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                   Zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej ( własne i z zakresu administracji 
rządowej) wykonywane są przez powiatowe centra pomocy rodzinie, jako samodzielne 
jednostki organizacyjno-budŜetowe podporządkowane bezpośrednio zarządowi powiatu 
wchodzące w skład powiatowej administracji zespolonej. 
 
   Do zadań z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez powiat naleŜy:  

1. opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, 
ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób 
niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup 
szczególnego ryzyka – po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami,  

2. prowadzenie specjalistycznego poradnictwa, 

3. organizowanie opieki w rodzinach zastępczych, udzielanie pomocy pienięŜnej                      
na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych  w nich dzieci oraz 
wypłacanie wynagrodzenia z tytułu pozostawania  w gotowości przyjęcia dziecka albo 
świadczonej opieki i wychowania niespokrewnionym z dzieckiem zawodowym 
rodzinom zastępczym, 

4. zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym 
opieki rodziców, w szczególności przez organizowanie i prowadzenie ośrodków 
adopcyjno - opiekuńczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, dla dzieci                     
i młodzieŜy, w tym placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym, a takŜe 
tworzenie  i wdraŜanie programów pomocy dziecku i rodzinie, 

5. pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych                           
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych, równieŜ                 
na terenie innego powiatu, 

6. przyznawanie pomocy pienięŜnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki 
osobom opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego                   
i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieŜy 
niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w 
ciąŜy, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne 
ośrodki szkolno-wychowawcze lub młodzieŜowe ośrodki wychowawcze, 

7. pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności  w przystosowaniu się 
do Ŝycia, młodzieŜy opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze typu 
rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieŜy 
niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet              
w ciąŜy, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, 
specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze lub młodzieŜowe ośrodki wychowawcze, 
mających braki w przystosowaniu się; 

8. pomoc osobom mającym trudności w integracji ze środowiskiem, które otrzymały 
status uchodźcy  

9. pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do Ŝycia po zwolnieniu               
z zakładu karnego; 

10. prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu 
ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób; 
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11. prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niŜ jednej gminy oraz 
powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi               
i kobiet w ciąŜy, z wyłączeniem środowiskowych domów samopomocy i innych 
ośrodków wsparcia dla osób  z zaburzeniami psychicznymi; 

12. prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej; 

13. udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach 

14. szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu 

15. doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych 
pomocy społecznej z terenu powiatu 

16. podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb,   w tym tworzenie 
i realizacja programów osłonowych; 

17. sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, 
równieŜ w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego; 

18. sporządzanie bilansu potrzeb powiatu w zakresie pomocy społecznej 

19. utworzenie i utrzymywanie powiatowego centrum pomocy rodzinie, w tym 
zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników.  

 

2. Do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat naleŜy: 

1)pomoc uchodźcom w zakresie indywidualnego programu integracji oraz opłacanie za te 
osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych  w przepisach o powszechnym 
ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia; 

2)prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób  z zaburzeniami 
psychicznymi; 

3)realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na 
celu ochronę poziomu Ŝycia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego 
wsparcia. 

3. Przy realizacji zadań Centrum współpracuje ze stowarzyszeniami, fundacjami, 
organizacjami pozarządowymi, jednostkami pomocy społecznej oraz Zespołem ds. Orzekania 
o Niepełnosprawności.  

 

Ponadto Centrum realizuje zadania wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej                                
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123 poz. 776 z 1997r.              
ze zmianami) z zakresu rehabilitacji społecznej,    a w szczególności:  

1.Opracowanie i realizacja, zgodnych z powiatową strategią dotyczącą rozwiązywania 
problemów społecznych, powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych 
w zakresie: 

1. rehabilitacji społecznej, 

2. przestrzegania praw osób niepełnosprawnych. 

2.Podejmowanie    działań    zmierzających   do  ograniczania   skutków   niepełnosprawności. 

3.Opracowywanie i przedstawianie planów zadań i informacji z prowadzonej działalności 
oraz ich udostępnienie na potrzeby samorządu województwa. 
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4.Współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób 
niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej. 

5.Dofinansowanie: 

1. uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, 

2. sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, 

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

4. likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku 
z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych, 

5. rehabilitacji dzieci i młodzieŜy. 

6.Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej.  

Na realizację zadań własnych powiatu z zakresu pomocy społecznej i utrzymanie Centrum, 
środki finansowe zabezpiecza powiat, a na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 
zapewnia budŜet państwa, natomiast na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej 
środki finansowe zabezpiecza Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
 
       Zatrudnienie: 
      1.  Dyrektor  –   wykształcenie   wyŜsze   magisterskie  o kierunku  pedagogika w zakresie    
           pracy socjalnej oraz specjalizacja w zakresie organizacji pomocy   społecznej.  

2. Starszy Specjalista Pracy Socjalnej – wykształcenie wyŜsze magisterskie kierunku 
pedagogika    w zakresie polityki społecznej 

3. Pracownik socjalny – wykształcenie wyŜsze o kierunku pedagogika opiekuńczo- 
wychowawcza  

4. Pracownik socjalny - wykształcenie wyŜsze magisterskie o kierunku pedagogika 
społeczna w zakresie pracy opiekuńczo-wychowawczej z pracą socjalną. 

