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Rok 2005 w znacznej mierze poświęcony był, oprócz realizacji ustawowych
zadań, tematyce przekształceń placówek opiekuńczo - wychowawczych
organizowaniu rodzinnych form opieki. Nacisk

oraz

położony został również na

dalszy rozwój usług związanych z usamodzielnianiem wychowanków. Ponadto
czas wykorzystaliśmy na dalszą reorganizację Centrum a także doprecyzowanie
celów programu pomocy osobom ze statusem uchodźcy, przygotowywanego
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dalsza uwaga i zaangażowanie
były niezbędne przy kierowaniu osób starszych do domów pomocy społecznej,
funkcjonujących już drugi rok według nowych zasad odpłatności za tę formę
usług. Domy zaś przeprowadziły prace adaptacyjno remontowe, w ramach
działań naprawczych, mających na celu dochodzenia do standardów.
Naszemu Centrum przybyło również zadań przy nieznacznym tylko wzroście
kadry oraz wielu problemach właściwych dla okresu przyspieszonych zmian
organizacyjnych, kadrowych i finansowych.
Był to rok trudny, ale jak wiadomo, oprócz trudności były też zadania zakończone
powodzeniem.
O sprawach bieżących, danych statystycznych, naszych jednostkach i partnerach
a także inicjatywach i aspiracjach prosimy czytać w niniejszym sprawozdaniu.

I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
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WARSZAWSKIEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
1. ZASADY I ZAKRES DZIAŁANIA
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie zostało powołane uchwałą Rady Powiatu
Warszawskiego Nr VII/70/99 z dnia 10 marca 1999r., na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 1998 r. Nr 91, poz. 578) oraz ustawy z dnia
29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414 z późn. zm.).
Po zmianie ustroju m. st. Warszawy, wprowadzonego ustawą z dnia 15 marca 2002 r. (Dz. U. z
2002 Nr 41 poz. 361) Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie stało się jego jednostką
organizacyjną Miasta. Jest jedną z instytucji działających w obszarze polityki społecznej m.st.
Warszawy, która bezpośrednio podlega pod Biuro Polityki Społecznej Urzędu m. st. Warszawy
- koordynatora działań w zakresie polityki społecznej na terenie naszego Miasta.
Uchwałą Nr LX/1640/2005 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 września 2005 r.
został przyjęty nowy statut Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie (załącznik 1),
określający zakres jego działania, kompetencje Dyrektora, sposób gospodarowania środkami
finansowymi. Nowy schemat oraz regulamin organizacyjny WCPR zostanie wprowadzony
w 2006 r., po włączeniu do naszej struktury Działu Rodzin Zastępczych, funkcjonującego
w ramach Publicznego Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego.
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie realizuje zadania własne i z zakresu administracji
rządowej określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r.
nr 64, poz. 593 z późn. zm.) przypisane powiatowi.
Zakres działania Centrum precyzuje w rozdziale II jego statut.
Przy Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie działa jednostka specjalistyczna:


Miejski Ośrodek Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Jednocześnie tut. Centrum w 2005 r. nadzorowało, z upoważnienia Prezydenta m. st.
Warszawy, funkcjonowanie niżej wymienionych placówek:
- 18 domów pomocy społecznej, w tym 5 niepublicznych,
- Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej „Ośrodek Nowolipie”,
- 15 placówek socjalizacyjnych (domów dziecka), w tym 4 niepublicznych,
- 1 niepublicznej placówki rodzinnej (rodzinnego domu dziecka),
- 3 publicznych placówek interwencyjnych, tym: 2 pogotowi opiekuńczych, oraz Ośrodka
Interwencyjno – Diagnostycznego dla dzieci 3-7 lat działającego w ramach Ośrodka
Wsparcia i Rodziny „Koło”,
- 10 publicznych ognisk wychowawczych, funkcjonujących w ramach Zespołu Ognisk
Wychowawczych im. K. Lisieckiego „Dziadka”,
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- 5 ośrodków adopcyjno – opiekuńczych, w tym 4 niepubliczne,
- 6 zawodowych, nie spokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych (1 – wielodzietnej,
3 – specjalistycznych, 2 – o charakterze pogotowia rodzinnego).

2. PRZEPISY PRAWNE REGULUJACE PRACĘ WCPR ORAZ MOZiRON
5

Ustawy:


Ustawa z dnia z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r.
nr 64, poz. 593 z późn. zm.);



Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. nr 123 poz. 776 z późn. zm.);



Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 1998 r. Nr 91,
poz. 578);



Ustawa z dnia 8 marca 1990r. roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.);



Ustawa z dnia 15 marca 2002r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz.U.
z 2002r., Nr 41, poz. 361 z późn. zm.);



Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r Nr 67., poz. 329);



Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997r Nr 56., poz. 357
z późn. zm.);



Ustawa z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
(Dz. U. z 2002r. Nr 110, poz. 968 z późn. zm.);



Ustawa z dnia 13.11.2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
(Dz. U. z 2003r Nr 203., poz. 1966 z późn. zm.);



Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r.
Nr 133 , poz. 883);



Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2000r. Nr 98., poz. 1071 z późn. zm.) -

w zakresie trybu prowadzenia spraw

i wydawania rozstrzygnięć.
Rozporządzenia:
-

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie
domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. nr 217 poz. 1837);

-

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie
placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz.U. z 2005r. Nr 37 poz. 331);

-

Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2004r. w sprawie pomocy
na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz.U. z 2005 r. Nr
6 poz. 45);

-

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 18 października 2004 r. w sprawie
rodzin zastępczych (Dz. U. z 2004 r. Nr 233, poz. 2344);
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-

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 29 września 2005 r. w sprawie
udzielania pomocy uchodźcom (Dz. U. z 2004 r.Nr 201, poz. 1669);

-

Rozporządzenie

Ministra

Polityki

Społecznej

z

dnia

30

września

2005r.

w sprawie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych (Dz. U. z 2005r. Nr 205, poz. 1701;
-

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 1 marca 2005 roku w sprawie wzoru
kontraktu socjalnego (Dz. U. z 2005r. Nr 42, poz. 409);

-

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U.
z 2004r. Nr 260, poz. 2593);

-

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 października 2004 roku
w sprawie
na

centralnego

przysposobienie

oraz

banku

danych

ośrodków

o

dzieciach

oczekujących

adopcyjno-opiekuńczych

upoważnionych

do współpracy z licencjonowanymi przez rządy innych państw organizacjami
lub ośrodkami adopcyjnymi (Dz. U. z 2004r . Nr 223., poz.2266);
-

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 października 2004 roku
w sprawie podmiotów uprawnionych do zakładania niepublicznych ośrodków
adopcyjno-opiekuńczych oraz stażu pracy i kwalifikacji wymaganych od osób
zatrudnionych w publicznych i niepublicznych ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych, a
także warunków lokalowych, jakimi powinny dysponować te ośrodki (Dz. U. z 2004r
Nr 226, poz. 2293);

-

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 5 listopada 2004r. w sprawie
określenia zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka oraz stawek na bieżące
funkcjonowanie placówki rodzinnej (Dz. U. z 2004r , Nr 245., poz. 2461);

-

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2001r. w sprawie wykonywania
niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z
2001r. Nr 137, poz. 1541 z późn. zm.);

Uchwały i zarządzenia:
-

Uchwała Rady miasta stołecznego Warszawy Nr LX/1640/2005 z dnia 12 września 2005r.
w sprawie zmiany statutu Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie,

-

Uchwała Rady miasta stołecznego Warszawy Nr LXIII/1914/2005 z dnia 9 grudnia 2005 r.
sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania oraz
zaakceptowania wartości jednego punktu w złotych, stanowiącego podstawę
określenia miesięcznych stawek

wynagrodzenia zasadniczego dla poszczególnych
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kategorii zaszeregowania pracowników Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr
Pomocy Społecznej „Ośrodek Nowolipie” prowadzonego przez m. st. Warszawa;
-

Uchwała Rady miasta stołecznego Warszawy Nr LXIII/1915/2005 z dnia 9 grudnia 2005 r.
sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania oraz
zaakceptowania wartości jednego punktu w złotych, stanowiącego podstawę
określenia miesięcznych stawek

wynagrodzenia zasadniczego dla poszczególnych

kategorii zaszeregowania nie będących nauczycielami

pracowników placówek

opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez m. st. Warszawa;
-

Uchwała Rady miasta stołecznego Warszawy Nr LXIII/1916/2005 z dnia 9 grudnia 2005 r.
sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania oraz
zaakceptowania wartości jednego punktu w złotych, stanowiącego podstawę
określenia miesięcznych stawek
kategorii

zaszeregowania

wynagrodzenia zasadniczego dla poszczególnych

pracowników

Publicznego

Ośrodka

Adopcyjno

–

Opiekuńczego prowadzonego przez m. st. Warszawa;
-

Uchwała Rady miasta stołecznego Warszawy Nr LXIII/1917/2005 z dnia 9 grudnia 2005 r.
sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii i wartości jednego punktu
w złotych, stanowiących podstawę ustalenia miesięcznych stawek

wynagrodzenia

zasadniczego pracowników specjalistycznych poradni rodzinnych m. st. Warszawy;
-

Uchwała Rady miasta stołecznego Warszawy Nr LXIII/1918/2005 z dnia 9 grudnia 2005 r.
sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania oraz
zaakceptowania wartości jednego punktu w złotych, stanowiącego podstawę
określenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla poszczególnych
kategorii zaszeregowania pracowników domów pomocy społecznej prowadzonych
przez m. st. Warszawa;

- Uchwała Rady miasta stołecznego Warszawy Nr XI/1724/2005 z dnia 28 października
2005 r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania
z opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w

placówce opiekuńczo-

wychowawczej;
-

Uchwała Nr XLIII/1010/2004 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 2 grudnia 2004 r.
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
miasta stołecznego Warszawy;

-

Uchwała Nr XLVII/1202/2005 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 kwietnia
2005 r. w sprawie dokonania podziału przekazanych środków oraz określenia zadań
m.st. Warszawy finansowanych w 2005 r. ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (zmieniana uchwałami Rady Miasta Stołecznego
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Warszawy Nr LVI/1538/2005 z dnia 11 lipca 2005 r., Nr LXI/1725/2005 z dnia 28
października 2005 r., Nr LXIII/1919/2005 z dnia 9 grudnia 2005 r.);
-

Zarządzenie Nr 2324/2005 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 22.04.2005r. w sprawie
określenia średniego kosztu utrzymania wychowanka w placówkach opiekuńczowychowawczych prowadzonych na terenie m.st. Warszawy;

-

Zarządzenie Nr 2745/2005 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 12 września 2005 r.
w sprawie systemu powoływania i motywowania eurokoordynatorów komórkach
organizacyjnych Urzędu m. st. Warszawy, jednostkach organizacyjnych m. st.
Warszawy, jednostkach pomocniczych m. st. Warszawy oraz ustalenia zakresu ich
obowiązków.

