
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Informacja z rocznej działalności  
Powiatowego  Centrum  Pomocy Rodzinie  

 w  Rawie  Mazowieckiej  
oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy 

społecznej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rawa  Mazowiecka  marzec 2008 rok 



Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej działa w oparciu                  
o ustawę z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U.    z 2004r. Nr 64 poz. 593       
ze zm.) oraz ustawę z dnia 27 sierpnia 1997r.  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U z 1997r. Nr 123 poz. 776 ze zm.) 

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. 
 

Rozdział 85218  -PCPR 
 
Środki finansowe przeznaczone na utrzymanie PCPR   - 239.665,00 zł.     
Wykorzystane środki – 227.253,51  
w tym: odprawa emerytalna z tytułu przejścia pracownika na emeryturę oraz wypłata 
nagrody jubileuszowej. 
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 – Ośrodki Interwencji Kryzysowej 
 
Otrzymana dotacja z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego – 4.000 zł. 
Wykorzystane środki – 3.986,97 
Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. 
 
Rozdział 85395 – pozostała działalność 
 
Wykorzystane środki – 10.025,01 zł. 
 
Środki przeznaczono na remont i wyposaŜenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz zakup 
upominków i słodyczy oraz 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  750.378,80 zł 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- 719.603,30 
 
Formy świadczeń Liczba rodzin Liczba dzieci Kwota wypłacona 
Usamodzielnienie 
wychowanków w formie 
pienięŜnej w tym: 

          32           32           125.374,00 zł 

 - pomoc pienięŜna na 
zagospodarowanie w formie 
rzeczowej 

8 8       8.235,00 zł 

 - pomoc na naukę 23 23          115.492,00 zł 
 - pomoc na 
usamodzielnienie 
 

 
1 

 
1 

 
    1.647,00 zł 

Pomoc pienięŜna na bieŜące 
utrzymanie dzieci w 
rodzinach 

53 76          585.994,30 zł 
 

Jednorazowe świadczenie  
pienięŜne 
 

7 8           8.235,00 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 23 pełnoletnich 
wychowanków z rodzin zastępczych. 
                                                                                                                                                          

W okresie od 1stycznia 2007r do 31grudnia 2007r. w sprawie rodzin zastępczych                 
i pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych wydano 92 decyzje  administracyjne .  

 
Wydatki poniesione na rzecz innych powiatów: 
 
§ 2320 – 30.775,50 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 
pochodzących z naszego powiatu, a 
przebywających w rodzinach 
zastępczych na terenie innych 
powiatów  

     
     Miesiące  

 
           Kwota 

1. Powiat Opoczyński I – XII        9.882,00 zł 

2. Powiat Skierniewicki I – XII        9.968,40 zł 
 

 Powiat Iławski I – XII     10.925,10 zł 

 OGÓŁEM I - XII     30.775,50 zł 



DOCHODY OGÓŁEM – 76.647,09 
 
 

§ 2320 – 56.883,09- dotacje celowe otrzymywane z innego powiatu na zadania bieŜące 
realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządów terytorialnych 
 

Lp. Powiaty z których pochodzą dzieci 
przebywające w rodzinach 
zastępczych na terenie naszego 
powiatu  

      
     miesiące 

            
          Kwota 

1. Brzeziny I –XII     38.930,79 zł 
2. Kutno I – XII      7.905,60 zł 
3. Łowicz             I - XII    10.046,70 zł 

 
 OGÓŁEM I- XII    56.883,09 zł 

 
 
 
§ 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 pochodzą 
dzieci przebywające w rodzinach 
zastępczych na terenie naszego powiatu  

     
     Miesiące  

 
           Kwota 

1. Miasto Łódź          I - XII        19.764,00 zł 
 

 OGÓŁEM          I - XII        19.764,00 zł 
 

 
 
ROZDZIAŁ 85201 – PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE 
 
Zadaniem powiatu jest pomoc w integracji ze środowiskiem osób opuszczających placówki 
opiekuńczo-wychowawcze oraz placówki kształcenia specjalnego,  
 