5. Starszy Inspektor - wykształcenie wyŜsze magisterskie o kierunku administracja  oraz  
specjalizacja w zakresie organizacji pomocy społecznej   

6. Psycholog –  wykształcenie  wyŜsze  magisterskie  w  zakresie  psychologii         
stosowanej 

 
Obsługę kadrowo-księgową zapewnia Starostwo Powiatowe 
 

Rozdział 85218  -PCPR 
Środki finansowe przeznaczone na utrzymanie PCPR- 192.771,00 zł ( w tym 6.000                
z budŜetu Wojewody) 
Środki te zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem tj.: 

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

 
Rozdział 85220 – Ośrodki Interwencji Kryzysowej 
Otrzymana dotacja z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego – 2.000 zł. 
Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. 
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Rozdział 85395 – pozostała działalność 
Wykorzystane środki – 8.840 
Środki przeznaczono na opłacenie umowy zlecenie z psychologiem prowadzącym konsultacje 
i terapie z ofiarami przemocy (5.680 zł), pozostała kwota 3.160 zł. obejmuje zakup 
upominków, słodyczy, napojów, wynajem urządzeń rozrywkowo-rekreacyjnych                            
i ubezpieczenie imprezy integracyjnej „Wszystkie dzieci nasze są” 
 
      ROZDZIAŁ 85204 – RODZINY ZASTĘPCZE                                                                       
            Zadaniem powiatu jest zapewnienie opieki i wychowania w formie  zastępczej opieki 
rodzinnej dziecku pozbawionemu całkowicie  lub częściowo opieki rodzicielskiej. Realizując 
to zadanie  na  pomoc pienięŜną powiat przeznaczył środki w wysokości  722.195,05zł                 
na niŜej wymienione formy  pomocy oraz wydatki poniesione na rzecz innych powiatów 
  
Środki  wykorzystane na poszczególne formy świadczeń: 
§ 3110 - pomoc pienięŜna dla rodzin zastępczych i wychowanków rodzin zastępczych                     
z terenu Powiatu Rawskiego- 679.843,55 
 
Formy świadczeń Liczba rodzin Liczba dzieci Kwota wypłacona 
Usamodzielnienie 
wychowanków w formie 
pienięŜnej w tym: 

   

 - pomoc jednorazowa 2 2       9.726,00 zł 
 - pomoc na naukę 20 20       101.442,20 zł 
 - pomoc pienięŜna na 
zagospodarowanie w formie 
rzeczowej 

 
9 

 
9 

 
      8.753,40 zł 

Wyprawka na 
zagospodarowanie dla 

nowych dzieci przyjętych 
do rodziny 

 
7 

 
8 

 
     9.098,40 zł 

Pomoc pienięŜna na 
bieŜące utrzymanie dzieci 
w rodzinach 

53 76       550.823,55 zł 
 

 
 KaŜda forma pomocy poprzedzona jest wydaniem decyzji administracyjnej                      
po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego i zebraniu niezbędnych dokumentów. 
 Ogółem w 53 rodzinach zastępczych objęto pomocą 76 dzieci i 20 pełnoletnich 
wychowanków z rodzin zastępczych. 
 Z analizy statystycznej wynika, iŜ z 53 rodzin zastępczych otrzymujących pomoc 
pienięŜną w 2006r. : 30 rodzin zamieszkuje na terenie miasta   a 23 rodziny zamieszkują              
na wsi. 
                                                                                                                                                        
Natomiast  pod względem ilości dzieci  statystyka przedstawia się następująco:          
-   z    1 dzieckiem – 38 rodzin 
-   z    2 dzieci        - 11  rodzin 
-   z    6 dzieci       -   1 rodzina  
Wśród  w/w rodzin było - 31małŜeństw pełniących funkcję rodziny  zastępczej,                       
oraz - 21samotnych rodziców / w tym 2 męŜczyzn/. 
Ogółem w 53 rodzinach zastępczych  było 76 dzieci , z tego: 
 -  posiadających własny dochód  -    24 dzieci w postaci: 
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  a/-  renty rodzinnej – 18 dzieci, 
  b/- pobierających tylko zasiłek pielęgnacyjny – 3 dzieci 
  c/- otrzymujące tylko alimenty  – 3 dzieci  
 -  nie posiadających Ŝadnego własnego dochodu  - 52 dzieci. 
 

W okresie od 1stycznia 2006r do 31grudnia 2006r. w sprawie rodzin zastępczych                 
i pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych wydano 140 decyzji administracyjnych . 
Zawarto 1 porozumienie między jednostkami samorządu terytorialnego dotyczących dotacji 
celowych na realizację bieŜących zadań. 
Wspólnie z Kuratorium Oświaty w Łodzi  w ramach wypoczynku letniego zorganizowano 
bezpłatne kolonie w  Ośrodku Hufca ZHP Łódź Górna w Jarosławcu woj. 
zachodniopomorskie dla 8  dzieci z rodzin zastępczych  w wieku od 8-14 lat. 
 
Wydatki poniesione na rzecz innych powiatów: 
§ 2320 - dotacje celowe  przekazywane do innych powiatów na zadania bieŜące realizowane 
na  podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu  terytorialnego – 
42.351,50 zł 
 
– pomoc pienięŜna dla 4 dzieci pochodzących z Powiatu Rawskiego                                                

a przebywających w  rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów:  
– 1 dziecko   przebywające   w   rodzinie  zastępczej   na   terenie   Powiatu            

Iławskiego -  13. 671,00 zł, 
-    1 dziecko  przebywające   w  rodzinie  zastępczej  na  terenie  Powiatu   Skierniewickiego                    
      10.543,00 zł, 
-    1 dziecko   przebywające  w  rodzinie   zastępczej  na  terenie  Powiatu   Opoczyńskiego -     
       9.765,00 zł, 
-    1 dziecko   przebywające  w  rodzinie  zastępczej  na  terenie Powiatu  Tomaszowskiego -    

    8.372,50 zł, 
                          

Dochody – 66.637,60 zł.  
 