3. BAZA ORGANIZACYJNA
I. Warunki lokalowe
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Od dnia powołania Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie oraz jego jednostka
specjalistyczna - Miejski Ośrodek Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, nie
posiadają jednej, stałej siedziby dla wszystkich zatrudnionych w nich pracowników.
W roku 2005 sytuacja lokalowa przedstawiała się następująco:


Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie – ul. Rakowiecka 21 w siedzibie Domu
Dziecka Nr 4 przy ul. Rakowieckiej 21 - powierzchnia biurowa wynosi 475 m kw.
Od dnia 01.09.2005 r. Centrum rozszerzyło swoją powierzchnię biurową o 7
kolejnych pomieszczeń (łącznie o 200 m2

), znajdujących się na parterze

zajmowanego budynku.
Powyższe przedsięwzięcie wynikało z faktu przejęcia z początkiem 2006 r. Działu
Rodzin Zastępczych, funkcjonującego w Publicznym Ośrodku Adopcyjno Opiekuńczym.


Miejski Ośrodek Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ul. Czerniakowska 44 - powierzchnia biurowa wynosi 150 m kw.

II. W skład Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie wchodzą:


Jednostka specjalistyczna – Miejski Ośrodek Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych



Stanowisko ds. domów pomocy społecznej



Zespół ds. kierowania do domów pomocy społecznej



Zespół ds. pomocy środowiskowej



Zespół ds. rodzin zastępczych



Zespół ds. placówek opiekuńczo – wychowawczych,



Zespół ds. kwalifikacji i kierowania do placówek opiekuńczo– wychowawczych



Zespół ds. usamodzielnień



Dział finansowo – księgowy



Stanowisko ds. kadr



Stanowisko ds. informatycznych



Zespół ds. realizacji inwestycji



Zespół ds. administracji i obsługi



Sekretariat

 Radca prawny


Kierowca
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W ślad za wprowadzonym w 2005 r. nowym statutem Centrum, w roku 2006 zostanie
zmieniony dotychczasowy regulamin organizacyjny oraz schemat.
III. Sprawy administracyjne
1. Korespondencja
W roku 2005 złożonych i zarejestrowanych zostało 25.272 pisma informacyjnych,
wystąpień, skarg, odwołań i wniosków, dotyczących zadań realizowanych przez Centrum
i podległe mu jednostki, z tego 13.952 skierowane bezpośrednio do Miejskiego Ośrodka
Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnoprawnych.

2. Decyzje administracyjne
Warszawskie

Centrum

Pomocy

Rodzinie

wydało

ogółem

4.800

decyzji

administracyjnych, dotyczących:
-

ponoszenia opłaty za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej – 384 decyzje

-

skierowania/umieszczenia/odpłatności za dom pomocy społecznej – 2.954 decyzje

-

rodzin zastępczych – 1.112 decyzje

-

usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych i wychowanków placówek
opiekuńczo – wychowawczych - 185 decyzji

-

pomocy uchodźcom –140 decyzji

-

dotyczących umieszczenia wychowanków domów dziecka w mieszkaniach
chronionych – 25 decyzji.

Ponadto Centrum wydało 694 skierowania do placówek opiekuńczo – wychowawczych
oraz 328 zawiadomień o przyjęciu do placówki opiekuńczo – wychowawczych

3. Umowy i porozumienia
W 2005 r. Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie (w imieniu własnym oraz
z upoważnienia Prezydenta m.st. Warszawy) zawarło 374 porozumienia oraz 439 umów,
w tym:
-

329 porozumień z innymi powiatami w sprawie ponoszenia kosztów utrzymania dzieci
w placówkach;

-

45 porozumień z innymi powiatami właściwymi ze względu na miejsce zamieszkania
dziecka przebywającego przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej na terenie m.st.
Warszawy;

- 129 umów dotyczących likwidacji barier architektonicznych;
- 115 umów w sprawie likwidacji barier w komunikowaniu się;
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-

86

umów

na

dofinansowanie

sportu,

kultury,

rekreacji

i

turystyki

osób

niepełnosprawnych;
- 58 umów dotyczących refundacji wynagrodzeń osób niepełnosprawnych;
- 15 umów dotyczących przystosowania tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla
osób niepełnosprawnych;
- 7 umów w sprawie pożyczek dla osób niepełnosprawnych;
-

4 umowy dotyczące dofinansowania do oprocentowania kredytu bankowego dla osób
niepełnosprawnych;

- 7 umów z zawodowymi rodzinami zastępczymi;
-

1 umowa w sprawie powierzenia dziecka rodzinie zastępczej (na podstawie art. 72
ust. 7 ustawy o pomocy społecznej);

-

5 umów na opracowanie dokumentacji projektów budowlanych Rodzinnych Domów
Dziecka, zgodnego z projektem

wybranym w wyniku rozstrzygnięcia konkursu

ogłoszonego przez Miesięcznik NASZ DOM i Towarzystwo NASZ DOM w Gazecie w
branżach architektonicznej, konstrukcyjnej i instalacji wewnętrznych;
-

4 umowy dotyczące wykończenia budynku i przyłączy do rodzinnego domu dziecka
w Wesołej;

-

4 umowy dotyczące wykończenia budynku i przyłączy do rodzinnego domu dziecka
w Ursusie;

-

2 umowy dotyczące zakupu sprzętu dla WCPR;

-

1 umowa dotycząca adaptacji dodatkowych pomieszczeń na potrzeby WCPR;

-

1 umowa w sprawie usług ochroniarskich i porządkowych w WCPR.

4. Zarządzenia Dyrektora Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie
Dyrektor Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie wydał 38 zarządzeń dotyczących
spraw organizacyjnych i regulujących pracę Centrum, jego pracowników oraz
nadzorowanych jednostek.
5. Porządkowanie dokumentacji
Zarządzeniem Dyrektora Centrum wprowadzona została Instrukcja Kancelaryjna,
określająca m.in. zasady obiegu i archiwizowania dokumentacji. Ponadto Archiwum m. st.
Warszawy zatwierdziło jednolity rzeczowy wykaz akt przechowywanych w Centrum.
W roku sprawozdawczym podjęto i zakończono prace nad uporządkowaniem dokumentacji
kategorii A i B. Jednocześnie część dokumentacji nieprzydatnej w pracy poszczególnych
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komórek WCPR, których okres archiwizowania już upłynął przygotowano do brakowania,
co zostanie przeprowadzone po uzyskaniu zgody w/w Archiwum Państwowego.
W roku 2006 planuje się zatrudnienie pracownika na stanowisku archiwisty.

6. System Informatyczny POMOST
Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie jest
zobowiązane do sporządzania sprawozdawczości oraz przekazywania jej Wojewodzie
Mazowieckiemu w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego.
W związku z tym w 2005 r. nawiązana została współpraca z firmą Computerland,
w ramach której w sieci komputerowej tut. Centrum zainstalowany został, sfinansowany
przez Urząd m. st. Warszawy System Informatyczny POMOST. System ten ma za zadanie
gromadzić

i przetwarzać

informacje

o klientach

pomocy

społecznej.

Informacje

gromadzone w systemach powiatowych centrów pomocy rodzinie oraz w ośrodkach
pomocy społecznej wykorzystywane są do bieżącej pracy tych jednostek.
Ze względu na konieczność pracy w sieci tut. Centrum zakupiło sprzęt w postaci serwera,
na którym znajduje się baza danych SI POMOST. Większość pracowników
merytorycznych została przeszkolona w zakresie wprowadzania danych do powyższego
systemu. W roku 2005 do systemu wprowadzono 2988 danych dotyczących rodzin
(zastępczych i biologicznych).
Brak numeru KESO (Kod Elementu Struktury Organizacyjnej) oraz zakres ilościowy
danych, niezbędnych do wprowadzenia, uniemożliwił tut. Centrum przekazanie
sprawozdania w SI POMOST za rok 2005.
7. Strona internetowa
Od 2004 r. Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie administruje swoją stronę internetową
www.wcpr.pl. W 2005 r. odnotowano na niej ok. 9.000 odwiedzin. Poczta elektroniczna
staje się coraz częściej jednym z popularniejszych źródeł pozyskiwania informacji na temat
zakresu działania Centrum, podległych mu placówek oraz całego sytemu pomocy
społecznej w Warszawie, a także w kraju.

IV. Klienci
W 2005 r. z pomocy Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie (w tym MOZiRON)
skorzystało łącznie 13.245 osób, z tego:
-

9.600 – niepełnosprawnych;

-

1.577 - dzieci w rodzinach zastępczych;
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-

698 - usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych i placówek;

-

694 - małoletnich, skierowanych do placówek opiekuńczo wychowawczych;

-

492 - osób starszych i przewlekle chorych, skierowanych oraz umieszczonych
w domach pomocy społecznej;
184 – uchodźców.