 Środki wykorzystane na poszczególne formy pomocy: 
 
Dział 852  
 
WYDATKI  OGÓŁEM – 52.539,30 zł 
 
§ 3110 – usamodzielnienia – 52.539,30 zł 
 
- pomoc na usamodzielnienie dla 4 wychowanków –   24.705,00zł 
- pomoc pienięŜna na kontynuowanie nauki  dla 7 osób ( 42 świadczenia) –  20.752,20 zł 
- pomoc na zagospodarowanie  dla 6 osób  –7.082,10 zł 
 
 
 



DOCHODY OGÓŁEM – 787.328,54 
 
 

§ 2310 – 89.985,86- dotacje celowe otrzymywane z gmin i miast na zadania bieŜące 
realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządów terytorialnych  
 

Lp. Miasta lub gminy, z których pochodzą 
dzieci przebywające w placówce 
opiekuńczo-wych. na terenie naszego 
powiatu  

     
     Miesiące  

 
           Kwota 

1. Miasto Wrocław I - VI         10.337,62 zł 

2. Miasto Piotrków Trybunalski I -XII         71.568,00 zł 
 

3 Leszno            8.080,24 zł 

 OGÓŁEM I - XII         89.985,86 zł 
 
 
 

§ 2320 – 697.342,68 - dotacje celowe otrzymywane z innego powiatu na zadania bieŜące 
realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządów terytorialnych 
 
 

Lp. Powiaty z których pochodzą dzieci 
przebywające w placówce 
opiekuńczo-wych. na terenie naszego 
powiatu  

      
     miesiące 

            
          Kwota 

1. Opoczno I - VI     24.462,28 zł 
2. Łowicz I - XII   145.125,24 zł 
3. Brzeziny I -XII     43.298,68 zł 
4. Pajęczno I - XII   118.305,00 zł 
5. Łęczyca I - XII     97.218,80 zł 
6. Radomsko I - XII     68.265,00 zł 
7. Sochaczew I - XII     47.712,00 zł 
8. Sieradz I - VI     11.136,60zł 
9 śyrardów I - XII     23.856,00 zł 
10 Piotrków I-XII   117.963,08 zł 

 OGÓŁEM    697.342,68 zł 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej 
 
 Rolą Ośrodka Interwencji Kryzysowej jest świadczenie specjalistycznych usług 
zwłaszcza psychologicznych, prawnych, hostelowych, które są dostępne przez całą dobę – 
osobom, rodzinom będących ofiarami przemocy bądź znajdujących się w innej sytuacji 
kryzysowej – w celu zapobieŜenia powstawania lub pogłębiania się dysfunkcji tych osób           
i rodzin. 

W 2007 r.  z usług ośrodka (hostel oraz pomoc specjalistyczna) skorzystało 5  osób. 
Były to  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 2007 r. psycholog  przyjął łącznie 85  osób co przekłada się na 369 sesji terapeutycznych. 
Zakres problemów z którymi najczęściej się spotykał to: 
 

1. Zjawisko przemocy w rodzinie. 
Liczba rodzin dotkniętych zjawiskiem przemocy w rodzinie to łącznie 31 osób w tym ofiar 
przemocy poszukujących pomocy 22 osób, sprawców przemocy 9 osób.   
 
2. Problemy rodzin dotkniętych uzaleŜnieniem. 
Liczba rodzin dotkniętych problemem uzaleŜnienia łącznie 34, w tym samych osób 
uzaleŜnionych szukających pomocy 18. Spotkania terapeutyczne polegają głównie          
na motywowaniu do podjęcia leczenia i przygotowania planu trzeźwienia. Liczba osób 
Ŝyjących     w rodzinach alkoholowych szukających pomocy 16 osób. 
. 
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”.  

 
   
 
Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki 
rodziców, w szczególności przez prowadzenie i organizowanie 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.    
       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, pedagogizacja rodzin, zajęcia                 
w pracowni komputerowej. Ponadto placówka zapewnia wychowankom pomoc                              
w usamodzielnieniu się. W placówce zatrudnionych jest 25 pracowników.     
 