§ 2320 - dotacje celowe otrzymane z innego powiatu na zadania bieŜące realizowane                
na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego  -  47.107,60 zł 

- 1 dziecko pochodzące z Powiatu Kutnowskiego  a przebywający w rodzinie zastępczej 
na terenie Powiatu Rawskiego -      7. 812,00 zł, 

- 4 dzieci pochodzących z Powiatu Brzezińskiego a przebywających  w  2 rodzinach  
zastępczych  na terenie Powiatu Rawskiego  -  39.295,60 zł 

 
§ 2310 - dotacje celowe otrzymane z gmin i miast na zadania bieŜące realizowane                        
na  podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 19.530,00zł         

- 2  dzieci pochodzących  z  Miasta Łodzi  a przebywających w rodzinie           
zastępczej na terenie Powiatu Rawskiego -  19. 530,00 zł, 

 
Zasady przyznawania pomocy pienięŜnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 

kaŜdego umieszczonego dziecka w rodzinie zastępczej od 1 maja 2004r. reguluje  art. 78 
ustawy z dnia 12 marca 2004r.  o pomocy społecznej / Dz.U. z 2004r. Nr 64, poz.593/  oraz   
Rozporządzenie  Ministra Polityki Społecznej z dnia 18 października 2004 roku w sprawie 
rodzin zastępczych    / Dz. U. Nr 233, poz.2344 z 2004r./. 
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Pomoc pienięŜną o której mowa w w/w aktach prawnych przyznaje się na wniosek 
zainteresowanej rodziny zastępczej, za okres pobytu dziecka: 
1. w rodzinie zastępczej spokrewnionej z dzieckiem, rodzinie zastępczej niespokrewnionej    z 
dzieckiem oraz zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem wielodzietnej i specjalistycznej 
rodzinie zastępczej, począwszy od dnia ustanowienia rodziny zastępczej,  
2.  w zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodzinie zastępczej o charakterze pogotowia 
rodzinnego, począwszy od dnia, w którym dziecko zostało faktycznie umieszczone w tej  
rodzinie o charakterze pogotowia rodzinnego w obydwu przypadkach  - nie wcześniej jednak 
niŜ od miesiąca złoŜenia wniosku. 
     Z przepisów tych wynika, Ŝe wysokość pomocy pienięŜnej ustala się uwzględniając 
wiek, stopień rozwoju, stan zdrowia, stopień niedostosowania społecznego dziecka, dochód 
dziecka. 
I tak:  
 Starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny zastępczej udziela tej 
rodzinie pomocy pienięŜnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania kaŜdego 
umieszczonego w tej rodzinie dziecka w wysokości 40% podstawy / aktualnie od                        
1 października 2006r.  1.647zł/, pomniejszonej o kwotę odpowiadającą 50%  dochodu  
dziecka   ( uzyskiwanego z tytułu renty rodzinnej wraz   z dodatkiem dla sieroty zupełnej, 
alimentów oraz kwotą odpowiadającą dochodom z  majątku dziecka ), nie mniej jednak niŜ 
10% podstawy.   
1. w przypadku dziecka w wieku do 7 lat - 60% podstawy / 1.647 zł/, 
2.w przypadku dziecka w wieku do 7 lat posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności  
80% podstawy, 
3. w przypadku dziecka w wieku od 7 do 18 lat posiadającego orzeczenie                                      
o     niepełnosprawności  60% podstawy, 
4. w przypadku dziecka w wieku od 7 do 18 lat umieszczonego w rodzinie  zastępczej                
na podstawie ustawy z dnia 26.X.1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich  - 60% 
podstawy, 
5. w przypadku dziecka w wieku od 7 do 18 lat posiadającego orzeczenie                                       
o     niepełnosprawności i umieszczonego w rodzinie zastępczej na podstawie ustawy                      
o   postępowaniu w sprawach nieletnich - 80% podstawy. 
We wszystkich wymienionych przypadkach jeŜeli dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej 
posiada dochód, o którym  pisano wcześniej, pomniejsza się o kwotę odpowiadającą 50% 
dochodu dziecka, z tym Ŝe wysokość pomocy pienięŜnej nie moŜe być niŜsza niŜ 20% 
podstawy. 
 Niespokrewniona z dzieckiem rodzina zastępcza otrzymuje dodatkowo na kaŜde 
umieszczone  dziecko kwotę odpowiadającą 10% podstawy z tytułu sprawowania osobistej 
opieki nad dzieckiem. 
    KaŜda forma pomocy jest poprzedzona wydaniem decyzji administracyjnej                              
po przeprowadzeniu z rodziną ( osobą) wywiadu środowiskowego  i zebraniu niezbędnych 
dokumentów. 
 