-

V. Kontrole
1. Kontrole zewnętrzne
a/ Wydział Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
przeprowadził w Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie kontrolę w zakresie
struktury organizacyjnej WCPR, kwalifikacji zatrudnionej kadry oraz sposobu
realizacji zadań związanych z przyznawaniem pomocy na usamodzielnienie
i kontynuowanie nauki pełnoletnim wychowankom opuszczającym placówki
opiekuńczo – wychowawcze, procedury przyznawania pomocy usamodzielnianym
wychowankom.
b/ Archiwum m. st. Warszawy przeprowadziło kontrolę, mającą na celu sprawdzenie
sposobu

przechowywania

i

archiwizowania

dokumentacji

sporządzanej

i przechowywanej w Centrum.
c/

Wydział

Polityki

Społecznej

Mazowieckiego

Urzędu

Wojewódzkiego

przeprowadził kontrole w nadzorowanych przez Centrum jednostkach, w tym w:
- Ośrodku Wsparcia Dziecka i Rodziny „Koło” w Warszawie, ul. Dalibora 1,
- Domu Dziecka Nr 4 w Warszawie, ul. Rakowiecka 21,
- Ośrodku Wspomagania Rodziny w Warszawie, ul. 6-go Sierpnia 1/5,
- Domu Dziecka Nr 12 w Warszawie, ul. Tarczyńska 27,
- Pogotowiu Opiekuńczym Nr 1 w Warszawie, ul. Dembińskiego 1,
- Pogotowiu Opiekuńczym Nr 2 w Warszawie, ul. Św. Bonifacego 81,
- Zespole Ognisk Wychowawczych w Warszawie, ul. Stara 4,
- Domu Pomocy Społecznej „Leśny” ul. Tułowicka 3,
- Domu Pomocy Społecznej ul. Wójtowska 13,
- Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia S. Franciszkanek Rodziny Maryi
ul. Żegańska 34,
Ponadto Wydział Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przeprowadził
kontrolę w Publicznym Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym w Warszawie, ul. Nowogrodzkiej 75.
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Kontrole te miały na celu sprawdzenie: zakresu i jakości usług opiekuńczo-wychowawczych,
stanu i struktury zatrudnienia, przestrzegania praw dziecka, zakresu i jakości działań
zmierzających do powrotu dziecka do rodziny lub znalezienia rodzinnej opieki zastępczej.
d/ Sędziowie Sądów Rejonowych w Warszawie, Wydziałów Rodzinnych
i Nieletnich przeprowadzili kontrole w:
-

Domu Dziecka Nr 1 w Warszawie, al. Zjednoczenia 34,

-

Domu Dziecka Nr 2 w Warszawie, ul. Jaktorowska 6,

-

Ośrodku Wsparcia Dziecka i Rodziny „Koło” w Warszawie,

-

ul. Dalibora 1,
Domu Dziecka Nr 4 w Warszawie, ul. Rakowiecka 21,

-

Domu Dziecka Nr 5 w Warszawie, ul. Podmokła 4,

-

Domu Dziecka Nr 9 w Warszawie, ul. Korotyńskiego 13,

-

Ośrodku Wspomagania Rodziny w Warszawie, przy ul. 6-go Sierpnia1/5,

-

Domu Dziecka Nr 12 w Warszawie, ul. Tarczyńska 27,

-

Domu Dziecka Nr 15 w Warszawie, ul. Nowogrodzka 75,

-

Domu Dziecka Nr 16 w Warszawie, ul. Międzyparkowa 5,

-

Pogotowiu Opiekuńczym Nr 2 w Warszawie, ul. Św. Bonifacego 81.

Wyżej wymienione kontrole dotyczyły legalności umieszczania, przebywania małoletnich
w placówce, spełniania standardów określonych w przepisach prawnych, prawidłowości
stosowania metod i środków wychowawczych oraz ich skuteczności, warunków bytowych
i sanitarnych, prawidłowości i terminowości załatwiania próśb, skarg i wniosków dzieci,
przestrzegania ich praw, a także obowiązków, zapewnienia opieki zdrowotnej.
e/ Sędziowie Sądów Rejonowych w Warszawie, przeprowadzili kontrole
w następujących domach pomocy społecznej:
- Domu Pomocy Społecznej im. Matysiaków w Warszawie przy ul. Arabskiej 3,
- Domu Pomocy Społecznej „Pod Brzozami” w Warszawie ul. Bohaterów 46/48,
- Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Warszawie przy
ul. Kawęczyńskiej 4b,
- Domu Pomocy Społecznej „Na Przedwiośniu” w Warszawie przy
ul. Przedwiośnie 1,
- Domu Pomocy Społecznej w Warszawie przy ul. Hetmańskiej 44.

2. Kontrole przeprowadzone przez pracowników WCPR
Pracownicy Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie przeprowadzili w 2005 roku łącznie
354 kontroli i wizytacji, w tym 343 przeprowadzone przez MOZiRON),
a/ Kontrole w 6 następujących placówkach opiekuńczo - wychowawczych:
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- Domu Dziecka Nr 16 przy ul. Międzyparkowej 5 w Warszawie –
kontrola funkcjonowania w zakresie realizacji zadania współpracy placówki z rodziną
biologiczną dziecka przebywającego pod jej opieką,
- Domu Dziecka Nr 5 przy ul. Podmokłej 4 w Warszawie – kontrola w zakresie
funkcjonowania w zakresie realizowania zadania współpracy placówki z rodziną
biologiczną dziecka przebywającego pod jej opieką,
- Domu Dziecka Nr 4 przy ul. Rakowieckiej 21 w Warszawie –
kontrola funkcjonowania w zakresie realizacji zadania współpracy placówki z rodziną
biologiczną dziecka przebywającego pod jej opieką,
- Domu Dziecka Nr 11 przy ul. Bohaterów 50 w Warszawie – kontrola kompleksowa
funkcjonowania placówki w zakresie merytorycznym, kadrowym i finansowym,
- Ośrodku Wspomagania Rodziny, ul. 6 – go Sierpnia 1/5 – kontrola pod kątem
prawidłowości wydatkowania środków budżetowych,
- Domu Dziecka prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny
Maryi przy ul. Klasyków 52/54 w Warszawie, zakresie prowadzenia spraw
usamodzielnianych wychowanków
b/ Kontrole w 5 domach pomocy społecznej:
- Domu Pomocy Społecznej „Syrena”, ul. Syreny 26 w Warszawie,
- Domu Dziecka Nr 11, ul. Bohaterów 50 w Warszawie,
- Domu Pomocy Społecznej „Pod Brzozami”, ul. Bohaterów 46/48 w Warszawie,
- Domu Pomocy Społecznej „Budowlani”, ul. Elekcyjna 6 w Warszawie,
- Domu Pomocy Społecznej „Kombatant”, ul. Sternicza 125 w Warszawie.
Zakres w/w kontroli obejmował funkcjonowanie placówek w zakresie merytorycznym,
kadrowym i finansowym.
c/ Miejski Ośrodek Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeprowadził
343 kontrole i wizytacje podmiotów (osób indywidualnych zakładów pracy, organizacji
pozarządowych), korzystających ze środków PFRON, które dotyczyły:
- pożyczkobiorców – 10
- przystosowania stanowisk pracy – 17
- barier architektonicznych – 310
- warsztatów terapii zajęciowej – 6.
VI. Udział w spotkaniach
Zarówno Dyrektor jak i pracownicy reprezentujący Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie
uczestniczyli w ponad 100 spotkaniach, konferencjach i naradach. Były one organizowane
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przez partnerów naszej instytucji, podległe nam placówki oraz instytucje nadrzędne. Dotyczyły
zagadnień związanych z

realizacją naszych zadań. Niejednokrotnie inicjatorem lub

współorganizatorem tych spotkań było tut. Centrum.

VII. Postępowania przetargowe
W 2005 r. na podstawie Zarządzeń

Dyrektora WCPR odbyło się

5 posiedzeń komisji

przetargowych, podczas których przygotowano, przeprowadzano i rozstrzygano postępowania
przetargowe, dotyczące zakupów inwestycyjnych dla Centrum oraz zadań inwestycyjnych
dotyczących budowy rodzinnych domów dziecka.
Łącznie na zadania inwestycyjne przyznano 1. 912 000 zł, z tego przeznaczono na:
-

budowę rodzinnego domu dziecka w Ursusie – kwotę 800 000 zł, (wydatkowano
kwotę 240 381,62 zł),

-

budowę rodzinnego domu dziecka w Wesołej – kwotę 880 000 zł, (wydatkowano
kwotę 270 951,99 zł),

-

budowę

pięciu

kolejnych

domów

dziecka

(prace

przygotowawcze)

–

z zaplanowanej na ten cel kwoty 232 000 zł, po zawarciu umów, wydatkowano
145 700 zł.
oraz kwotę 50 000 zł na zakupy inwestycyjne ( zakup 4 sztuk komputerów przenośnych oraz
kserokopiarki typu A-O).
W roku 2005 nie dokonywano zcentralizowanych zakupów inwestycyjnych dla jednostek
podległych Centrum. Każda z jednostek samodzielnie wykonywała postępowania przetargowe,
dotyczące zadań i zakupów inwestycyjnych w ramach przyznanych środków finansowych.
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4. KADRA
Stan zatrudnienia
W Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2005 r.
wynosił 49 osób, stanowi to 47,375 etatu, z tego 34 osoby (32,375 etatu) to pracownicy tut.
Centrum i 15 osób (15 etatów) – pracownicy Miejskiego Ośrodka Zatrudnienia i Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych.
Z powodu zwiększenia zakresu zadań, w tym konieczności pracy w SI POMOST oraz
organizowania i prowadzenia inwestycji, stan zatrudnia w adekwatnym okresie roku ubiegłego
wzrósł o 4 osoby ( 3,745 etatu).
Stan zatrudnienia w WCPR na 31.12.2005 r.
Liczba etatów Liczba osób
Warszawskie Centrum Pomocy
32,375
34
Rodzinie
Miejski Ośrodek Zatrudnienia
15
15
i Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych
RAZEM
47,375
49
W 2005 r. z 4 pracownikami zostały rozwiązane umowy o pracę (za porozumieniem oraz
z upływem czasu, na który były zawarte).
W domach pomocy społecznej zatrudnionych było łącznie 953 pracowników, zaś
w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 663 pracowników, z tego 206 – na podstawie
ustawy karta nauczyciela.
Wykształcenie
30 pracowników Centrum legitymuję się wykształceniem wyższym, 19 – wykształceniem
średnim W 2005 r. 6 osób było w trakcie podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych.

Wykształcenie pracowników WCPR
Wykształcenie
Liczba osób W tym studiujących
Wyższe magisterskie
25
Licencjackie
5
3
Średnie
19
3
Razem
49
6
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Podjęte działania:
a) Przygotowano i poddano konsultacji przez związki zawodowe projekt uchwały Rady
m.st. Warszawy w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania
nauczycieli

zatrudnionych

w

placówkach

opiekuńczo

–

wychowawczych

prowadzonych przez m.st. Warszawę;
b) Przygotowano i poddano konsultacji przez związki zawodowe projekt uchwały Rady
m.st. Warszawy w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii
i wartości jednego punktu w złotych, stanowiących podstawę ustalenia miesięcznych
stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników :
-

Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie,

-

domów pomocy społecznej,

-

Ośrodka „Nowolipie”

-

placówek opiekuńczo – wychowawczych,

-

Publicznego Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego

zatrudnionych w jednostkach prowadzonych przez m.st. Warszawa;
c) Prowadzono konsultacje z Biurem Polityki Społecznej Urzędu m.st. Warszawy
w sprawie nadania Centrum nowego statutu oraz przygotowano projekt uchwały Rady
m.st. Warszawy w sprawie zmiany statutu Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie;
d) Z Dyrektorami Domów Pomocy Społecznej konsultowano projekty regulaminów
organizacyjnych tych jednostek;
e) Przygotowano regulaminy placówek opiekuńczo – wychowawczych, które następnie
przedłożono do konsultacji Biura Polityki Społecznej;
f) Opracowano harmonogram przekształceń placówek opiekuńczo – wychowawczych,
uwzględniający kwestie kadrowe zatrudnionych w nich pracowników;
g) Przygotowano wniosek do Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie przejęcia Działu
Rodzin Zastępczych z Publicznego Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego do struktury
WCPR;
h) Przeprowadzono analizy zatrudnienia w placówkach opiekuńczo – wychowawczych
związane z procesem ich przekształceń, w tym materiały dla radnych;
i) Przeprowadzono

kontrole

w

zakresie

w 6 placówkach podległych Centrum.
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prowadzenia

spraw

pracowniczych

Szkolenia, w których uczestniczyli pracownicy WCPR w 2005 r.
L.p.

