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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej działa w oparciu o ustawę z dnia 
12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362) ze zm.) oraz ustawę z dnia 
27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej   i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 
(Dz. U. z 2008r. Nr 14, poz. 92 ze zm. ) i realizuje zadania w/w ustaw. 

Wydatkowane środki:  
 

Rozdział 85218  -PCPR 
 
Wysokość środków finansowych  na utrzymanie PCPR   - 264.949,21zł.     
 
Środki te zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem tj.: 

- wynagrodzenia osobowe dla pracowników wraz z pochodnymi, 
- pozostałe wydatki rzeczowe tj.: 
- materiały i wyposaŜenie 
- usługi niematerialne (rozmowy telefoniczne) 
- szkolenia i prenumerata 

 
Rozdział 85220 – O środki Interwencji Kryzysowej 
 
Wydatkowana kwota – 4.500 zł. 
Umowa-zlecenie prawnika  do prowadzenia poradnictwa prawnego dla osób doznających przemocy 
domowej  i  przebywających w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, poradnictwo dla pracowników pomocy 
społecznej z terenu powiatu zajmujących się pomocą ofiarom przemocy domowej oraz 
przeprowadzenia szkolenia dla w/w pracowników.  
 
Rozdział 85395 – pozostała działalno ść 
 
Wykorzystane środki – 190.694,47 zł. 
 
- Dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Rawskiej z przeznaczeniem na dofinansowanie 
Warsztatu Terapii Zajęciowej – 57.540,00 zł. 
 
- Dotacja otrzymana na realizację projektu UE „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji                     
w powiecie rawskim” 105.154,47 zł. 
 
- WyposaŜenie mieszkań chronionych – 20.000,00 zł. 
 
- Koszt imprezy integracyjnej „Wszystkie dzieci nasze są” – 8.000 zł. 
 
    ROZDZIAŁ 85204 – RODZINY ZASTĘPCZE   
 

 Zadaniem powiatu jest min. zapewnienie opieki i wychowania w formie  zastępczej opieki 
rodzinnej dziecku pozbawionemu całkowicie  lub częściowo opieki rodzicielskiej. Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie  udziela rodzinom  zastępczym  wsparcia w rozwiązywaniu  zgłaszanych przez nią   
problemów.  Ponadto dba o podtrzymywanie więzów emocjonalnych  łączących dziecko z rodzicami 
biologicznymi i innymi osobami  bliskimi dziecku.  

Aktualnie swoją pomocą obejmujemy  48 rodzin zastępczych w tym:  9 rodzin 
niespokrewnionych z dzieckiem, 39 rodzin spokrewnionych z dzieckiem, jedną  zawodową 
niespokrewnioną z dzieckiem specjalistyczną rodzinę zastępczą oraz 17 pełnoletnich wychowanków  z 
tych rodzin.   

Realizując to zadanie powiat przeznaczył środki w wysokości: 687.336,62 zł na niŜej 
wymienione formy  pomocy oraz wydatki poniesione na rzecz innych powiatów. 
Środki  wykorzystane na poszczególne formy świadczeń: 



 
Wydatki ogółem – 687.336,62  
 
§ 3110 – usamodzielnienia – 622.643,90 
- pomoc na usamodzielnienie dla 4 wychowanków- 16.470 
- pomoc pienięŜna na kontynuowanie nauki dla 17osób (204 świadczenia)–93.743,71 
- miesięczna pomoc pienięŜna dla 48 rodzin (570 świadczeń) – 501.065,89 
- jednorazowe świadczenie pienięŜne dla 4 rodzin- 5.435,10 
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej -  5.929,20 
 
§ 2320 – 29.942,40 dotacje celowe przekazywane do innych powiatów na zadania bieŜące 
realizowane na   podstawie  porozumień  między   jednostkami  samorządów  
terytorialnych  
 
Lp.  Powiaty, którym przekazujemy środki 

finansowe na utrzymanie dzieci 
pochodz ących z naszego powiatu, a 
przebywaj ących w rodzinach 
zastępczych na terenie innych 
powiatów  

     
     
Miesiące  

 
 

Plan 

 
           Kwota 

1. Powiat Opoczyński I – XII 9.882 9.882 
2. Powiat Skierniewicki I –XII 10.179 10.178,40 

3. Powiat Iławski I –XII                                                                                                                                                                       19.764           9.882 
 OGÓŁEM  39.825 29.942,40 
 
§ 2310 – 14.893,20- dotacje celowe przekazywane do gmin i miast na zadania bieŜące realizowane 
na podstawie porozumień między jednostkami samorządów terytorialnych . 
 