Formy pomocy przyznawane wychowankom opuszczającym rodziny zastępcze 
Dziecko w rodzinie zastępczej przebywa do 18 roku Ŝycia. 
Osoba, która osiągnęła pełnoletność w rodzinie zastępczej zostaje objęta pomocą mającą               
na celu jej Ŝyciowe usamodzielnienie. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, właściwe                
ze względu na miejsce , gdzie zamierza osiedlić się osoba usamodzielniana wyznacza 
opiekuna, który pomaga tej osobie   w integracji ze środowiskiem. Opiekun wspólnie z osobą 
usamodzielnianą i pracownikiem PCPR opracowuje indywidualny program usamodzielnienia 
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określający m.in. pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych oraz pomoc 
w podjęciu zatrudnienia. 
Pomoc na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki przysługuje tylko w przypadku, gdy 
umieszczenie w rodzinie zastępczej nastąpiło na podstawie postanowienia sądu. 
Z wnioskiem o przyznanie pomocy pienięŜnej na usamodzielnienie  i kontynuację nauki 
wychowanek opuszczający rodzinę zastępczą zgłasza się do starosty właściwego                    
ze względu na miejsce swego pobytu przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej. 
 Pomoc pienięŜna na usamodzielnienie i pomoc pienięŜna   na kontynuowanie nauki 
przysługuje osobie usamodzielnianej: 
1.samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza 200% kwoty kryterium  
dochodowego na osobę samotnie gospodarującą ( aktualnie od 1 października 2006r. 477zł );  
2.w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza 200% kwoty kryterium dochodowego    
na osobę w rodzinie ( 351 zł ).  
Wysokość pomocy uzaleŜniona jest od czasu przebywania w rodzinie zastępczej: 

- jeŜeli dziecko przebywało w rodzinie zastępczej 3 lata i dłuŜej wówczas otrzymuje 
300% podstawy ( aktualnie 1.647zł ), 

- od 2 lat do 3 lat  - 200% podstawy, 
- od 1 do 2 lat  - 100 % podstawy. 

Natomiast pomoc pienięŜna na kontynuowanie nauki przysługuje osobie uczącej się               
w gimnazium, szkole ponadpodstawowej, szkole ponadgimnazialnej lub szkole wyŜszej. 

Pomoc w miesięcznej wysokości 30% kwoty stanowiącej podstawę przyznaje się            
do ukończenia nauki, nie dłuŜej jednak niŜ do ukończenia 25 roku Ŝycia. 

Osoba usamodzielniana znajdująca się w trudnej sytuacji moŜe zwrócić się do starosty 
właściwego ze wględu na miejsce jej osiedlenia o pomoc na  zagospodarowanie w formie 
rzeczowej, wynoszącej do 300 % podstawy, a w przypadku osób, które mają orzeczony 
umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności jest to 300 % podstawy. 
 
ROZDZIAŁ 85201 – PLACÓWKI OPIEKU ŃCZO-WYCHOWAWCZE 
 
Zadaniem powiatu jest pomoc w integracji ze środowiskiem osób opuszczających placówki 
opiekuńczo-wychowawcze oraz placówki kształcenia specjalnego,  

   Pomocy pienięŜnej na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki udziela się w oparciu 
o Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23.12.2004r. w sprawie udzielania 
pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie, na wniosek 
osoby usamodzielnianej, po opracowaniu indywidualnego programu i planu 
usamodzielnienia, zaopiniowanego przez opiekuna. 

  Pomoc z tytułu usamodzielnienia oraz kontynuowania nauki udzielana jest przez 
starostę powiatu właściwego ze względu na miejsce pobytu dziecka przed skierowaniem              
do placówki oraz ze względu na planowane miejsce osiedlenia się osoby usamodzielnianej. 
Pomoc pienięŜna na usamodzielnienie przysługuje osobie usamodzielnianej: 
 

1. która jest osobą samotnie gospodarującą i jej dochód nie przekracza  200 % kwoty  
kryterium dochodowego  na  osobę samotnie gospodarującą  

albo  
2. zamieszkuje z rodziną, której dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 200% kwoty 

kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. 
 
     Wysokość pomocy pienięŜnej uzaleŜniona jest od rodzaju placówki oraz od okresu 
przebywania w placówce, w związku z tym moŜe wynosić od 100% do 400% kwoty 
stanowiącej podstawę - 1.647 zł. w przypadku usamodzielnienia. Natomiast pomoc pienięŜna 
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na kontynuowanie nauki przysługuje osobie pełnoletniej opuszczającej placówkę,                          
w wysokości  30% kwoty podstawy- 1.647 zł 
  Warunkiem udzielenia pomocy pienięŜnej na usamodzielnienie i pomocy pienięŜnej 
na kontynuowanie nauki jest zobowiązanie się osoby usamodzielnianej do realizacji zadań 
ujętych w indywidualnym planie i programie usamodzielnienia, a takŜe –                                      
w przypadku pomocy na naukę, przedłoŜenie na początku kaŜdego semestru zaświadczenia 
stwierdzającego dalsze kształcenie. 

KaŜda forma pomocy musi być poprzedzona wydaniem decyzji administracyjnej                  
w oparciu, między innymi o wywiad środowiskowy oraz niezbędne dokumenty. 
 
Środki wykorzystane na poszczególne formy pomocy: 
 
WYDATKI – 42.453,70 
§3110 – pomoc  pienięŜna  dla  pełnoletnich  wychowanków  z  terenu  Powiatu  Rawskiego, 
opuszczających placówki opuszczających placówki   opiekuńczo – wychowawcze. 
 
- pomoc pienięŜna na naukę dla 8 pełnoletnich wychowanków z placówek    
  opiekuńczo - wychowawczych – 35,107,20zł 
- pomoc na zagospodarowanie dla 3 osób- 4.052,50zł 
  pomoc na usamodzielnienie  dla jednej osoby – 3.294,00 zl. 
 
DOCHODY – 776.308,51 
ROZDZIAŁ- 85201 placówki opiekuńczo- wychowawcze 
 
§ 2320  dotacje celowe otrzymane od innych powiatów na zadania bieŜące realizowane              
na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 
684.004,51 zł. 
 