Organizator szkolenia

Temat szkolenia

Liczba uczestników

1

Consultingowe Centrum Szkolenia
Ustawicznego
Bull Polska Sp.z o.o.
Biuro Polityki Społecznej Urzędu m.st.
Warszawy
Szkoła Administracji Samorządowej

Poprawne przetwarzanie danych
osobowych na stanowisku pracy
Obsługa komputera + POMOST
Rachunkowość budżetowa

1

2
3
4

5
6

7

Wdrażanie i realizacja kontraktu w
środowisku rodzin z trudnościami
Opieka nad dzieckiem i rodziną na
Towarzystwo "Nasz Dom"
Słowacji
Biuro Polityki Społecznej Urzędu m.st. Udzielanie zamówień publicznych w
Warszawy
praktyce
Nowe prawa i obowiązki kierownika i
Ośrodek Szkoleniowo - Usługowy głównego księgowego jednostki sektora
AGAR
finansów publicznych

8

Instytut Rozwoju Służb Społecznych

9

Mazowiecki Urząd Wojewódzki

10

Mazowieckie Centrum Polityki
Społecznej

11
12

13

Służby społeczne na poziomie
lokalnym we Francji i w Polsce
Jak pracować z uchodźcami
Prawidłowe funkcjonowanie systemu
opieki nad dzieckiem i rodziną w
świetle zmian w ustawie o pomocy
społecznej

Biuro Polityki Społecznej Urzędu m.st. Oprogramowanie Użytkowe POMOST
Warszawy
Biuro Polityki Społecznej Urzędu m.st. Ustawa o ochronie danych osobowych
Warszawy
Biuro Polityki Społecznej Urzędu m.st.
Warszawy we współpracy z JOKER PR Komunikacja w okresie przekształceń
Kampania Komunikacyjna
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1
2
1
2
2

1
1
2

5

23
14

5

II. REALIZACJA ZADAŃ
1. ORGANIZOWANIE I ZAPEWNIANIE USŁUG O OKREŚLONYM STANDARDZIE
W DOMACH POMOCY SPOŁECZNEJ
a/ Nadzorowanie funkcjonowania domów pomocy społecznej
W Warszawie działa 18 domów pomocy społecznej stałego pobytu, dysponujących 1.907
miejscami.
Typy domów pomocy społecznej podlegających WCPR
TYP DOMU

LICZBA DOMÓW

LICZBA MIEJSC

Dom pomocy społecznej
dla osób starszych

7
w tym 1 prowadzony przez ‘Fundację
„Gniazdo Rodzinne”

618

Dom pomocy społecznej
dla przewlekle somatycznie chorych

7
w tym 2 prowadzone przez
przez Zgromadzenie Zakonne

815

Dom pomocy społecznej
dla przewlekle psychicznie chorych

1

200

Dom pomocy społecznej
dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
intelektualnie

2
w tym 1 prowadzony
przez Zgromadzenie Zakonne

249

Dom Pomocy Społecznej
dla dorosłych niepełnosprawnych
intelektualnie

1
prowadzony przez

25

Fundację „Pomocna Dłoń”
RAZEM

18

1 907

Domy Pomocy Społecznej na terenie m.st. Warszawy – typy, liczba miejsc, średni koszt utrzymania.

L.P.

ADRES DOMU POMOCY
SPOŁECZNEJ

TYP PLACÓWKI

liczba miejsc

Średni
miesięczny koszt
utrzymania
w 2005 r. w zł**

1

Dom Pomocy Społecznej im."Matysiaków"
ul. Arabska 3, 03-977 Warszawa

dla osób w podeszłym wieku
(kobiety+mężczyźni)

100

2.218

2

Dom Pomocy Społecznej
ul. Syreny 26, 01-150 Warszawa

dla osób w podeszłym wieku
(kobiety+mężczyźni)

160

2.145

3

Dom Pomocy Społecznej "CHEMIK"
ul. Korotyńskiego 10, 02-121 Warszawa

dla osób w podeszłym wieku
(kobiety+mężczyźni)

100

2.087

4

Dom Pomocy Społecznej "POD BRZOZAMI"
ul. Bohaterów 46, 03-007 Warszawa

dla osób w podeszłym wieku
(kobiety+mężczyźni)

80

2.217

5

Dom Pomocy Społecznej "BUDOWLANI"
ul. Elekcyjna 6, 01-119 Warszawa

dla osób w podeszłym wieku
(kobiety+mężczyźni)

116

2.070

6

Dom Pomocy Społecznej Pracowników Oświaty
ul. Parkowa 7a, 00-759 Warszawa

dla osób w podeszłym wieku
(kobiety+mężczyźni)

47

2.236

21

7

Dom Pomocy Społecznej
ul. Wójtowska 13,
00-224 Warszawa

dla osób przewlekle somatycznie
chorych (kobiety+mężczyźni)

149

2.255

8

Dom Pomocy Społecznej
ul. Nowoursynowska 216, 02-766 Warszawa

dla osób przewlekle somatycznie
chorych (kobiety+mężczyźni)

106

2.153

9

Dom Pomocy Społecznej "KOMBATANT"
ul. Sternicza 125,
01-350 Warszawa

dla osób przewlekle somatycznie
chorych
(kobiety+mężczyźni)

184

2.115

10

Dom Pomocy Społecznej im. Św.Brata Alberta
ul. Kawęczyńska 4b,
03-772 Warszawa

dla osób przewlekle somatycznie
chorych (kobiety)

110

2.139

11

Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych
Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia *
ul. Hetmańska 44,
04-305 Warszawa

dla osób przewlekle somatycznie
chorych (kobiety)

95

1.870

12

Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
ul. Dickensa 25, 02-382 Warszawa

dla osób przewlekle somatycznie
chorych (kobiety+mężczyźni)

70

2.224

13

Dom Pomocy Społecznej im. F Salezego *
ul. Solec 36a, 00-394 Warszawa

dla osób przewlekle somatycznie
chorych (kobiety)

101

1.843

167

2.314

82

1.699

dla dzieci i młodzieży

14

Dom Pomocy Społecznej "NA PRZEDWIOŚNIU"
niepełnosprawnych intelektualnie
ul. Przedwiośnie 1,
04-748 Warszawa
(koedukacyjny)
Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci

dla dzieci i młodzieży

15 Zgromadzenia S. Franciszkanek Rodziny Maryi * niepełnosprawnych intelektualnie
ul. Żegańska 34,

04-713 Warszawa

(dziewczynki)

16

Dom Pomocy Społecznej "Leśny"
ul. Tułowicka 3,
01-974 Warszawa

dla osób przewlekle psychicznie
chorych (kobiety+mężczyźni)

200

2.172

17

Dom Pomocy Społecznej Fundacji
"Pomocna Dłoń" *
ul. Odrębna 10 04-867 Warszawa

dla dorosłych niepełnosprawnych
intelektualnie (kobiety+mężczyźni)

25

2.264

dla osób w podeszłym wieku
(kobiety+mężczyźni)

15

1.950

18

Dom Pomocy Społecznej - Gniazdo Rodzinne*
ul. Kilińskiego 10, 05-075 Warszawa

* realizacja zadania na podstawie umowy pomiędzy Fundacją/Zgromadzeniem, a m. st. Warszawa
** średnie miesięczne koszty utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie m.st. Warszawy
wprowadzono Zarządzeniem Nr 2323/2005 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 22.04.2005 r., ogłoszonym
w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 107, poz. 3081 – w przypadku placówek publicznych
i Zarządzeniem Nr 2933/2005 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 23.11.2005 r.

Ponadto Centrum

nadzorowało działalność Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr

Pomocy Społecznej „Ośrodek Nowolipie”, który pełni zarówno funkcję ośrodka wsparcia dla
osób starszych jak i ośrodka szkolenia kadr pomocy społecznej.
Placówka dysponuje 256 miejscami dziennego pobytu i zapewnia osobom starszym szeroki
wachlarz usług opiekuńczych, rehabilitacyjnych, bytowych, rekreacyjno – kulturalnych oraz
edukacyjnych. W 2005 roku z usług Ośrodka skorzystało 428 osób.
„Ośrodek Nowolipie” jest organizatorem szkoleń kadry pomocy społecznej, na potrzeby Biura
Polityki Społecznej Urzędu m. st. Warszawa, Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie,
ośrodków pomocy społecznej m. st. Warszawy oraz innych instytucji i organizacji
pozarządowych działających w sferze pomocy społecznej.
Odpłatność za usługi domu pomocy społecznej
Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny, do wysokości średniego miesięcznego kosztu
utrzymania, który dla placówek w Warszawie ustala Prezydent.
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W przypadku mieszkańców domów pomocy społecznej, skierowanych i umieszczonych na
podstawie decyzji o przyznaniu tego świadczenia przed 1 stycznia 2004 r., odpłatność ustala
się na zasadach obowiązujących w dniu kierowania (według Ustawy z dnia 29 listopada
1990 r. o pomocy społecznej), tj. 70% dochodu mieszkańca, a różnicę uzupełnia się dotacją
celową z budżetu państwa.
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w roku 2005 ustalił następujące średnie miesięczne
wojewódzkie kwoty dotacji w zależności od typu domu, wielkości placówki oraz
uzyskiwanych dochodów z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w domu pomocy
społecznej.

Średnie miesięczne wojewódzkie kwoty dotacji
TYP PLACÓWKI
dom pomocy społecznej dla osób w
podeszłym wieku
dom pomocy społecznej dla osób przewlekle
psychicznie chorych i niepełnosprawnych
intelektualnie
Dom pomocy społecznej przewlekle
somatycznie chorych.