 
Lp. Miasta lub gminy, którym  

przekazujemy środki 
finansowe na utrzymanie 
dzieci  pochodz ących z 
naszego powiatu, a 
przebywaj ących  w rodzinach 
zastępczych  na terenie 
innych miast lub gmin. 

     
     Miesi ące  

 
       Plan 

 
           Kwota 

 
1. 
 
 

 
Miasto Bielsko- Biała 

 
I- XII 

 
17.788 

 
     14.893,20 

  
OGÓŁEM 

I-XII 17.788      14.893,20 

 
§ 4170, § 4110, § 4120 – 17.211,15 -umowa zlecenie z jedną rodziną zawodową niespokrewnioną   
specjalistyczną + ZUS 
 
1LP umowa zlecenie z jedn ą 

rodzin ązawodow ą 
niespokrewnion ą   
specjalistyczn ą 
 

     
     Miesi ące  

 
       Plan 

 
           Kwota 

1. Miasto Bielsko-Białą I-XII 20.852  19.857,12 
 OGÓŁEM  20.852 19.857,12 
 
 
Dochody ogółem – 74.783,22  
 



§ 2320 – 55.019,22- dotacje celowe otrzymywane z innego powiatu na zadania bieŜące realizowane 
na podstawie porozumień między jednostkami samorządów terytorialnych 
 
Lp. Powiaty z których pochodz ą dzieci 

przebywaj ące w rodzinach 
zastępczych na terenie naszego 
powiatu  

      
     
miesi ące 

 
Plan 

            
          Kwota 

1. Brzeziny   
I –XII 
 

 
 27.670 

   
         33.718,02 

2. Łowicz  I - XII  
19.764 

9.882 
 

3. Skierniewice   I - XII - 11.419,20 

 OGÓŁEM  47.434 55.019,22 

 
§ 2310 –19.764 - dotacje celowe otrzymywane z gmin i miast na zadania bieŜące realizowane na 
podstawie porozumień między jednostkami samorządów terytorialnych  
 
Lp. Miasta lub gminy, z których pochodz ą 

dzieci przebywaj ące w rodzinach 
zastępczych na terenie naszego 
powiatu  

     
     
Miesiące  

 
 

Plan 

 
           Kwota 

1. Miasto Łódź I - XII 19.764        19.764 
 

 OGÓŁEM          19.764 
 

                                                                                                                                    
ROZDZIAŁ 85201 – PLACÓWKI OPIEKU ŃCZO-WYCHOWAWCZE 
 
Wydatki ogółem – 127.064,78  
 
§ 3110 – usamodzielnienia – 59.839,22 
 
- pomoc pienięŜna na kontynuowanie nauki  dla 9 osób –  35.957,72 
- pomoc na zagospodarowanie  dla 3 osób  –7.411,50 
- pomoc na usamodzielnienie dla 3 osób – 16.470 
KaŜda forma pomocy poprzedzona jest wydaniem decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu 
wywiadu środowiskowego i zebraniu niezbędnych dokumentów. 
 