BudŜet Domu Dziecka 
 
Dział 852  - Opieka Społeczna 
Rozdział 85201 – Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze 
 
Przyznane środki  na rok 2007   -  1.252.521 w tym 50.038,74 to odprawy emerytalne.. 
Środki  te  zostały  wykorzystane  w  całości  i   zgodnie   z  przeznaczeniem   
Na wynagrodzenia i pochodne  – 861.253 zł. 
Na pozostałe wydatki bieŜące – 391.268 zł. 

- zakup  Ŝywności  
- kieszonkowe  
- zakup materiałów i wyposaŜenia  
- zakup energii elektrycznej, wody, oleju opałowego  
- 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: 

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

     
     Na    koniec   roku  2007  w    placówce   przebywało  45   wychowanków. 
W ciągu roku z placówki odeszło : 
  -  do rodzin  własnych – 1osoba 
  -  usamodzielnionych  zostało  7  wychowanków   
 -  do innych placówek – 1 osoba (MłodzieŜowy Ośrodek Socjoterapii),  
 - rodzina zastępcza – 3 wychowanków 
 

W 2007 roku do tut. Centrum  wpłynęło 77 wniosków o umieszczenie dzieci                       
w Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wydało 14 skierowań  do w/w placówki.                 
Były to dzieci pochodzące z terenu naszego powiatu, ale równieŜ z powiatów ościennych       
tj.  piotrkowskiego, brzezińskiego,  miasta Leszna . 

 
 
 



 Do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 2007 roku zgłosiło się około 2000 
osób   z  róŜnymi problemami.  
Osobom tym staramy się udzielać kompleksowej pomocy. 
Osobom tym wskazywane są takŜe instytucje, mogące udzielić wsparcia i pomocy 
wykraczającej poza kompetencje PCPR. 
Poradnictwo prowadzone jest przez pracowników PCPR w miarę moŜliwość  i posiadanych 
kwalifikacji. Ściśle współpracujemy z róŜnymi instytucjami  i organizacjami, które mogą 
wesprzeć nas w działaniach. 
 
 W dniu 23 maja 2007r. zorganizowano spotkanie z przedstawicielami Ośrodków 
Pomocy Społecznej w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej. 
Celem spotkania było zapoznanie pracowników pomocy społecznej z działalnością WTZ. 
Uczestników spotkania zapoznano z działalnością Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów 
Dzieci Niepełnosprawnych „Dobro Dzieci”. 
  
 W dniu 09.09.2007r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie został utworzony 
punkt informacyjno-konsultacyjny w związku ze zorganizowaną kampanią „Ci ąŜa bez 
alkoholu”.Kampania została nagłośniona w lokalnych mediach.  
 W m-cach wrzesień- październik 2007r. Fundacja ARCHON zorganizowała konkurs         
„ Rodzina zastępcza roku 2007”. 
PCPR przystąpił do konkursu i dotarł do kaŜdej  rodziny zastępczej z informacją                            
o  moŜliwości wzięcia  udziału w w/w konkursie. W związku z tym, Ŝe z terenu naszego 
Powiatu napłynęło najwięcej prac zostaliśmy wyróŜnieni i otrzymaliśmy nagrodę rzeczową. 
 

W  m-cu październiku 2007r. pracownik socjalny oraz psycholog PCPR uczestniczyli                     
w trzydniowej konferencji dotyczącej problematyki uzaleŜnień.  
 W listopadzie 2007 dyrektor PCPR oraz pracownik socjalny uczestniczyli                   
w konferencji pn.  „Stop przemocy – przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – rola lokalnych 
koalicji” 
 W dniu 09.11.2007r.  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej 
zorganizowano spotkanie  z przedstawicielami ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu. 
Spotkanie dotyczyło zorganizowania Dnia Pracownika Socjalnego. 
 