WYSOKOŚC DOTACJI w zł
1.263
1.240
1.230

W przypadku osób skierowanych i umieszczonych w domu pomocy społecznej na podstawie
przepisów Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, odpłatność za pobyt w domu
pomocy społecznej ustala się w wysokości 70 % dochodu tej osoby, dopłaty rodziny
w zależności od Jej sytuacji finansowej oraz dopłaty gminy, która kieruje do domu pomocy
społecznej.
W 2005 r. odpłatność za usługi domu pomocy społecznej kształtowała się następująco:
WYSZCZEGÓLNIENIE
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Mieszkańcy przebywający w domach pomocy społecznej na podstawie decyzji
wydanej przed 1 stycznia 2004 r.
(wg stanu na dzień 31 XII 2005)
z tego:
opłacających pobyt
z tego głównie z:
emerytury, renty, renty socjalnej
zasiłku stałego
przez członków rodziny
innych źródeł
Zwolnieni z odpłatności
Opłacających pobyt w pełnej odpłatności
Nie posiadających żadnych własnych dochodów,
otrzymujących wsparcie finansowe z pomocy społecznej
Mieszkańcy przebywający w domach pomocy społecznej na podstawie decyzji
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LICZBA
1669
1656
1579
49
10
0
13
166
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

wydanej po 1 stycznia 2004 r. (wg stanu na dzień 31 XII 2005)
w tym:
Wnoszący opłatę za pobyt bez dopłaty gminy
w tym opłata wnoszona przez:
mieszkańca
członków rodziny
mieszkańca i członków rodziny
Wnoszący opłatę za pobyt z dopłatą gminy
w tym opłata wnoszona przez:
mieszkańca
członków rodziny
mieszkańca i członków rodziny
pełna odpłatność gminy
Z wiersza 10 opłacających pobyt
z tego głownie z:
emerytury, renty, renty socjalnej
zasiłku stałego
innych źródeł

160
8

1
1
6
152
143
0
8
1
158
120
27
11

Podejmowane działania
a) Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem domów pomocy społecznej prowadzonych
przez m.st. Warszawa poprzez lustracje (44), kontrole (5) i monitorowanie realizacji
przez domy pomocy społecznej „programów naprawczych”, prowadzących do
uzyskania przez placówki standardów opieki, określonych w Rozporządzeniu Ministra
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 września 2000 r. w sprawie domów pomocy
społeczne (do 15.11.2005 r.), a następnie Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej
z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. z 2005 r.,
Nr 217, poz.1837);
b) Rozpatrywanie spraw interwencyjnych

dotyczących domów pomocy społecznej,

prowadzenie postępowań wyjaśniających związanych z zażaleniami i skargami na
działalność tych placówek;
c) Sporządzanie comiesięcznych zestawień wykorzystania miejsc w domach pomocy
społecznej dla Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego;
d) Prowadzenie spotkań konsultacyjnych z pracownikami socjalnymi domów pomocy
społecznej w zakresie metodyki pracy socjalnej oraz obowiązujących przepisów;
e) Zorganizowanie 6 narad z Dyrektorami domów pomocy społecznej, w tym
3 wyjazdowe (Jantar i Mrągowo) w zakresie: zarządzania jednostką organizacyjną
pomocy społecznej, rola pracownika socjalnego w domu pomocy społecznej.
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Inicjatywy na rzecz Mieszkańców DPS
a) W dniach 13-16 września 2005 r., w Ośrodku Rehabilitacyjno –Wypoczynkowym
„NEPTUN” w Jantarze zorganizowano i przeprowadzono VI Przegląd Twórczości
Artystycznej Mieszkańców Domów Pomocy Społecznej m.st. Warszawy1.
b) Mieszkańcy Domów dla dorosłych i dla dzieci po raz trzeci brali udział w akcji „Kartka
do Prezydenta”, której celem jest rozpowszechnianie twórczości plastycznej
mieszkańców domów pomocy społecznej.

b/ Kierowanie osób ubiegających się o przyjęcie do domów pomocy społecznej
W 2005 roku 333 osoby zwróciły się do WCPR z wnioskiem o umieszczenie w domu pomocy
społecznej.
Wnioski o umieszczenie w domach pomocy społecznej w zależności od typu domu

dla osób w podeszłym wieku

Liczba wniosków o umieszczenie
w DPS przyjętych w 2004 r.
74

dla przewlekle somatycznie chorych

129

dla przewlekle psychicznie chorych

94

dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej intelektualnie
dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie

9

TYP DOMU
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RAZEM:
333

Wnioski o umieszczenie w domu pomocy społecznej rozpatrzono i wydano stosowne decyzje:
209 o umieszczeniu w domach pomocy społecznej, 283 o skierowaniu do placówki i 30
o odmowie przyznania usług domu pomocy społecznej. Pozostałe są w trakcie rozpatrywania.
Jednocześnie do Centrum wystąpiło 36 osób o skierowanie do Krajowego Ośrodka
Mieszkalno-Rehabilitacyjnym dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Dąbku. Wnioski
te rozpatrzono i wydano 36 decyzji o skierowaniu do tej placówki.
Wnioski o skierowanie do Ośrodka Rehabilitacyjnego przekazywane są wraz z decyzją
o skierowaniu do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie przy
ul. Nowogrodzkiej 62a, który wydaje decyzję o odpłatności i umieszczeniu w w/w Ośrodku.

1

Więcej informacji na temat tej inicjatywy znajduje się w Rozdziale III
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Z powodu braku miejsc w poszczególnych domach pomocy społecznej lub braku
odpowiedniego typu domu na terenie Warszawy – Centrum wystąpiło w 73 sprawach z prośbą
o umieszczenie w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów. Uzyskano zgodę na
umieszczenie dla 60 osób (głównie chorych psychicznie i dorosłych niepełnosprawnych
intelektualnie).
Jednocześnie powiatowe centra pomocy rodzinie z terenu kraju zwróciły się do nas w 20
sprawach dotyczących umieszczenia ich mieszkańców w domach pomocy społecznej
w Warszawie – w tym w 16 sprawach wydano zgodę na umieszczenie, w 4 przypadkach
odmówiono przyjęcia do domów na terenie Warszawy, z uwagi na brak miejsc we wskazanych
przez wnioskodawców placówkach.
Osoby oczekujące na dom pomocy społecznej na dzień 31.12.2005 r.
Liczba osób oczekujących na
dom pomocy społecznej
Ogółem w WCPR w DPS

Typ domu

Liczba
domów

Liczba
miejsc

dla osób w podeszłym wieku

7

618

96

6

90

dla przewlekle somatycznie
chorych
dla przewlekle psychicznie
chorych
dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych intelektualnie

7

815

176

6

170

1

200

116

12

104

2

249

4

3

1

dla dorosłych niepełnosprawnych
intelektualnie

1

25

29

9

20

RAZEM:

18

1907

421

36

385

Wskazana w powyższym zestawieniu liczba osób oczekujących na miejsce w domu pomocy
społecznej wynika z kilku przesłanek:
Po pierwsze:
- z braku miejsc w placówkach specjalistycznych, tj. dla osób przewlekle i psychicznie chorych
oraz dla osób niepełnosprawnie intelektualnie.
Po drugie:
- osoby oczekujące na przyjęcie do placówki, zostały skierowane do domu pomocy społecznej
przed 1 stycznia

2004 r. na podstawie obowiązujących wówczas przepisów prawnych.

Decyzje o skierowaniu do DPS uwzględniały wniosek zainteresowanych o przyjęcie do
wskazanego i wybranego przez nich domu. Obecnie pracownicy socjalni domów pomocy
społecznej prowadzą szczegółową analizę sytuacji osób oczekujących na miejsce w DPS. W
wyniku przeprowadzonych wywiadów środowiskowych w 2005r. wydano 138 decyzji o
26

uchyleniu skierowania do placówek z powodu rezygnacji osób z usług stacjonarnych.
Działania te będą nadal kontynuowane.
Od dnia 1 lipca 2005r. działalność rozpoczął Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kościuszki 25
w Nasielsku, przeznaczony dla osób przewlekle psychicznie chorych. Mając na względzie
liczbę osób oczekujących na przyjęcie do tego typu placówki w Warszawie w dniu 27 września
2004r. zawarte zostało Porozumienie pomiędzy m. st. Warszawą a Powiatem Nowodworskim,
w sprawie „powierzenia Powiatowi Nowodworskiemu prowadzenia niektórych zadań m. st.
Warszawy z zakresu pomocy społecznej”. Na mocy tego Porozumienia Dom Pomocy
Społecznej w Nasielsku od dnia 1 lipca 2005r. realizuje usługi dla 50 Mieszkańców Warszawy.
W pierwszej kolejności w placówce tej zostały umieszczone osoby skierowane do DPS na
podstawie postanowień sądu, które oczekiwały na zamieszkanie w Domu Pomocy Społecznej
„Leśny” przy ul. Tułowickiej 3 w Warszawie. Miejsca w DPS w Nasielsku, przeznaczone dla
Mieszkańców Warszawy zostały w pełni wykorzystane.
Łączna liczba decyzji wydanych przez Zespół ds. Kierowania do Domów Pomocy Społecznej
w 2005 r. wynosi 2.954.
Zestawienie decyzji wydanych w 2005r. w zależności od typu
Typ decyzji

Liczba

o umieszczeniu w DPS

209

o skierowaniu do DPS

374

o skierowaniu do Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego w Dąbku

38

o odpłatności za pobyt w DPS

2045

o wygaśnięciu decyzji

109

o umorzeniu postępowania w sprawie ubiegania się o usługi DPS

11

o odmowie skierowania do DPS

30

o uchyleniu decyzji o skierowaniu i umieszczeniu w DPS

138

RAZEM:

2.954

Od decyzji wydanych przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie odwołało się 66 osób.
Odwołania te Zespół ds. Kierowania przekazał do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.
Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy 14 decyzji, uchyliło 40 decyzji
i przekazało sprawy do ponownego rozpatrzenia, w tym z powodu zakwestionowania
poprawności upoważnienia dla p.o. Dyrektora do wydawania decyzji administracyjnych.
W toku załatwiania w SKO pozostało 12 spraw.
27

Wykorzystanie miejsc w domach pomocy
społecznej
(w osobach)
LP
ADRES DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