§ 2310 -  67.225,56 - dotacje celowe przekazywane do gmin i miast na zadania bieŜące realizowane 
na podstawie porozumień między jednostkami samorządów terytorialnych  
 
 
Lp. Miasta lub gminy, którym przekazujemy 

środki finansowe na utrzymanie dzieci 
przebywaj ących  w placówce 
opieku ńczo-wych. na terenie innych 
miast lub gmin  

     
     
Miesiące 

 
 

Plan 

 
           Kwota 

     
1. Miasto Piotrków Trybunalski I –XII 72.000       46.141,11 

 
2 Miasto Kielce 

 
I-XII 36.000       21.085,45 

 Ogółem I-XII 108.000       67.225,56 

 
 
Dochody ogółem – 997.024,50  
 



§ 2310 – 139.915,18- dotacje celowe otrzymywane z gmin i miast na zadania bieŜące realizowane na 
podstawie porozumień między jednostkami samorządów terytorialnych  
 
 
Lp. Miasta lub gminy, z których pochodz ą 

dzieci przebywaj ące w placówce 
opieku ńczo-wych. na terenie naszego 
powiatu  

     
     
Miesiące 

 
 

Plan 

 
           Kwota 

     
1. Miasto Piotrków Trybunalski I –XII 81.180       81.110,04 

 
2 Leszno 

 
I-XII 39.487       29.928,76 

3. MOPS Łódź VIII-XII -       28.876,38  

 OGÓŁEM I - XII      139.915,18 
 

 
 
§ 2320 –857.109,32 - dotacje celowe otrzymywane z innego powiatu na zadania bieŜące realizowane 
na podstawie porozumień między jednostkami samorządów terytorialnych 
 
 
 
Lp. Powiaty z których pochodz ą dzieci 

przebywaj ące w placówce opieku ńczo-
wych. na terenie naszego powiatu  

      
     
miesi ące 

 
 

Plan 

            
          Kwota 

     
1. Łowicz I-XII 108.240 100.764,60 
2. Brzeziny I-XII 108.240 144.381,90 
3. Pajęczno I-XII 54.120 57.752,76 
4. Łęczyca I-XII 54.120 35.277,68 
5. Radomsko I-XII 81.180 84.172,32 
6. Sochaczew I-XII 54.120 7.274,18 
7. śyrardów I-XII 27.060 28.876,38 
8. Piotrków Trybunalski I-XII 162.360 173.258,28 

9. Grodzisk Maz. 
 

I-XII 54.120 86.629,14 

10. Opoczno 
 

I-VI - 38.401,80 

11. Koło IV-XII - 44.222,76 
 

12. Łódź VI-XII - 56.097,52 

 OGÓŁEM I-XII 703.560 857.109,32  
 
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w roku ubiegłym zawarło 8 porozumień z innymi powiatami, 
dotyczących ponoszenia kosztów utrzymania dziecka w Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej.  
 
Zadaniem powiatu jest zapewnienie opieki i wychowan ia  dzieciom całkowicie lub cz ęściowo 
pozbawionym opieki rodziców, w szczególno ści przez organizowanie  i prowadzenie o środków 
adopcyjno-opieku ńczych, placówek opieku ńczo-wychowawczych dla dzieci  i młodzie Ŝy,                
w tym placówek wsparcia dziennego o zasi ęgu ponadgminnym, a tak Ŝe tworzenie i wdra Ŝaniu 
programów pomocy dziecku i rodzinie.  
 
     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej sprawuje nadzór nad Domem  
Dziecka w Rawie Mazowieckiej.  Jest to  placówka   opieki  całkowitej   dla  dzieci i młodzieŜy                    
w wieku   od 3-24 lat, które zostały umieszczone na wniosek sądu bądź rodziców.  
 



Bud Ŝet Domu Dziecka  
 
Dział 852  - Opieka Społeczna 
Rozdział 85201 – Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze 
Koszt utrzymania placówki w 2009r.wyniósł   - 1.445.799  zł. 
Środki  te  zostały  wykorzystane  na wynagrodzenia oraz pozostałe wydatki bieŜące tj.:  

- zakup  Ŝywności  
- kieszonkowe  
- zakup materiałów i wyposaŜenia  
- zakup energii elektrycznej, wody, oleju opałowego  
- zakup usług pozostałych  (usługi telefoniczne, internetowe, bankowe, transportowe, opłaty za 

przedszkole, wycieczki i obozy dla wychowanków) 
- zakup pomocy naukowych  (podręczniki, przybory szkolne) 
- zakup usług remontowych (remont pomieszczeń, naprawy sprzętu i urządzeń) 
- podróŜe słuŜbowe krajowe  
- ekwiwalenty za pranie odzieŜy  
- zakup usług zdrowotnych  
 

W roku ubiegłym dzięki środkom finansowym w wys. 15.000 zł pozyskanym z Łódzkiego 
Urzędu Wojewódzkiego w placówce udało się prowadzić remont aneksów kuchennych                            
i  doposaŜyć je w  niezbędny sprzęt AGD oraz wyposaŜyć pokoje wychowanków  w nowe meble             
i łóŜka. 
 