35 dzieci pochodzących z powiatów: Łowickiego, Radomszczańskiego, Zduńskowolskiego, 
Opoczyńskiego, śyrardowskiego, Zgierskiego, Sochaczewskiego, Brzezińskiego, 
Sieradzkiego, Pajęczańskiego 
 
§ 2310 - dotacje celowe otrzymane z gmin i miast na zadania bieŜące realizowane                      
na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 92.304,00 zł. 
 
4 dzieci pochodzących z miast: Wrocław i Piotrków Trybunalski 
 
 
                     Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej 
 Rolą Ośrodka Interwencji Kryzysowej jest świadczenie specjalistycznych usług 
zwłaszcza psychologicznych, prawnych, hotelowych -  osobom, rodzinom będących ofiarami 
przemocy bądź znajdujących się w innej sytuacji kryzysowej – w celu zapobieŜenia 
powstawania lub pogłębiania się dysfunkcji tych osób                 i rodzin. 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej mieszczący się przy ul. Łowickiej 15 działa na bazie 
Domu Dziecka. Został utworzony przez PCPR w celu zapobiegania powstawaniu                             
i pogłębianiu się dysfunkcji rodzin, osób z terenu powiatu rawskiego, będących ofiarami 
przemocy lub znajdujących się w innej, trudnej sytuacji kryzysowej. 

Ośrodek Interwencji świadczy bezpłatne usługi o charakterze hostelowym, które są 
dostępne całą dobę. Maksymalny czas przebywania  w Ośrodku Interwencji Kryzysowej 
wynosi 3 miesiące i liczony jest od daty podpisania regulaminu. Poszkodowanym osobom 
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zostaje udzielona wszechstronna pomoc prawna, psychologiczna przez pracowników  PCPR              
i „Pogotowia Rodzinnego”.  

W 2006 r.  z usług ośrodka (schronienie oraz pomoc specjalistyczna) skorzystało 13 
osób. Były to przewaŜnie matki   z dziećmi – ofiary fizycznej bądź psychicznej przemocy                       
w rodzinie. Zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami, osobom tym udzielono pomocy prawnej              
w postaci porad dotyczących niektórych kwestii majątkowych (np. alimenty) oraz pomocy 
psychologicznej. 
            
W 2006 r. psycholog   przyjął  łącznie  51 osób co przekłada się na 186 sesji terapeutycznych. 
Zakres problemów z którymi najczęściej się spotykał to: 

1. Zjawisko przemocy w rodzinie. 
Liczba rodzin dotkniętych zjawiskiem przemocy w rodzinie to łącznie 18 osób w tym 
ofiar przemocy poszukujących pomocy 17 osób, sprawców przemocy 3 osoby. Liczba 
sesji z ofiarami przemocy domowej to 82 sesje,   ze sprawcami przemocy 6.  
2. Problemy rodzin dotkniętych uzaleŜnieniem. 
Liczba rodzin dotkniętych problemem uzaleŜnienia to łącznie 18, w tym samych osób 
uzaleŜnionych szukających pomocy – 13, co przekłada się na 39 spotkań terapeutycznych 
polegających głównie na motywowaniu do podjęcia leczenia i przygotowaniu planu 
trzeźwienia. Liczba osób Ŝyjących  w rodzinach alkoholowych szukających pomocy - 5 
osób co przekłada się na 14 sesji terapeutycznych. 
3. Inne problemy zgłaszane przez klientów (kłopoty emocjonalne, problemy 

związane ze stanem zdrowia, bezrobocie, problemy wychowawcze, itp.) 
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach zapewnienia swoim klientom jak 
najszerszego zakresu pomocy posiada bardzo dobre kontakty z innymi instytucjami w tym: 
- Zespół kuratorów przy Sądzie Rejonowym 
- Policja 
- Ośrodki Pomocy Społecznej 
- Stowarzyszenia Pozarządowe, w tym Pogotowie Rodzinne 
 

Pracownicy PCPR wspólnie z dzielnicowymi Komendy Powiatowej Policji biorą 
udział   w realizacji procedury „Niebieskiej Karty”.  

 
  W dniu 29.06.2006r. odbyła się Sesja Rady Powiatu Rawskiego, na której wiodącym 
tematem było przedstawienie funkcjonowania systemów pomocy społecznej; wsparcia rodzin 
w kryzysie, rodzin dysfunkcjonalnych    i niepełnosprawnych na terenie Powiatu Rawskiego. 
W sesji udział wzięli przedstawiciele Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu powiatu. 
 
Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym 
opieki rodziców oraz dzieciom niedostosowanym społecznie, w szczególności poprzez 
prowadzenie i organizowanie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, placówek opiekuńczo-
wychowawczych, w tym ognisk wychowawczych, świetlic i klubów środowiskowych              
o zasięgu ponadgminnym dla dzieci i młodzieŜy, a takŜe  tworzenie i  wdraŜanie  
programów  pomocy dziecku i rodzinie.    
       Dom  Dziecka   jest   placówką   opieki  całkowitej   dla  dzieci i młodzieŜy w wieku              
od 3-24 lat, które zostały umieszczone na wniosek sądu bądź rodziców.  
Działalność placówki ma na celu przede wszystkim dobro dziecka oraz stworzenie 
optymalnych warunków do rozwoju fizycznego, emocjonalnego, społecznego                                 
i intelektualnego dziecka. W ramach prac opiekuńczo-wychowawczych prowadzone są: 
zajęcia wyrównawcze, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, terapie indywidualne, 
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pedagogizacja rodzin, zajęcia w pracowni komputerowej.  Ponadto placówka zapewnia 
wychowankom pomoc w usamodzielnieniu się. W placówce zatrudnionych jest                            
24 pracowników (23,5 etatu) w tym: dyrektor, 9 wychowawców, pedagog, psycholog, 
pracownik socjalny, 2 młodsze opiekunki dziecięce, księgowa, sekretarz, intendentka, 
magazynier, pokojowa, pracownik gospodarczy- konserwator, 2 kucharki, pielęgniarka. 
 