 W listopadzie 2007r.  PCPR  było współorganizatorem  konferencji nt. problemu  
narkomanii w Powiecie Rawskimi.            
W konferencji udział wzięli uczniowie i dyrektorzy szkół, psycholodzy, pedagodzy, 
przedstawiciele władz samorządowych, policja, kuratorzy, dyrektorzy OPS-ów  
W konferencji uczestniczyła Dyrektor RCPS w Łodzi. 
  
 W dniu 14.12.2007r.  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zorganizowało dla kadry 
pomocy społecznej z terenu powiatu szkolenie z udziałem prawnika. 
   
 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  zadań 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 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.   

 
Otrzymane środki -  935.610,00 zł.      Wykorzystane środki – 935.610,00 zł. 

Wykorzystanie Liczba osób Zadanie 
 

Środki 
wykorzystane 

ogółem 
dzieci dorośli dzieci   dorośli 

       
Turnusy 
rehabilitacyjne 
 

202.369,00 zł. 41.636,00zł. 160.733,00zł 69 
(w tym 33 
opiekunów) 

255 
(w tym 25 
opiekunów) 

      
Likwidacja barier  
architektonicznych,                       
w komunikowaniu się                    
i technicznych 
 

 
182.108,00 zł. 

 
57.021,00zł. 

 
125.087,00zł. 

 
9 

 
 16 

       
Sprzęt rehabilitacyjny, 
przedmioty 
ortopedyczne i środki 
pomocnicze  

 
216.748,00 zł. 

 
 

 
74.004,00 zł 

 
142.744,00 zł 

 
68 

(liczba 
wniosków) 

 
177 

(liczba 
wniosków) 

18 113 Sport, kultura, 
rekreacja  i turystyka  

25.863,00 zł. 5.184,00zł. 20.679,00zł. 

3 wnioski 
Warsztaty terapii 
zajęciowej 
 

 
308.522,00 zł. 

 
______ 

 
308.522,00zł 

______ 
 

23 

 
 
Programy celowe 
W 2007 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. 
       - „Sprawny dojazd” – pomoc w nabyciu przez osoby niepełnosprawne samochodu                  
        osobowego oraz uzyskania prawa jazdy kategorii B. 

 Nasza rola polegała na wydawaniu druków wniosków osobom do których programy zostały 
skierowane, udzielaniu informacji co do zasad dofinansowania, udzielaniu pomocy                        
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 2007 roku odbyła się juŜ V z kolei impreza integracyjna „Wszystkie dzieci nasze 
są”. Po raz drugi 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 oraz 
Fundacja „Obudźmy Nadzieję”.  
W czasie imprezy dzieci brały udział w róŜnego rodzaju grach, zabawach i konkurencjach 
sportowych. Były przejaŜdŜki na konikach i bryczką, przejaŜdŜki na quadach, zabawa             
w basenie z piłeczkami i na zjeŜdŜalniach, strzelanie z broni pneumatycznej, pokazy walk 
rycerskich, malowanie twarzy, mikrofon dla wszystkich, rysunek na asfalcie, młodzieŜowy 
pokaz mody, zabawa w rytmie disco, upominki słodycze. OdwaŜniejsi mogli skorzystać z usług 
karykaturzysty. Zmęczeni zabawą uczestnicy mogli posilić się przy specjalnie zastawionych 
dla nich stołach (słodycze, napoje, owoce, grochówka). Na zakończenie odbyło                     
się „Puszczanie Marzeń do Nieba”.  
Impreza cieszyła się bardzo duŜym zainteresowaniem. Wzięło w niej udział około 1000 osób, 
a dzieci w niej uczestniczące udowodniły, Ŝe w przyjaznej, pełnej wzajemnej akceptacji  
atmosferze wszystkie dzieci niezaleŜnie od stanu zdrowia potrafią się świetnie bawić.  
 
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.  
           
 
Wykaz potrzeb na 2008 rok. 
             

1. Utworzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków 

opuszczających placówki i rodziny zastępczych. 

2. Niewystarczające środki finansowe na realizację zadań z zakresu  rehabilitacji 

społecznej osób niepełnosprawnych. 

 



 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