Do   placówki dzieci  kierowane są na podstawie postanowienia sądu  lub  na wniosek 
rodzica/rodziców.  
        Do  najczęstszych   przyczyn  umieszczeń  dzieci w  Domu Dziecka naleŜą: 

- ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej 
- śmierć  jednego bądź obojga rodziców. 

 
     W ciągu   roku  2009  w    placówce   przebywało  45  wychowanków w wieku od 3-19 lat. 
W 2009 roku z placówki odeszło 13 wychowanków w tym: 
  -  do rodzin  własnych – 2 
  -  usamodzielnionych  zostało   6  wychowanków   
  -  do innych placówek – MOW -1 osoba,. MOS – 2 osoby , DPS – 1   
  -  do rodzin zastępczych –  1 wychowanek 
    

W 2009 roku do tut. Centrum  wpłynęło 60 wniosków o umieszczenie dzieci  w Domu Dziecka 
w Rawie Mazowieckiej 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wydało 17 skierowań  do w/w placówki. Były to dzieci 
pochodzące z terenu naszego powiatu, ale równieŜ  z innych powiatów tj. opoczyńskiego, 
brzezińskiego, kolskiego. 
 
Prowadzenie O środka Interwencji Kryzysowej 

W 2009 r.  w OIK przebywało łącznie 11 osób – 4 osoby dorosłe oraz 7 dzieci. Wszystkie 
osoby przebywające w OIK miały dostęp do  rozmów z pracownikiem socjalnym, pomocy 
psychologicznej, porad prawnych. 
 
W 2009 r. psycholog przyjął łącznie 85 osób, co przekłada się na 354 sesji terapeutycznych. 
Zakres problemów z którymi najczęściej się spotykał to: 
 

Zjawisko przemocy w rodzinie. 
Liczba rodzin dotkniętych zjawiskiem przemocy to łącznie 34 osoby,  w tym ofiar przemocy 

poszukujących pomocy - 27 osób, co się przekłada na 91 sesji terapeutycznych. Sprawców 
przemocy szukających pomocy w PCPR  - 7 osób co się przekłada na 13 sesji terapeutycznych. 
 
Problemy rodzin dotkni ętych uzale Ŝnieniem. 

Liczba rodzin dotkniętych problemem uzaleŜnienia – 44 rodzin, co się przekłada na 89 
spotkań terapeutyczne. Osoby zgłaszające ten problem do Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie to zarówno osoby uzaleŜnione jak i teŜ rodziny tych osób. Spotkania terapeutyczne                 
z osobami uzaleŜnionymi polegają głównie na motywowaniu do podjęcia leczenia i przygotowaniu 



planu trzeźwienia. Spotkania terapeutyczne z rodzinami osób uzaleŜnionych polegają na 
informowaniu  o moŜliwości szukania pomocy jak i teŜ praca na stratach rodziny borykających się 
z tym problemem. Istnienie problemu z alkoholem zasygnalizowało 19 osób, co się przekłada na 
24 spotkania terapeutyczne.  
W 2009 r. nie zgłosiła się Ŝadna osoba uzaleŜniona od narkotyków. Z rodzin osób uzaleŜnionych 
od narkotyków 1 osoba szukała pomocy co skutkowało jedną sesją terapeutyczną. Problem 
uzaleŜnienia od hazardu zgłosiły do PCPR  2 osoby co przełoŜyło się na 4 sesje terapeutyczne. 
 
Inne problemy zgłaszane przez klientów (kłopoty emo cjonalne, problemy zwi ązane ze 
stanem zdrowia, bezrobocie, problemy wychowawcze, i tp.) 