BudŜet Domu Dziecka 
Dział 853  - Opieka Społeczna 
Rozdział 85301 – Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze 
 
Przyznane środki  na rok 2006   -  1.145.145 zł. 
Środki  te  zostały  wykorzystane  w  całości  i   zgodnie   z  przeznaczeniem  tj.: 

- wynagrodzenia i pochodne - 814.181 
Na pozostałe wydatki bieŜące – 330.964 w tym:  

- zakup środków Ŝywności  
- kieszonkowe i wyprawki na usamodzielnienie 
- zakup materiałów i wyposaŜenia  
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu  
- odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  
- zakup usług pozostałych  (usługi telefoniczne, internetowe, bankowe, transportowe, 

opłaty za przedszkole, kolonie i zimowiska) 
- 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  
 

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

1. ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej 
2. śmierć  jednego bądź obojga rodziców. 

         Na    koniec   roku  2006  w    placówce   przebywało  49   wychowanków. 
W ciągu roku z placówki odeszło : 
  -  do rodzin  własnych - 1  dziecko, 
  -  do  rodzin zastępczych – 5 dzieci 
  -  usamodzielnionych  zostało 8   wychowanków   
 

W 2006 roku  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wydało 17 skierowań  do Domu 
Dziecka  w Rawie Mazowieckiej. Były to dzieci pochodzące z terenu naszego powiatu, ale 
równieŜ z powiatów ościennych tj. Łowickiego, Pajęczańskiego, Radomszczańskiego, 
Zduńskowolskiego, Opoczyńskiego, śyrardowskiego, Zgierskiego, Brzezińskiego, 
Sieradzkiego. 
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Udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach oraz organizowanie                               
i prowadzenie specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego  dla rodzin   
naturalnych   i   zastępczych   a  takŜe   terapii   rodzinnej. 

  Do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zgłaszają się osoby   i rodziny            
z róŜnymi problemami.  

Osobom tym staramy się udzielać kompleksowej pomocy. 
W roku 2006 zgłosiło się około 1500 osób.  
Osobom tym wskazywane są takŜe instytucje, mogące udzielić wsparcia i pomocy 
wykraczającej poza kompetencje PCPR. 
Poradnictwo prowadzone jest przez pracowników PCPR w miarę moŜliwości i posiadanych 
kwalifikacji. Ściśle współpracujemy z róŜnymi instytucjami i organizacjami, które mogą 
wesprzeć nas w działaniach. 
 
Zapewnienie szkolenia i doskonalenia zawodowego kadrom pomocy społecznej. 
 
 W dniu 19.04.2006r,  w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego zorganizowano 
szkolenie na temat działania 1.4 Europejskiego Funduszu Społecznego – Integracja 
zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. Szkolenie poprowadził przedstawiciel 
Oddziału Łódzkiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.                   
W szkoleniu udział wzięli przedstawiciele MOPS, GOPS, urzędów miast i gmin, 
stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, szkół, PUP, szpitala. 
   
         W  dniu 10.11.2006r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami ośrodków pomocy 
społecznej z terenu powiatu  Przedstawiono informację na temat zasad przyznawania 
dofinansowań ze środków PFRON w ramach rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych 
oraz omówiono moŜliwość  zapewnienia opieki osobom bezdomnym w okresie zimowym na 
terenie naszego Powiatu. 
 
 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie było współorganizatorem szkolenia nauki 
języka migowego. Szkolenie to odbyło się w okresie od 13.11.2006r. do  13.12.2006r.                   
i prowadzone było przez przedstawiciela Polskiego Związku Głuchych. Przeszkoleni zostali 
przedstawiciele Ośrodków Pomocy Społecznej, organizacji pozarządowych, pracownicy 
samorządowi. 
 
 W dniu 01.12.2006r. odbyło się spotkanie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.  
W spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy: Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu, Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego, Domu Dziecka. 
 Spotkanie dotyczyło moŜliwości utworzenia mieszkań chronionych   w internacie  
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.   
   
 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w pierwszym półroczu 2006r.  po konsultacji             
z właściwymi terytorialnie gminami opracowało Strategię Rozwiązywania Problemów 
Społecznych na terenie Powiatu Rawskiego na lata 2006-2013. Jest ona kontynuacją strategii 
na lata 2000-2005. Strategia ta zatwierdzona została do realizacji Uchwałą Nr XLI/266/2006 
Rady Powiatu Rawskiego z dnia 12.06.2006r.  
 Strategia zawiera: 

1. Diagnozę problemów społecznych, 
2. Programy realizacyjne strategii rozwiązywania problemów społecznych. 
a) Tworzenie warunków organizacyjnych do realizacji zadań pomocy społecznej, 
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b) Tworzenie systemu wsparcia dla osób i rodzin w kryzysie, 
c) Systemowa pomoc rodzinom dysfunkcyjnym, 
d) System pomocy dla młodzieŜy opuszczającej placówki i rodziny zastępcze. 

 
Diagnoza problemów społecznych została uaktualniona natomiast programy realizacyjne 
dostosowane do obecnych potrzeb. 
 
