresaci programu –do 2 000 zł 
 

z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych 

przypadkach, maksymalnie o 100% wyłącznie w przypadku, gdy poziom 

dysfunkcji narządu wzroku lub słuchu wymaga zwiększenia liczby godzin 

szklenia 

 

 

Brak 

Obszar B Zadanie 3 

Sprzęt elektroniczny, jego 

elementy, oprogramowanie 

 

do 7 500 zł 

 

10% 

Obszar B Zadanie 4 

Sprzęt elektroniczny, jego 

elementy, oprogramowanie 

 

do 4 000 zł 

 

10 % 

Obszar B Zadanie 5 

Sprawność techniczna 

posiadanego sprzętu 

elektronicznego 

 

do 1 500 zł 

 

10% 

Obszar C Zadanie 1 

Zakup wózka inwalidzkiego 

o napędzie elektrycznym 

 

do 10 000 zł 

z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania do kwoty 

rekomendowanej przez eksperta PFRON, jednak nie więcej niż 25 000 zł. 

 

Refundacja kosztów dojazdu na spotkanie z ekspertem PFRON – 

nie więcej niż 200 zł 

 

 

10% 

Obszar C Zadanie 2  

Sprawność techniczna 

wózka elektrycznego, 

skutera 

 

do 3 500 zł 

z czego na zakup jednego akumulatora – nie więcej niż 1 000 zł 

 

 

Brak 

Obszar C Zadanie 3 

Proteza, w której 

zastosowano nowoczesne 

rozwiązania techniczne 

 

Przy amputacji: 

– w zakresie ręki – do 12 000 zł 

– przedramienia  – do 26 000 zł 

– ramienia i wyłuszczeniu  

w stawie barkowym – do 30 000 zł 

– na poz. podudzia  – do 18 000 zł 

– na wysokości uda (także przez staw kolanowy)  – do 25 000 zł 

– uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym  – do 30 000 zł 
możliwość zwiększenia w wyjątkowych przypadkach kwoty 

dofinansowania do kwoty rekomendowanej przez  eksperta PFRON i 

wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu 

IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana 

przez eksperta PFRON 

 

Refundacja kosztów dojazdu na spotkanie z ekspertem PFRON – 

nie więcej niż 200 zł 
 

 

 

 

 

10% 

Obszar C Zadanie 4 

Sprawność techniczna 

protezy, w której 

zastosowano nowoczesne 

rozwiązania techniczne 

Przy amputacji: 
– w zakresie ręki – do 3 600 zł 

– przedramienia  –  do 7 800 zł 

– ramienia i wyłuszczeniu  

w stawie barkowym – do 9 000 zł 

– na poziomie podudzia  – do 5 400 zł 

– na wysokości uda  – do 7 500 zł 

– uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym  – do 9 000 zł 

Refundacja kosztów dojazdu na spotkanie z ekspertem PFRON – 

nie więcej niż 200 zł 

 

 

 

 

10% 
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Obszar C Zadanie 5 

Zakup skutera 

inwalidzkiego o napędzie 

elektrycznym lub 

oprzyrządowania do 

elektrycznego do wózka 

ręcznego 

 

 

do 7 500 zł 

 

 

25% 

Obszar D 

Koszt opieki nad osobą 

zależną 

do 300 zł miesięcznie – tytułem kosztów opieki nad jedną (każdą) 

osobą zależną 

 

 

15% 

 

MODUŁ I – Aktywny Samorząd – przyznane dofinansowanie 

      Program „Aktywny samorząd” 2021r. 