 
Pomoc psychologiczna świadczona jest równieŜ w innych sytuacjach kryzysowych jakie mogą 

zaistnieć w Ŝyciu człowieka. Sytuacje takie mogą być spowodowane złym stanem zdrowia,  
bezrobociem,  problemami  wychowawczymi jak i  teŜ  konfliktami  rodzinnymi.  W 2009 r. psycholog 
przeprowadził 215 spotkań terapeutycznych określanych jako inne. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach zapewnienia swoim klientom jak 
najszerszego zakresu pomocy ściśle współpracuje z innymi instytucjami   i organizacjami działającymi 
na rzecz dziecka i rodziny takimi jak: 

 
- Sąd 
- Policja 
- Ośrodki Pomocy Społecznej 
- Stowarzyszenia oraz organizacje pozarządowe 
- Szkoły 
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna 
- Zespół Placówek Specjalnych 
- Urzędy Miast i Gmin  
   
 
 
 Ponadto PCPR współpracuje z jednostkami pomocy społecznej z terenu całego kraju.  

Pracownicy socjalni PCPR przeprowadzają wywiady środowiskowe i alimentacyjne  na rzecz 
innych PCPR i OPS. 

 
Szkolenia przeprowadzone przez PCPR 

 
  W roku ubiegłym w m-cach marzec, kwiecień, maj psycholog  PCPR przeprowadził cykl 
spotkań i szkoleń  dla uczniów Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej dotyczących 
zagroŜeń związanych z narkotykami. 
 22 i 24 kwietnia przeprowadzono szkolenie dla pracowników Komendy Powiatowej Policji               
w Rawie Mazowieckiej na temat przemocy w rodzinie. 
          13.10.2009r. zostało przeprowadzone szkolenia dla pracowników Komendy Powiatowej Policji        
w Rawie Mazowieckiej dotyczące interwencji wobec osób chorych psychicznie. 
 17.11.2009r. PCPR zorganizował spotkanie z udziałem prawnika dla pracowników pomocy 
społecznej z terenu powiatu. 

01.12.2009r. i 08.12.2009r. odbyło się szkolenie dla pracowników Ośrodków Pomocy 
Społecznej dotyczące przeciwdziałania zjawisku przemocy w rodzinie. 

12.2009r. dyrektor i psycholog  PCPR wzięli udział w konferencji organizowanej przez 
Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi na której przedstawili funkcjonowanie powiatowego 
systemu pomocy rodzinie. 

 
Poradnictwo specjalistyczne   

 
Poradnictwo specjalistyczne prowadzone jest przez pracowników PCPR tj. psychologa, prawnika, 
pracownika socjalnego. W ramach poradnictwa prowadzone są: konsultacje psychologiczne, sesje 
rodzinne, poradnictwo w zakresie przeciwdziałania przemocy, poradnictwo w zakresie 
przeciwdziałania uzaleŜnieniom w rodzinie. Ponadto PCPR ściśle współpracuje z instytucjami                   
i organizacjami działającymi na rzecz rodzin, które wspierają nas w działaniach. 
   



Pracownicy PCPR przeprowadzają wywiady środowiskowe i alimentacyjne  na rzecz innych 
PCPR i OPS. 

 
Mieszkania chronione 

 
Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej mającą na celu przygotowanie  wychowanków 
placówek opiekuńczo – wychowawczych, rodzin zastępczych, specjalnych ośrodków szkolno-
wychowawczych, młodzieŜowych ośrodków wychowawczych, młodzieŜowych ośrodków socjoterapii           
i zakładów poprawczych. samodzielnego Ŝycia i funkcjonowania w środowisku.  

W roku ubiegłym powiat ukończył remont lokali przeznaczonych na mieszkania chronione, 
które mieszczą się w Białej Rawskiej w obiekcie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych. Mieszkania 
zostały wyposaŜone przez PCPR   w niezbędny sprzęt  i meble.  
Przeznaczone są dla 14 usamodzielniających się wychowanków.  
 
 
Pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospoli tej Polskiej status uchod źcy lub 
ochron ę uzupełniaj ącą mającym trudno ści w integracji ze środowiskiem.  
 