Podejmowanie innych zadań wynikających z rozeznanych potrzeb. 
 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie współpracuje z Ośrodkami Pomocy 
Społecznej, Policją, Poradnią Odwykową oraz Zapobiegania i Zwalczania UzaleŜnień, 
Sądem, a w szczególności z III Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich,  stowarzyszeniami                   
i organizacjami pozarządowymi z terenu powiatu oraz jednostkami pomocy społecznej                 
na terenie całego kraju. 
Pracownicy PCPR przeprowadzają wywiady środowiskowe i alimentacyjne  na rzecz innych 
PCPR i OPS. 
 
              Realizacja innych zadań przewidzianych w odrębnych ustawach.  

 
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 uwzględniający liczbę osób 
niepełnosprawnych ogółem oraz bezrobotnych  i poszukujących pracy w poszczególnych 
powiatach i w całym kraju. Środki te zostały podzielone uchwałą Rady Powiatu                                       
z uwzględnieniem planu finansowego PFRON.   

 
Turnusy rehabilitacyjne 

Tak jak w latach ubiegłych w roku 2006 osoby niepełnosprawne mogły skorzystać                 
z dofinansowania do pobytu na turnusie rehabilitacyjnym.   
Dofinansowania te odbywały się w oparciu o Rozporządzenie MGPiPS  z dnia 22.05.2003 r. 
w sprawie turnusów rehabilitacyjnych.  
O ww. dofinansowania ubiegało się łącznie 277 osób (osoby niepełnosprawne                                
i opiekunowie). Wszyscy wnioskodawcy spełniali warunki uprawniające ich do uzyskania 
pomocy finansowej jednak w związku z wyczerpaniem się środków finansowych 
dofinansowania przyznano 266 osobom na łączną kwotę 154.203,00 zł.. Na skutek rezygnacji 
12 osób, przekazano środki dla 254 osób tj. 151.555,00 zł.    
 

    Zaopatrzenie w  sprzęt  rehabilitacyjny,  przedmioty  ortopedyczne i środki     
pomocnicze  

Tak jak w latach ubiegłych w roku 2006 osoby niepełnosprawne mogły skorzystać                
z dofinansowania do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne  i środki pomocnicze oraz 
uzyskać dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego.   
Dofinansowania te odbywały się w oparciu o Rozporządzenie MPiPS z dnia   25.06.2002 r.            
w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków 
PFRON ( z późniejszymi zmianami).   
W roku 2006 wpłynęły 202 wnioski. Zrealizowane one zostały w 100%. Wypłacono środki          
w kwocie 161.498,00 zł. ( w tym 11.901,00 zł. na sprzęt rehabilitacyjny) na pokrycie 205 
wniosków (3 wnioski dot. roku 2005)                            
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Dofinansowania dotyczyły min. pieluchomajtek, cewników, butów i aparatów 
ortopedycznych, protez, aparatów słuchowych, materacy przeciwodleŜynowych, wózków 
inwalidzkich, urządzeń do hydromasaŜu, łóŜek rehabilitacyjnych, roweru rehabilitacyjnego.  
 
Likwidacja barier   architektonicznych, w komunikowaniu się    i technicznych  

W 2006 r. wpłynęło 47 wniosków o dofinansowanie likwidacji róŜnego rodzaju barier: 
14 wniosków dotyczyło barier architektonicznych, 1 - barier technicznych, 32 wnioski - barier 
w komunikowaniu się.  
Wnioski o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych dotyczyły gł. adaptacji 
pomieszczeń na łazienkę przystosowaną do potrzeb osoby niepełnosprawnej, przystosowania 
istniejącej  łazienki, budowy podjazdu. Wnioski o likwidację barier w komunikowaniu się 
dotyczyły dofinansowania zakupu zestawów komputerowych  
W 2006 r. zawarte zostały 33 umowy na kwotę 156.325,00 zł.. Z tego 30 umów dotyczyło 
likwidacji barier  w komunikowaniu się (107.757,00 zł.), a 3 umowy (dot. wniosków              
z 2005 r.) likwidacji barier architektonicznych (44.215,00 zł.).  
W związku z brakiem środków finansowych pozostałe wnioski nie zostały zrealizowane                 
i przeszły na rok następny.     
Dofinansowania do likwidacji barier odbywały się w oparciu o Rozporządzenia MPiPS z dnia   
25.06.2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane          
ze środków PFRON ( z późniejszymi zmianami). 
 
Sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych  

W 2006 r. wpłynęły 3 wnioski o dofinansowanie do sportu, kultury, rekreacji                     
i turystyki osób niepełnosprawnych. Zawarte zostały 3 umowy. Wypłacono dofinansowania 
na łączną kwotę 18.864,00 zł.. Z dofinansowań skorzystało 109 osób niepełnosprawnych.      
Ww. dofinansowania odbywały się w oparciu o Rozporządzenie MPiPS z dnia   25.06.2002 r. 
w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków 
PFRON ( z późniejszymi zmianami).   
 
Warsztaty terapii zajęciowej 

W grudniu 2006r. utworzony został w Rawie Mazowieckiej Warsztat Terapii 
Zajęciowej, którego organizatorem jest Samorządowe Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi 
Rawskiej. Swoją działalność  rozpoczął 27.12.2006 r. i objął  opieką 23 osoby 
niepełnosprawne. Powiat dofinansował koszty adaptacji pomieszczeń przeznaczonych na wtz  
oraz przekazał środki  na pokrycie kosztów jego działalności w 2006 r.   
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Otrzymane środki -  684.116,00 zł.      Wykorzystane środki – 683.889,00 zł. 
Wykorzystanie Liczba osób Zadanie 

 
Środki 

wykorzystane 
ogółem 

dzieci dorośli dzieci   dorośli 

       
Turnusy 
rehabilitacyjne 
 

151.555,00 zł. 41.606,00zł. 109.949,00zł 70 
(w tym 28 
opiekunów) 

184 
(w tym 18 
opiekunów) 

      
Likwidacja barier  
architektonicznych,                       
w komunikowaniu się                          
i technicznych 
 

 
151.972,00 zł. 