M
O

D
U

Ł
 I

 O
B

S
Z

A
R

 A
 

Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do 

 posiadanego samochodu (dysfunkcja ruchu) 

 

 

 

 

 

 

Liczba złożonych wniosków 5 

Liczba zawartych umów 5 

Kwota dofinansowania 33 222,50 

Zadanie 2 i 3 -  pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B  

Liczba złożonych wniosków 0 

Zadanie 4 – oprzyrządowanie samochodu (dysfunkcja słuchu)  

Liczba złożonych wniosków  0 

M
O

D
U

Ł
 I

 O
B

S
Z

A
R

 B
 

Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz 

oprogramowania (znaczny stopień – narząd ruchu i wzroku) 

 

Liczba złożonych wniosków 9 

Liczba podpisanych umów 9 

Kwota dofinansowania 48 794,30 

Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach 

programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania  

 

Liczba złożonych wniosków 0 

Zadanie 3 -  pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego 
 elementów oraz oprogramowania (umiarkowany stopień - wzrok) 

 

Liczba złożonych wniosków 5 

Liczba podpisanych umów 3 

Kwota dofinansowania 18 911,40 

Zadanie 4 -  pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz 

oprogramowania (stopień umiarkowany – słuch) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 elementów oraz oprogramowania (umiarkowany stopień) 

 

Liczba złożonych wniosków 1 

Liczba podpisanych umów 1 

Kwota  dofinansowania 4 000,00 

Zadanie 5 – sprawność techniczna posiadanego sprzętu elektronicznego  
Liczba złożonych wniosków 0 

M
O

D
U

Ł
 I

 O
B

S
Z

A
R

 C
 

 

Zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym  

 

 

 

Liczba złożonych wniosków 3 

Liczba podpisanych umów 3 

Kwota  dofinansowania 33 800,00 

Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka 

inwalidzkiego o napędzie elektrycznym 
 

Liczba złożonych wniosków 3 

Liczba podpisanych umów 2 

Kwota dofinansowania 3 749,99 

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano 

nowoczesne rozwiązania techniczne 
 

Liczba złożonych wniosków 0 

Zadanie 4 – pomoc w uzyskaniu sprawności technicznej posiadanej protezy  

Liczba złożonych wniosków 

 

 

 

 

 

0 
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Zadanie 5 – zakup skutera inwalidzkiego o napędzie elektr. lub 

oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego 

 

Liczba złożonych wniosków 3 

Liczba zawartych umów 3 

Kwota dofinansowania 19 874,00 

M
O

D
U

Ł
  

I 

O
B

S
Z

A
R

 D
 Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla 

osoby zależnej 
 

Liczba złożonych wniosków 0 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2. Realizacja MODUŁ II – „Aktywny Samorząd” 

 

Kwoty  dofinansowania ze środków PFRON w ramach Modułu II poniesionych kosztów 

nauki   dotyczących jednego semestru/ półrocza  wynosi: 

 

 

Opłata za naukę 

(czesne) 

 

Równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie 

realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym 

kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów, z 

uwzględnieniem zasad wkładu własnego wnioskodawcy. Przy czym 

dofinansowanie powyżej kwoty 4 000 zł jest możliwe wyłącznie w 

przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu 

wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę  

 

 

 

Dodatek na pokrycie 

kosztów kształcenia 

 

do 1 000 zł – dla wnioskodawców pobierających naukę w szkole 

policealnej lub kolegium,  

do 1 500 zł – dla pozostałych wnioskodawców  

 

z możliwością zwiększenia, nie więcej niż o : 

 

700 zł – w sytuacji , gdy wnioskodawca ze znacznym stopniem niepełnosprawności 

ponosi dodatkowe koszty z powodu barier w poruszaniu się lub z powodu barier w 

komunikowaniu się  
500 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza 

miejscem zamieszkania 

300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny  

300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub 

więcej) kierunkach studiów/ nauki (przyznanie tej kwoty oznacza dofinansowanie kosztów 

nauki/udzielenie pomocy także na drugim kierunku) 

200 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca studiuje w przyspieszonym trybie 

300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w 2020 lub 2021 

roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych. 

300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego 

800 zł -  w przypadku, gdy wnioskodawca posiada podpis elektroniczny/Profil Zaufany na 

platformie e PUAP i złoży wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w 

dedykowanym systemie przygotowanym przez PFRON, przy czym możliwość ta dotyczy 

tylko tych wnioskodawców, którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy (wsparcie 

jest jednorazowe)  

500 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca w poprzednim semestrze pobierał lub aktualnie 

pobiera naukę w formie zdalnej (w związku z pandemią) 

 

Pomoc w formie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia ma 

charakter progresywny i motywacyjny.  