Cudzoziemcowi udziale się pomocy mającej na celu wspieranie procesu integracji ze środowiskiem na 
podstawie oceny jego sytuacji Ŝyciowej oraz sytuacji rodziny. 

Na terenie powiatu rawskiego  od miesiąca  listopada ubiegłego roku zamieszkuje                         
6 - osobowa rodzina cudzoziemców z Czeczenii. 
PCPR udzielił rodzinie pomocy w postaci pracy socjalnej, udzielenia informacji o instytucjach 
mogących udzielić wsparcia i pomocy wykraczającej poza kompetencje PCPR. 
Za naszym pośrednictwem rodzina otrzymała pomoc pienięŜną oraz rzeczową  z Caritas.  
Ponadto zostały złoŜone dokumenty do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego o pomoc finansową dla 
w/w rodziny zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Realizacja  zada ń z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. 
 

REHABILITACJA   SPOŁECZNA 
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 
Środki na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej pochodzą z Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i są przydzielane poszczególnym powiatom przez 
Zarząd PFRON w oparciu o wzór algorytmu.  

Środki te zostały podzielone uchwałą Rady Powiatu   z uwzględnieniem planu finansowego 
PFRON.   

Otrzymane środki -  1.029.565,32 zł.      Wykorzystane środki – 1.028.497,00 zł. 
Wykorzystanie Liczba osób Zadanie 

 
Środki 

wykorzystane 
ogółem dzieci doro śli dzieci   doro śli 

      Turnusy rehabilitacyjne 
 145.690,00 zł. 33.165,00zł. 112.525,00zł 61 

(w tym 29 
opiekunów) 

205 
(w tym 47 opiekunów) 

      
Likwidacja barier  
architektonicznych,                      
w komunikowaniu się i 
technicznych 
 

 
128.484,00 zł. 

 
46.423,00zł. 

 
82.061,00zł. 

 
2 

 
 4 

       



Sprzęt rehabilitacyjny, 
przedmioty ortopedyczne i 
środki pomocnicze  

 
181.044,00 zł. 

 
 

 
38.394,00 zł 

 
142.650,00 zł 

 
39 

(liczba 
wniosków) 

 
140 

(liczba wniosków) 

 Sport, kultura, rekreacja  i 
turystyka  

11.484,00 zł. 4.116,72zł. 7.367,28zł. 

3 wnioski 
Warsztaty terapii zajęciowej 
 

 
516.795,00 zł. 

 
______ 

 
516.795,00 zł 

______ 
 

35 

Zadania zlecone zgodnie z art. 
36 (art. 35a ust. 1 pkt 9c) 
ustawy o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych 

 

 
 

45.000,00 zł. 

 
 
45.000,00 zł 

 
________ 

 
45 

 
________ 

 
 
Środki przekazane przez PFRON w 2009 r. były mniejsze niŜ w latach poprzednich   i nie wystarczyły 
na zaspokojenie wszystkich potrzeb. Oprócz mniejszych środków finansowych na niemoŜność 
zrealizowania wszystkich złoŜonych wniosków wpływa fakt, Ŝe wniosków tych jest coraz więcej.  
 
Turnusy rehabilitacyjne 
W związku z niewystarczającą wysokością środków finansowych w roku 2009 zastosowaliśmy 
obniŜenie wysokości przysługujących dofinansowań do pobytu  na turnusie rehabilitacyjnym o 20% 
oraz rozpatrzyliśmy w pierwszej kolejności wnioski osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności oraz dzieci. Na ograniczenie takie zezwala Rozporządzenie MPIPS z dnia              
27.11.2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych.  
W roku 2009 nie zrealizowano 113 wniosków (w tym 91 osób z lekkim stopniem niepełnosprawności)  
o dofinansowanie do pobytu  na turnusie rehabilitacyjnym.  
 
Przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i sprz ęt rehabilitacyjny . 
W ramach tego zadania osoby niepełnosprawne z terenu powiatu otrzymały dofinansowanie lub 
refundację kosztów zakupu min. pieluchomajtek, cewników, materacy przeciwodleŜynowych, butów 
ortopedycznych, aparatów słuchowych, protez, wózków inwalidzkich, łóŜek rehabilitacyjnych i rowerów 
rehabilitacyjnych.               
W związku z niewystarczającą ilością środków finansowych nie zrealizowano  79 wniosków. 
Bariery funkcjonalne 
W ramach tego zadania dofinansowujemy dostosowanie mieszkania do potrzeb osób 
niepełnosprawnych mających trudności w poruszaniu się. 
Wnioski w ramach tego zadania są realizowane z opóźnieniem z uwagi  na duŜą ilość wniosków                     
i niewystarczające środki finansowe. 
 
 
Programy celowe 

     PCPR tak jak co roku rozpropagowywał informacje dotyczące programów celowych realizowanych 
przez Oddziały PFRON: Komputer dla Homera, PEGAZ 2003,  Student II.  Ponadto pośredniczyliśmy 
w podpisywaniu umów dotyczących tych programów, wydawaliśmy druki wniosków, pomagaliśmy              
w ich wypełnieniu. 

 
Imprezy integracyjne: 
W dniu 13.09.2009 r. odbyła się  VII juŜ impreza integracyjna „Wszystkie dzieci nasze są”. Wzięły             
w niej udział całe rodziny. Wspólnie bawiły się dzieci zdrowe i mniej sprawne. Odbyły się gry, zabawy 
sportowe, konkursy rodzinne. Dzieci bawiły się z klaunem, na zjeŜdŜalniach i w basenie z piłeczkami. 
Oglądały pokazy wozów straŜackich, wozów policyjnych i straŜy miejskiej. Ponadto podczas imprezy 
odbył się pokaz jazdy na motocyklach, parada motocykli, mikrofon dla wszystkich i taniec                           
z pochodniami. MoŜna było sprawdzić swoje umiejętności strzeleckie oraz pomalować twarz. Na 
zakończenie wszyscy bawili się w rytmie disco i „puścili” marzenia do nieba. W trakcie całej imprezy 
rozstawione były specjalnie zastawione stoły ze słodyczami, owocami i napojami. MoŜna teŜ było 
posilić się gorącym posiłkiem (grochówka). 
Organizatorami imprezy byli: Starosta Rawski, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Fundacja 
„Obudźmy Nadzieję”. 
 W imprezie wzięło udział około 1000 osób.  



 
Współpraca z organizacjami pozarz ądowymi działaj ącymi na rzecz osób niepełnosprawnych 
Organizacje pozarządowe i stowarzyszenia  z   którymi  ściśle współpracujemy to: Stowarzyszenie     
Rodziców i Opiekunów  Dzieci Niepełnosprawnych „Dobro Dzieci”,  Koło Terenowe Polskiego   
Związku   Niewidomych,   Polski   Związek  Głuchych,  Polski  Związek   Emerytów Rencistów                     
i  Inwalidów, Stowarzyszenie Hospicjum, Koło Powiatowe Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, 
Samorządowe Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Rawskiej, Fundacja „Obudźmy Nadzieję”.  
Organizacje   pozarządowe   mogą   korzystać z ksero, komputera, faksu.  Do organizacji tych 
rozsyłane są wszelkie informacje napływające do Centrum  i dotyczące osób niepełnosprawnych. 
Organizacje te informowane są o terminach składania wniosków,  moŜliwości    skorzystania                      
z   udziału  w   szkoleniach    i   konferencjach.  
 
Warsztat Terapii Zaj ęciowej w Rawie Mazowieckiej działaj ący przy Samorz ądowym 
Stowarzyszeniu Rozwoju Ziemi Rawskiej 
 
W 2009 roku na działalność bieŜącą Warsztatu przekazano środki finansowe w wysokości 574.335,24 
zł. z tego: 

• środki finansowe PFRON -   516.795,24 zł. 
• środki finansowe Powiatu -  57.540,00 zł. 