 
83.439,00zł. 

 
68.533,00zł. 

 
21 

 
 12 

       
Sprzęt 
rehabilitacyjny, 
przedmioty 
ortopedyczne              
i środki pomocnicze  

 
161.498,00 zł. 

 
 

 
64.543,00 zł 

 
96.955,00 zł 

 
60 

(liczba 
wniosków) 

 
145 

(liczba 
wniosków) 

15 94 Sport, kultura, 
rekreacja                i 
turystyka  

18.864,00 zł. 4.050,00zł. 14.814,00zł. 

3 wnioski 

______ 
 

23 Warsztaty terapii 
zajęciowej 
 

 
200.000,00 zł. 

 
______ 

 
200.000,00zł 

1 wniosek 

 
„Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2006-2011” 
 W 2006 roku został opracowany przez Centrum i przyjęty do realizacji uchwałą Rady 

Powiatu Rawskiego z dnia 17 marca 2006 r. „Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych na lata 2006-2011”.  Zgodnie  z harmonogramem ww. programu 
utworzony został w Rawie Mazowieckiej Warsztat Terapii Zajęciowej.   

 NaleŜy nadmienić, Ŝe Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych              
na lata 2006-2011”  zastąpił program na rzecz osób niepełnosprawnych zawarty w Strategii 
Rozwiązywania  Problemów  Społecznych  na Terenie Powiatu Rawskiego na lata 2000-2005.   
Programy celowe 
W 2006 r. PCPR jak co roku uczestniczył we wstępnej realizacji programów celowych  
PEGAZ i Homer.  

- „Komputer dla Homera 2003” – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego 
oraz oprogramowania umoŜliwiającego rehabilitację zawodową i społeczną 
osób niewidomych    i niedowidzących. 

- „Pegaz 2003” – moduł pomocy w aktywizowaniu osób niepełnosprawnych 
poprzez likwidację barier transportowych   i w komunikowaniu się. 

- Obszar   A- pomoc w zakupie i montaŜu oprzyrządowania do samochodu, 
- Obszar   B – pomoc w zakupie sprzętu komputerowego, 
- Obszar C – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym. 

 Nasza rola polegała na wydawaniu druków wniosków osobom do których programy zostały 
skierowane, udzielaniu informacji co do zasad dofinansowania, udzielaniu pomocy                         
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w wypełnianiu wniosków, rozpropagowaniu informacji o programach. Wnioski rozpatrywał 
PFRON Oddział Łódź.  
Rehabilitacja dla dzieci niepełnosprawnych 
Powiat nadal ponosi koszty utrzymania pomieszczeń przy ul. Niepodległości, w których 
odbywa się rehabilitacja dla dzieci z terenu powiatu.  
Imprezy integracyjne: 

W 2006 roku odbyła się juŜ IV z kolei impreza integracyjna „Wszystkie dzieci nasze 
są”. Po raz pierwszy impreza odbyła się na przedłuŜeniu ul. Konstytucji 3 Maja. Tak jak                
w latach ubiegłych celem imprezy było zbliŜenie wszystkich dzieci ich rodziców i opiekunów 
poprzez spotkanie się, wspólny udział w zabawach sportowych, taniec.  
Organizatorami imprezy byli: Starosta Rawski, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 
Zarząd Powiatowy PSL. Honorowy patronat nad imprezą objął Poseł do Parlamentu 
Europejskiego Pan Janusz Wojciechowski.  
W czasie imprezy dzieci brały udział w róŜnego rodzaju grach i zabawach takich jak np. 
mikrofon dla wszystkich, rysunek na asfalcie, rzut do kosza, slalom na wózkach inwalidzkich 
między pachołkami, wędkowanie. Mogły skorzystać z przejaŜdŜki na konikach, pobawić się 
w basenie z piłeczkami i na zjeŜdŜalni. Były upominki i poczęstunek. Po raz pierwszy 
zaproponowano dzieciom udział w show na rolkach oraz w malowaniu graffiti na murze. 
Dzieci biorące udział w imprezie udowodniły, Ŝe potrafią się bawić, tańczyć  i śpiewać.                          
Przy odrobinie akceptacji z zewnątrz są w stanie funkcjonować jak kaŜde zdrowe dziecko. 
Wystarczy tylko dać im szansę, a wtedy znikną wszystkie bariery. Pozostanie szczere 
wzruszenie i radość z Ŝycia, nawet z Ŝycia na wózku. 
Współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi 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.  
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, paraolimpiadach,     
programach, konkursach, moŜliwościach kształcenia dla dzieci i młodzieŜy niepełnosprawnej.     
W ramach współpracy udzieliliśmy pomocy PZG w organizacji szkolenia nauki języka 
migowego.    
                
Wykaz potrzeb na 2007 rok. 
             
1. Utworzenie   mieszkań   chronionych    dla   pełnoletnich   wychowanków   opuszczających   

    placówki i rodziny zastępcze. 

2. Zwiększenie   powierzchni   uŜytkowej  hostelu  Ośrodka  Interwencji  Kryzysowej  o jedno   

    pomieszczenie. 

Środki finansowe na realizację zadań ustawowych są w pełni zabezpieczone. 
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Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
             (-) Halina Bartkowicz  