RAZEM Średnioroczna
I – XII
liczba
2005
mieszkańców w
DPS w 2005

liczba
miejsc
w DPS
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

1

Dom Pomocy Społecznej im. "Matysiaków"
ul. Arabska 3,
03-977 Warszawa

100

100

99

98

98

98

95

93

93

93

93

95

95

1150

95,83

2

Dom Pomocy Społecznej
ul. Syreny 26,
01-150 Warszawa
Dom Pomocy Społecznej "CHEMIK"
ul. Korotyńskiego 10, 02-121 Warszawa
Dom Pomocy Społecznej "POD BRZOZAMI"
ul. Bohaterów 46,
03-007 Warszawa

160

142

140

137

132

131

132

131

131

133

138

141

136

1624

135,33

100

93

93

93

94

92

89

90

89

89

88

87

92

1089

90,75

80

80

79

78

77

77

77

77

77

76

74

74

71

917

76,42

Dom Pomocy Społecznej "BUDOWLANI"
ul. Elekcyjna 6,
01-119 Warszawa
6
Dom Pomocy Społecznej Pracowników
Oswiaty
ul. Parkowa 7a,
00-759 Warszawa
7
Dom Pomocy Społecznej
ul. Wójtowska 13,
00-224 Warszawa
8
Dom Pomocy Społecznej
ul. Nowoursynowska 216, 02-766 Warszawa
9
Dom Pomocy Społecznej "KOMBATANT"
ul. Sternicza 125,
01-350 Warszawa
10 Dom Pomocy Społecznej im. Św.Brata Alberta
ul. Kawęczyńska 4b, 03-772 Warszawa

116

116

116

116

116

116

114

116

116

116

115

116

116

1389

115,75

47

46

47

47

47

47

47

47

47

47

47

47

47

563

46,92

149

144

144

144

147

145

143

142

146

142

139

143

146

1725

143,75

106

100

99

101

103

103

104

104

106

106

105

105

104

1240

103,33

184

184

183

183

184

184

184

193

184

184

184

184

184

2215

184,58

110

108

104

102

102

102

101

102

108

106

110

108

107

1260

105,00

11 Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr
Matki Bożej Miłosierdzia
ul. Hetmańska 44,
04-305 Warszawa
12
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
ul. Dickensa 25
Warszawa
13
Dom Pomocy Społecznej im. Franiciszka
Salezego ul. Solec 36a,
00-394
Warszawa
14
Dom Pomocy Społecznej "NA
PRZEDWIOŚNIU"
ul. Przedwiośnie 1,
04-748 Warszawa
15
Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia
Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi
ul. Żegańska 34,
04-713 Warszawa
16
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"
ul. Tułowicka 3,
01-974 Warszawa
17 Dom Pomocy Społecznej Fundacji "Pomocna
Dłoń" ul. Odrębna 10
04-867 Warszawa
18 Dom Pomocy Społecznej Gniazdo Rodzinne
ul. Kilińskiego 10 05-075 Warszawa

95

90

91

94

95

94

95

95

95

95

95

95

95

1129

94,08

70

70

70

69

68

68

67

64

64

66

66

66

64

802

66,83

101

100

99

95

93

93

93

92

90

90

89

87

87

1108

92,33

165

167

168

167

167

167

167

167

168

167

167

167

167

2006

167,17

82

80

80

80

81

81

81

81

79

79

80

80

80

962

80,17

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

2400

200,00

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

300

25,00

15

15

15

15

14

14

14

13

12

12

12

12

13

161

13,42

1 858

1 860

1 852

1 844

1 843

1 837

1 828

1 832

1 830

1 826

1 827

1 832

1 829

22 040

3
4
5

RAZEM W MIESIĄCU OBŁOŻENIE MIEJSC
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2. ZAPEWNIENIE OPIEKI I WYCHOWANIA DZIECIOM CAŁKOWICIE LUB
CZĘŚCIOWO POZBAWIONYM OPIEKI RODZICÓW
a/ Organizowanie i zapewnienie usług o określonym standardzie w placówkach
opiekuńczo – wychowawczych
Na terenie m. st. Warszawy funkcjonuje:


11

publicznych

placówek

opiekuńczo-wychowawczych

typu

socjalizacyjnego,

dysponujących 664 miejscami, w tym 2 placówki dla dzieci w wieku 0 – 3 roku życia –
z 140 miejscami,


4 niepubliczne placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego prowadzone
przez zgromadzenia zakonne, dysponujące 157 miejscami.
Wykorzystanie miejsc w placówkach socjalizacyjnych w Warszawie

Lp.

Placówka

1

Dom Dziecka Nr 1

2

3

Dom Dziecka Nr 2
Dom Dziecka Nr 3
(Ośrodek Wsparcia
Dziecka
i Rodziny "Koło")

4

Dom Dziecka Nr 4

5

Dom Dziecka Nr 5

6

7

Dom Dziecka Nr 9
Dom Dziecka Nr 10
(Ośrodek Wspomagania
Rodziny)

8

Dom Dziecka Nr 11

9

Dom Dziecka Nr 12

10

Dom Dziecka Nr 15

11

Dom Dziecka Nr 16

12

Dom Dziecka ZSFRM

13

Dom Dziecka ZSFRM

14

Dom Dziecka ZSFRM
Katolicka Placówka
Wychowawcza
"Nasz Dom"
RAZEM

15

Adres
Al. Zjednoczenia 34
01-830 Warszawa
ul. Jaktorowska 6
01-202 Warszawa
ul. Dalibora 1
01-435 Warszawa
ul. Rakowiecka 21
02-517 Warszawa
ul. Podmokła 4
04-819 Warszawa
ul. Korotyńskiego 13
02-121 Warszawa
ul. 6-go Sierpnia 1/5
02-842 Warszawa
ul. Bohaterów 50
03-007 Warszawa
ul. Tarczyńska 27
02-023 Warszawa
ul. Nowogrodzka 75
02-018 Warszawa
ul. Międzyparkowa
5 00-208 Warszawa
ul. Wałuszewska 48
03-005 Warszawa
ul. Paprociowa 2
04-751 Warszawa
ul. Klasyków 52/54
03-163 Warszawa
ul. B. Śmiałego 37
02-496 Warszawa

Limit
miejsc

Limit miejsc
od dnia
01.09.2005r.

Średnia liczba
wychowanków
w 2005 roku

Faktyczna
liczba
wychowanków
w 2005 roku

80

78

72

98

40

40

34

53

55

52

46

60

80

52

55

87

80

75

72

88

80

55

58

76

80

57

55

69

80

75

70

106

40

40

35

50

120

100

117

258

40

40

36

75

50

60

49

63

50

60

47

66

45

50

43

47

12

12

12

11

932

821

801

1207

27



1

placówka

opiekuńczo-wychowawcza

typu

rodzinnego,

prowadzona

przez

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci z 6 miejscami.
Wykorzystanie miejsc w placówce rodzinnej
Placówka

Rodzinny Dom Dziecka TPD



Adres

Limit
miejsc

ul. Czerniakowska 26b m 25
Warszawa

6

Faktyczna
Średnia liczba
liczba
wychowanków
wychowanków
w 2005 roku
w 2005 roku
6

6

3 placówki opiekuńczo-wychowawcze typu interwencyjnego, dysponujące 205
miejscami (od września 2005), w tym Ośrodek Interwencyjno–Diagnostyczny, dla dzieci
w wieku 3 - 7 lat z 25 miejscami.

Wykorzystanie miejsc w placówkach interwencyjnych
Limit
Faktyczna
Średnia liczba
Limit
miejsc
liczba
Lp.
Placówka
Adres
wychowanków
miejsc
od dnia
wychowanków
w 2005 roku
01.09.2005r.
w 2005 roku
ul.
Dembińskiego
1
1 Pogotowie Opiekuńcze Nr 1
50
40
36
295
01-644 Warszawa
2 Pogotowie Opiekuńcze Nr 2 ul. Bonifacego 81
150
140
88
607
02-945 Warszawa
Ośrodek Interwencyjnoul. Dalibora 1
25
21
84
3
25
Diagnostyczny *
01-435 Warszawa
RAZEM
225
205
145
986
*Ośrodek Interwencyjno Diagnostyczny stanowi integralną część Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny z siedzibą
przy ul. Dalibora 1 w Warszawie.



Publiczna placówka opiekuńczo-wychowawcza wsparcia dziennego – Zespół Ognisk
Wychowawczych im. K. Lisieckiego „Dziadka” obejmujący 10 ognisk na terenie m. st.
Warszawy oraz Grupę Pedagogiki i Animacji Społecznej.

Z oferty Ognisk w 2005 roku skorzystało łącznie 1003 wychowanków.
Wykorzystanie miejsc w placówkach wsparcia dziennego
Faktyczna liczba
wychowanków
w 2005 roku

70

Średnia liczba
wychowanków
w 2005 roku
73

Mokotów

70

65

95

3

Muranów

70

70

99

4

Włochy

75

85

113

Nazwa ogniska

Limit miejsc
(w tym hotelikowych)

1

Praga

2

L.p.

28

98

5

Starówka

140 (60)

122 (28)

139

6

Gocław

90 (20)

87 (7)

107

40

43

56

Stara
7

Prochownia

8

Marymont

50

54

75

9

Bielany

70

53

76

40

36

52

65

85

93

700 (80)

773

1003

10

Okęcie

11

GPAS
RAZEM

Przy

ZOW

działa

Punkt

Informacyjno–Konsultacyjny

„Bastion”,

dla

dzieci

i młodzieży, osób z problemami alkoholowymi, narkotykowymi, wychowawczymi,
rodzinnymi. Pracownicy „Bastionu” pracują również z rodzinami wychowanków ognisk
w celu wsparcia ich w roli rodziców, zacieśnienia więzi rodzinnych oraz odbudowanie
autorytetu rodziny.



5 ośrodków adopcyjno–opiekuńczych, w tym 4 niepubliczne:
Ośrodki adopcyjno opiekuńczo- wychowawcze w Warszawie
l.p.

Ośrodek

1

Publiczny
Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy

Warszawa, ul. Nowogrodzka 75

2

Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

Warszawa, ul. Szpitalna 5

3
4
5

Adres

Krajowy Ośrodek
Adopcyjno-Opiekuńczy
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
Katolicki Ośrodek
Adopcyjno-Opiekuńczy

Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 6
Warszawa, ul. Grochowska 194/196

Ośrodek Rodzinnej Opieki Zastępczej
Towarzystwa „Nasz Dom”

Warszawa, Al. Zjednoczenia 34

Placówki te udzieliły wsparcia 2.871 rodzinom – naturalnym, zastępczym i adopcyjnym.
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Pomoc rodzinom udzielona prze ośrodki adopcyjno - opiekuńcze
Typ rodziny
Ośrodek

l.p.