 
W 2009 roku uczestnikami Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej było 35 osób 
niepełnosprawnych ze znacznym oraz umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, posiadających 
wskazania do uczestnictwa w wtz. Środki finansowe na działalność bieŜącą przekazywane były                    
i rozliczane w okresach kwartalnych.  
PoniewaŜ uczestnikami Warsztatu w 2009 r. były 3 osoby spoza terenu powiatu rawskiego w dniu 
07.07.2009 r. zostało zawarte z Powiatem Skierniewickim porozumienie, na mocy którego zobowiązał 
się on do pokrycia w 2009 r. kosztów uczestnictwa 3 osób w terapii zajęciowej prowadzonej w WTZ              
w Rawie Mazowieckiej, w części nie objętej dofinansowaniem ze środków PFRON. W dniu 13 sierpnia 
2009 r. z tego tytułu wpłynęła na rachunek Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej kwota 
4.932 zł. 
 
Projekt „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integrac ji w powiecie rawskim” 
 

W 2009 rozpoczęto realizację projektu systemowego „Rozwój    i upowszechnianie aktywnej 
integracji w powiecie rawskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany był w okresie od 1 czerwca 
2009 r. do 31 grudnia 2009 r. Beneficjentami projektu była grupa 16 uczestników Warsztatu Terapii 
Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej. Celem projektu było pobudzenie aktywności zawodowej                          
i społecznej uczestników wtz poprzez nabycie kompetencji  zawodowych i społecznych oraz ich 
integrację ze społecznością lokalna. 
Cel ten został osiągnięty poprzez udział beneficjentów projektu w: 
 

• warsztatach psychologicznych, 
• warsztatach doradztwa zawodowego, 
• turnusie rehabilitacyjnym,  
• wycieczkach do ogrodu zoologicznego oraz zakładu pracy chronionej, 
• imprezie integracyjnej. 

Na realizację projektu w 2009 r  wydatkowano kwotę 117.491,03  w tym: 
• środki Europejskiego Funduszu Społecznego - 105.154,47 zł., 
• wkład własny (środki PFRON) – 12.336,56 zł.  

W dniu 17 grudnia 2009r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej 
odbyło się spotkanie podsumowujące realizację w 2009 r. projektu „Rozwój i upowszechnianie 
aktywnej integracji w powiecie rawskim” W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz Powiatu, 
Gmin i Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu powiatu rawskiego, realizatorzy projektu oraz kadra                            
i uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej wraz z opiekunami. Uczestnicy spotkania obejrzeli 
prezentację multimedialną przedstawiającą przebieg projektu.  
Na zakończenie spotkania Starosta Rawski - Pan Józef Matysiak oraz Dyrektor Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej – Pani Halina Bartkowicz-BłaŜejewska wręczyli uczestnikom 
projektu pamiątkowe dyplomy oraz drobne upominki. 



 
Zlecanie fundacjom oraz organizacjom pozarz ądowym zada ń z zakresu rehabilitacji zawodowej 
i społecznej osób niepełnosprawnych 
 

W ramach zlecania fundacjom oraz organizacjom pozarządowym zadań z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2009 r. ogłoszono konkurs na prowadzenie 
rehabilitacji osób niepełnosprawnych, przeznaczając na ten cel kwotę 45.000 zł ze środków PFRON. 

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu zadanie to powierzono do realizacji Stowarzyszeniu 
Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dobro Dzieci”  w Rawie Mazowieckiej. Ze środków 
PFRON dofinansowano wynagrodzenie dwóch rehabilitantów przez okres 8 miesięcy. W ramach 
zadania rehabilitowanych było 45 dzieci niepełnosprawnych  . 
 
 
 
 

POTRZEBY NA 2010 ROK 

 

Na utrzymanie PCPR rozdz. 85218 oraz na realizację zadań w rozdz.85201, 85204, 85220, 
85295 , a takŜe na utrzymanie i działalność Domu Dziecka i WTZ środki finansowe są zabezpieczone. 

Braki środków finansowych występują na dofinansowanie zadań z zakresu rehabilitacji 
społecznej osób niepełnosprawnych które zabezpiecza PFRON.. Potrzeby – 1.125.353,00 zł., braki – 
800.311,00 zł. (w tym zaległe wnioski – 365.353,00 zł.). 
 