Wysokość dodatku dla każdego wnioskodawcy jest uzależniona od 

jego postępów w nauce i jest wyliczana zgodnie z zasadami 

określonymi  o których mowa niżej 
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Dodatek na uiszczenie 

opłaty za 

przeprowadzenie 

przewodu doktorskiego 

 

 

do 4 000 zł 

 

 

* Wysokość dodatku na pokrycie kosztów kształcenia wynosiła w 2021r.: 

 

1) do 50 % wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku 

pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji                     

na poziomie wyższym, w przypadku form kształcenia trwających jeden rok –                       

do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku, 

2) do 75 % wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku 

pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form 

edukacji na poziomie wyższym,  

3) do 100 % wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku 

pobierania nauki w kolejnych latach ( od trzeciego roku) danej formy edukacji                       

na poziomie wyższym, 

 przy czym uczestnicy studiów II stopnia i uczestnicy studiów doktoranckich 

mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki   

 

MODUŁ II – Aktywny Samorząd – przyznane dofinansowanie 

 

 

VIII. REALIZACJA POWIATOWEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA 

PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH  

 

Po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, Uchwałą Nr XLI/218/21 Rady Powiatu 

w Rykach z dnia 29 stycznia 2021r. została uchwalona Strategia Rozwiązywania Problemów 

Społecznych w Powiecie Ryckim na lata 2021-2020.   Projekt Strategii został opracowany 

przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach. 

M
O

D
U

Ł
 I

I 

Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym 

 

 

 

Liczba złożonych wniosków 

 

Liczba rezygnacji 

39 

 

1 

 Liczba podpisanych umów 38 

 
Kwota dofinansowania  132 223,00 
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Generalnym celem strategicznym jest: „Powiat rycki jako miejsce współpracy 

instytucji samorządowych, organizacji pozarządowych i społeczności lokalnych w celu 

skutecznego rozwiązywania problemów społecznych” 

Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych jest na bieżąco 

realizowana przez jednostki i organizacje działające na rzecz osób dotkniętych różnego 

rodzaju problemami społecznymi. 

Działania zrealizowane na podstawie ww. Strategii to m.in.: 

-  Realizacja zadań w obszarze wsparcia rodzinnej pieczy zastępczej. 

- Organizowanie różnych form wsparcia rodziny oraz działania w zakresie poradnictwa 

specjalistycznego. 

-  Pozyskiwanie na realizację zadań, pozabudżetowych środków finansowych, tj. środków 

EFS oraz krajowych poprzez udział w projektach systemowych i konkursowych 

realizowanych w ramach polityki strukturalnej Unii Europejskiej oraz ogłaszanych przez 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej: 

- Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy społecznej poprzez udział w różnego rodzaju 

szkoleniach i konferencjach. 

- Udział samorządu powiatowego w programach PFRON. 

- Ciągła współpraca ośrodków pomocy społecznej, PUP, PCPR i innych instytucji                                           

i organizacji pozarządowych w zakresie wspierania osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, 

zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Realizowane działania w ww. zakresie zostały szerzej opisane w poprzednich 

rozdziałach sprawozdania.  

 

IX. WYKAZ POTRZEB W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ 

- Brak Ośrodka Interwenci Kryzysowej zapewniającego całodobowe schronienie                         

dla rodziny w szczególnej sytuacji kryzysowej (przemoc domowa) 

X. ZESTAWIENIE POTRZEB W ZAKRESIE SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ  

-  Brak placówki opiekuńczo – wychowawczej oraz mieszkań chronionych 

- Brak kandydatów na rodziny zastępcze: pomimo prowadzonych kampanii poprzez 

ogłoszenia w prasie lokalnej, w parafiach w powiecie ryckim, na stronie internetowej 

Centrum, profilu społecznościowym PCPR (Facebook) oraz współpracy z urzędami miast                   

i gmin na terenie Powiatu - rozsyłanie ulotek i plakatów promujących rodzicielstwo zastępcze 

z prośbą  o zamieszczenie ich na tablicach ogłoszeń tych urzędów. 
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