Naturalna

Zastępcza

Adopcyjna

364

1497

427

2288

42

2

84

128

Krajowy Ośrodek
Adopcyjno-Opiekuńczy
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

4

0

92

96

Katolicki Ośrodek
Adopcyjno-Opiekuńczy

95

85

133

313

Ośrodek Rodzinnej Opieki
Zastępczej Towarzystwa
„Nasz Dom”

7

18

21

46

512

1602

757

2871

Publiczny Ośrodek
Adopcyjno-Opiekuńczy

1

Ośrodek
Adopcyjno-Opiekuńczy
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

2

3

Razem

4
5

Razem

Ośrodki adopcyjno–opiekuńcze przeprowadziły 165 adopcji krajowych dla 178 dzieci oraz
259 zagranicznych dla 413 dzieci.
Adopcje przeprowadzone przez ośrodki adopcyjno - opiekuńcze
Adopcje krajowe
L.p.
1
2
3
4
5

Ośrodek
Publiczny Ośrodek
Adopcyjno – Opiekuńczy
Ośrodek Adopcyjno –
Opiekuńczy
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
Krajowy Ośrodek
Adopcyjno – Opiekuńczy
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
Katolicki Ośrodek
Adopcyjno – Opiekuńczy
Ośrodek Rodzinnej Opieki
Zastępczej Towarzystwa „Nasz
Dom”

Razem

Adopcje zagraniczne

Liczba
dzieci

Liczba
rodzin

Liczba
dzieci

Liczba
rodzin

40

35

171

102

44

42

-

-

-

-

142

92

66

64

100

65

28

24

-

-

178

165

413

259
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Inicjatywy na rzecz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych
a) Biuro Polityki Społecznej Urząd m. st. Warszawy we współpracy z Warszawskim
Centrum Pomocy Rodzinie kolejny rok prowadzi Kampanię Społeczną „Daj im
przyszłość. Warszawskie Rodzinne Domy Dziecka”2, wspierającą tworzenie systemu
rodzinnej opieki zastępczej;
b) Zorganizowano we współpracy z Biurem Polityki Społecznej Urzędu m. st. Warszawy
VI edycję konkursu „Mój Dom” przeznaczonego dla usamodzielnianych, pracujących
i uczących się wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych3;
c) We współpracy z Biurem Polityki Społecznej Urzędu m. st. Warszawy zorganizowano
bożonarodzeniową akcję „Kartka od Prezydenta” dla wychowanków placówek
opiekuńczo-wychowawczych oraz mieszkańców domów pomocy społecznej.
Podejmowane działania
a)

W dniach 6 – 7 lipca 2005 roku Biuro Polityki Społecznej Urzędu m. st. Warszawy
zorganizowało w Nowym Zyzdroju konferencję na temat przekształceń placówek
opiekuńczo-wychowawczych, w którym wzięli udział dyrektorzy placówek oraz
przedstawiciele Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie. Podczas konferencji
pracownik

WCPR

przedstawił

prezentację

multimedialną

pt.

„Przekształcenia

publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych m. st. Warszawy”;
b)

Kontynuowano prace programowe związane z przekształcaniem placówek opiekuńczowychowawczych. W 2005 roku zostały one znacząco przyspieszone poprzez
zorganizowanie licznych spotkań roboczych i dyskusyjnych, które zaowocowały
wspólnie

wypracowaną

koncepcją

przekształceń.

Opracowano

harmonogram

przekształceń publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych m. st. Warszawy4;
c)

Przeprowadzono wizytacje w podległych placówkach w celu skontrolowania działań
podejmowanych przez dyrektorów placówek dotyczących bieżącej działalności;

d)

Prowadzono

bazy danych

dzieci

przebywających

w

placówkach

opiekuńczo-

wychowawczych w celu racjonalnego wykorzystania miejsc;
e)

Przeprowadzono kontrole w czterech placówkach opiekuńczo-wychowawczych;

f)

Zorganizowano dwie edycje egzaminów dla nauczycieli placówek opiekuńczowychowawczych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Do
egzaminu przystąpiło łącznie 5 nauczycieli. Wszyscy pracownicy pedagogiczni otrzymali

2

Więcej informacji na ten temat znajduje się w Rozdziale III
J.w.
4
J.w.
3
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zaświadczenia o jego zdaniu oraz akt nadania awansu na stopień nauczyciela
mianowanego.
W ramach tego przedsięwzięcia dokonano analizy formalnej wniosków składanych przez
nauczycieli o wszczęcie egzaminu

oraz przygotowano dokumentację i protokoły

z posiedzeń Komisji.
g) Zorganizowano cztery narady z dyrektorami placówek opiekuńczo-wychowawczych, na
których

poruszano

m.in.

sprawy

administracyjno-organizacyjne,

dotyczące

przekształcenia placówek, zmniejszania limitów miejsc w placówkach, zasad
finansowania, spraw finansowych – planowania i wykorzystania budżetu placówek,
zamówień publicznych oraz spraw kadrowych.
Koszty utrzymania dzieci w placówkach
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie zawarło łącznie 329 porozumień z innymi
powiatami w sprawie ponoszenia kosztów utrzymania dzieci w placówkach:
W związku z art. 86 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004r. Nr
64, poz. 593 z późn. zm.), według którego w przypadku umieszczenia dziecka
w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie innego powiatu, powiat właściwy
ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed skierowaniem do placówki opiekuńczowychowawczej ponosi wydatki na jego utrzymanie w wysokości średniego miesięcznego
kosztu utrzymania dziecka w tej placówce. Natomiast Powiat prowadzący placówkę
opiekuńczo-wychowawczą lub rodzinę zastępczą przyjmującą dziecko zawiera z powiatem
właściwym ze względu na miejsce zamieszkania przyjętego dziecka przed umieszczeniem
w rodzinie zastępczej lub skierowaniem do placówki opiekuńczo-wychowawczej porozumienie
w sprawie umieszczenia dziecka i wysokości wydatków.
Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka
w placówce opiekuńczo – wychowawczej w roku 2005 r.
L.p.

Nazwa i adres placówki opiekuńczo-wychowawczej

Średni miesięczny
koszt utrzymania
w zł

1

Dom Dziecka Nr 1, Al. Zjednoczenia 34, 01-830 Warszawa

2.276

2

Dom Dziecka Nr 2, ul. Jaktorowska 6, 01-202 Warszawa

2.404

3

Dom Dziecka Nr 3, ul. Dalibora 1, 01-435 Warszawa

2.070

4

Dom Dziecka Nr 4, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa

2.140

5

Dom Dziecka Nr 5, ul. Podmokła 4, 04-819 Warszawa

2.097

6

Dom Dziecka Nr 9, ul. Korotyńskiego 13, 02-121 Warszawa

2.247

7

Dom Dziecka Nr 10, ul. 6-go Sierpnia 1/5, 02-842 Warszawa

2.113
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8

Dom Dziecka Nr 11, ul. Bohaterów 50, 03-007 Warszawa

2.237

9

Dom Dziecka Nr 12, ul. Tarczyńska 27, 02-023 Warszawa

2256

10

Dom Dziecka Nr 15, ul. Nowogrodzka 75, 02-018 Warszawa

2956

11

Dom Dziecka Nr 16, ul. Międzyparkowa 5, 00-208 Warszawa

3.400

12

Katolicka Placówka Wychowawcza "Nasz Dom",
ul. Bolesława Śmiałego 37, 02-496 Warszawa
Dom Dziecka Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi,
ul. Wałuszewska 48, 03-005 Warszawa

2.021

14

Dom Dziecka Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi,
ul. Paprociowa 2, 04-751 Warszawa

2.018

15

Dom Dziecka Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi,
ul. Klasyków 52/54, 03-163 Warszawa

2.024

16

2.024

17

Rodzinny Dom Dziecka TPD,
ul. Czerniakowska 26b m 25, 00-714 Warszawa
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1, ul. Dembińskiego 1, 01-644 Warszawa

18

Pogotowie Opiekuńcze Nr 2, ul. Bonifacego 81, 02-945 Warszawa

2.273

19

Ośrodek Interwencyjno-Diagnostyczny,
ul. Dalibora 1, 01-435 Warszawa

2.449

13

2.017

2.531

W 2005 roku zawarto 306 porozumień z 28 powiatami, z których 332 dzieci przebywało
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie m. st. Warszawy. Największa liczba
dzieci pochodziła z Powiatu Pruszkowskiego – 50 dzieci oraz Wołomińskiego – 48 dzieci.
Zostały również zawarte 23 porozumienia z 9 powiatami, na terenie których w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych przebywało 23 dzieci z terenu m. st. Warszawy, z tego blisko
połowa (11 dzieci) przebywało w placówkach na terenie Powiatu Piaseczyńskiego.
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WYKORZYSTANIE MIEJSC W PLACÓWKACH I PRZYCZYNY OPUSZCZANIA ICH PRZEZ DZIECI

PLACÓWKI SOCJALIZACYJNE
PUBLICZNE

PLACÓWKA

LICZBA DZIECI,
KTÓRE
LICZBA DZIECI,
ZOSTAŁY
KTÓRE
UMIESZCZONE
OPUŚCIŁY
W PLACÓWCE
PLACÓWKĘ

RODZINA
BIOLOGICZNA

RODZINA
ZASTĘPCZA

ADOPCJA

ZMIANA
PLACÓWKI

USAMODZIELNIENIE

INNE

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

Dom Dziecka Nr 1, al. Zjednoczenia 34

22

0

29

7

5

0

0

0

3

0

5

1

15

6

0

0

Dom Dziecka Nr 2, ul. Jaktorowska 2

19

1

16

0

4

0

0

0

0

0

6

0

5

0

1

0

Dom Dziecka Nr 3, ul. Dalibora 1

13

1

25

5

10

2

4

0

3

2

4

0

4

1

0

0

Dom Dziecka Nr 4, ul. Rakowiecka 21

13
(w tym 6
GS)

21

1
0

41
23

6
4

9
6

2
0

5
6

0
1

9
2

0
0

12
4

3
0

6
5

1
3

0
0

0
0

Dom Dziecka Nr 9, ul. Korotyńskiego 13
Dom Dziecka Nr 10, ul. 6-go Sierpnia 1/5

8
11

0
0

22
13

3
1

6
3

0
0

39
(w tym
11GS)

1GS

26

2

7

0

4
3
3

0
0
0

0
0
5

0
0
0

1
0
4

0
0
1

10
5
4

3
1
1

1
2
3

0
0
0

16
128

0
18

17
139

2
30

4
62
(w tym
15 int.)

0
15
(w tym
4 int.)

5
19

0
2

1
39

0
10

1
10

0
3

5
0

2
0

1
9

0
0

42
332
(w tym
17 GS)

7
29
(w tym
1GS)

35
385

5
65

7
123

0
19

2
51

1
4

18
80

4
16

8
55

0
8

0
59

0
18

0
17

0
0

5

0

9

2

1

0

0

0

1

0

0

0

6

2

1

0

Dom Dziecka ZSFRM, ul. Paprociowa 2

16

0

20

4

5

1

1

1

11

1

0

0

0

0

3

1

Dom Dziecka ZSFRM, ul. Wałuszewska 48
Katolicka Placówka Wychowawcza
„Nasz Dom”, ul. Bolesława Śmiałego 37

17

5

11

3

3

1

3

0

2

0

1

0

2

2

0

0

4

0

5

0

0

0

2

0

3

0

0

0

0

0

0

0

SUMA

42

5

45

9

9

2

6

1

17

1

1

0

8

2

4

1

SUMA - PLACÓWKI SOCJALIZACYJNE
374
34
430
74
132
21
57
5
97
17
56
8
67
poza poniżej wyszczególnionymi przyjęciami małoletnich, placówki interwencyjne przyjęły 469 osób na krótkie pobyty interwencyjne
Ośrodek Interwencyjno-Diagnostyczny,
ul. Dalibora 1
59
10
54
13
20
3
18
4
0
0
16
6
0
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1,
ul. Dembińskiego 1
100
26
90
36
35
14
9
3
0
0
42
16
0
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2,
ul. Św. Bonifacego 81
185
65
167
61
44
13
6
4
0
0
95
38
0
SUMA - PLACÓWKI INTERWENCYJNE
344
101
311
110
99
30
33
11
0
0
153
60
0
SUMA
718
135
741
184
231
51
90
16
97
17
209
68
67
2- liczba dotycząca innych
1 - liczba ogólna
powiatów
GS - grupa specjalistyczna

20

21

1

0

0

0

0

4

3

0
0
20

22
26
47

6
9
10

Dom Dziecka Nr 11, ul. Bohaterów 50
Dom Dziecka Nr 12, ul. Tarczyńska 27
Dom Dziecka Nr 15, ul. Nowogrodzka 75
Dom Dziecka Nr 16, ul. Międzyparkowa 5
SUMA
Dom Dziecka ZSFRM, ul. Klasyków 52/54

PLACÓWKI
INTERWENCYJN
E

PLACÓWKI
SOCJALIZACYJN
E NIEPUBLICZNE

Dom Dziecka Nr 5, ul. Podmokła 4
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b/ Kwalifikowanie i kierowanie dzieci i młodzieży do placówek
opiekuńczo-wychowawczych

Kwalifikowanie i kierowanie dzieci i młodzieży do placówek opiekuńczo-wychowawczych
odbywa się poprzez poszukiwanie i właściwy dobór placówek, zapewniających optymalne
warunki do kompensacji deficytów wychowanków, wynikających z zaniedbań opiekuńczych,
wychowawczych, zdrowotnych I dydaktycznych w rodzinie biologicznej.
Małoletni kierowani są do placówek funkcjonujących na terenie m.st. Warszawy oraz do
Interwencyjnej Placówki Opiekuńczej w Otwocku, z którą m. st. Warszawa zawarło umowę
(na 16 miejsc). W ramach umowy placówka ta sprawuje opiekę nad dziećmi w wieku
noworodkowym i niemowlęcym, do czasu umieszczenia ich w rodzinie adopcyjnej.

Małoletni kierowani są do placówek:
1. Na mocy postanowienia sądu. Dokumentem legalizującym pobyt dziecka w placówce
na podstawie postanowienia sądu jest skierowanie.
2. Na podstawie innej niż postanowienie sądu np. wniosku policji, prośby rodziców.
Dokumentem legalizującym ten pobyt dziecka w placówce jest zawiadomienie.

Skierowania
W 2005r., dla małoletnich wydano łącznie 694 skierowania do placówek opiekuńczowychowawczych. Z tej liczby – 386, to skierowania do placówek socjalizacyjnych (domów
dziecka) oraz 367, to skierowania do placówek interwencyjnych.
Liczba wydanych skierowań do placówek opiekuńczo-wychowawczych
typu socjalizacyjnego
L.p.
1.
2.
3.

LICZBA WYDANYCH
ZAWIADOMIEŃ

PLACÓWKA
Dom Dziecka Nr 1
Al. Zjednoczenia 34, 01-830 Warszawa
Dom Dziecka Nr 2
ul. Jaktorowska 6, 01-202 Warszawa
Dom Dziecka Nr 3
ul. Dalibora 1, 01-435 Warszawa
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28
11
21

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

14.

15.

Dom Dziecka Nr 4
ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa
Dom Dziecka Nr 5
ul. Podmokła 4, 04-819 Warszawa
Dom Dziecka Nr 9
ul. Korotyńskiego 13, 02-121 Warszawa
Dom Dziecka Nr 10
ul. 6-go Sierpnia 1/5, 02-842 Warszawa
Dom Dziecka Nr 11
ul. Bohaterów 50, 03-007 Warszawa
Dom Dziecka Nr 12
ul. Tarczyńska 27, 02-023 Warszawa
Dom Dziecka Nr 15
ul. Nowogrodzka 75, 02-018 Warszawa
Dom Dziecka Nr 16
ul. Międzyparkowa 5, 00-208 Warszawa
Dom Dziecka Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek
Rodziny Maryi
ul. Wałuszewska 48, 03-005 Warszawa
Dom Dziecka Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek
Rodziny Maryi
ul.Paprociowa 2, 04-751 Warszawa
Dom Dziecka Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek
Rodziny Maryi
ul.Klasyków 52/54, 03-163 Warszawa
Katolicka Placówka Wychowawcza
„Nasz Dom”
ul. Bolesława Śmiałego 37,
02-496 Warszawa

Razem

13
18
8
14
44
14
120
43
17

19

5

4
386*

* Z ogólnej liczby skierowań do placówek socjalizacyjnych – 24, to skierowania dla
wychowanków ośrodków szkolno-wychowawczych, którzy ze względu na brak opieki rodziny
własnej muszą w dni wolne od nauki przebywać w placówce oraz 10, to skierowania do Domu
Dziecka Nr 15 dla małoletnich matek i ich dzieci.
Liczba wydanych skierowań do placówek interwencyjnych

Pogotowie Opiekuńcze Nr 1, ul. Dembińskiego 1, 01-644 Warszawa,
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2, ul.Bonifacego 81, 02-945 Warszawa
Ośrodek Interwencyjno-Diagnostyczny
ul. Dalibora 1, 01-435 Warszawa
Interwencyjna Placówka Opiekuńcza
ul.S.Batorego 44, 05-400 Otwock
RAZEM

36

102
143
63
59
367

Zawiadomienia
Wydano łącznie 328 zawiadomień o objęciu dzieci opieką w placówkach interwencyjnych
(w tym w domach dziecka dla dzieci w wieku do lat 3).
Liczba wydanych zawiadomień
DZIECI
RAZEM
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1, ul. Dembińskiego 1, 01-644 Warszawa,

173

Pogotowie Opiekuńcze Nr 2, ul.Bonifacego 81, 02-945 Warszawa

139

Ośrodek Interwencyjno-Diagnostyczny

4

Dom Dziecka (dzieci do lat 3)
RAZEM

12
328

Opłata za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo-wychowawczej
W 2005r. ogółem wydano 834 decyzje w sprawie ponoszenia opłaty za pobyt dzieci lub osób
pełnoletnich w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w tym:
-

27 decyzji ustalających opłatę

-

807 decyzji zwalniających z opłaty.

Zakres zwolnienia z opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce określa się,
ustalając stosunek dochodu rodziców/opiekunów do kryterium dochodowego, o którym mowa
w art. 8 ust. 1, pkt 2 i 3, obliczonego zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej.
Decyzje w sprawie ponoszenia opłaty za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
Decyzje ustalające opłatę

Decyzje zwalniające z opłaty

za pobyt
w placówkach
m.st.Warszawy

za pobyt
w placówkach
innych powiatów

Razem

za pobyt
w placówkach
m.st.Warszawy

26

1

27

781

za pobyt
w placówkach
Razem
innych powiatów

26

807

Decyzję w sprawie ponoszenia opłaty wydaje się po przeprowadzeniu postępowania
administracyjnego, w trakcie którego sporządza się wywiad środowiskowy i gromadzi
dokumentację, świadczącą o sytuacji rodzinnej, osobistej, dochodowej i majątkowej osób
zobowiązanych do wnoszenia tej opłaty.
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Warunki częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców lub opiekunów prawnych
z ponoszenia opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce określa uchwała
LXI/1724/2005 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 28 października 2005r. w sprawie
określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłaty za pobyt dziecka lub
osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
Do Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie wpłynęło 1 odwołanie od decyzji w sprawie
opłaty za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, które przekazano
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Po ponownym rozpatrzeniu tut. Centrum
rozstrzygnęło sprawę na korzyść strony.
Podejmowane działania:
a)

Opracowanie projektu uchwały Nr LXI/1724/2005 Rady miasta stołecznego
Warszawy z dnia 28 października 2005r. w sprawie określenia warunków
częściowego lub całkowitego zwalniania z opłaty za pobyt dziecka lub osoby
pełnoletniej w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Uchwała weszła w życie w dniu
29 listopada 2005r.; Średni koszt utrzymania dziecka w placówce, zgodnie z art. 86
ust 7 ustawy o pomocy społecznej ustalany jest do 31 marca danego roku.

b) Zorganizowanie 6 spotkań szkoleniowych dla pracowników socjalnych placówek
opiekuńczo-wychowawczych, poświęconych wprowadzeniu w życie wyżej cytowanej
uchwały Nr LXI/1724/2005 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia
28 października oraz doskonaleniu procedury przygotowywania wniosków placówek
o skierowanie dziecka do placówki i ustalania opłaty za pobyt w placówce;
c) Udział w organizowanych przez placówki opiekuńczo-wychowawcze 19
posiedzeniach Zespołów do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka i zasadności
dalszego pobytu w placówce;
d) Udział w okolicznościowych uroczystościach organizowanych w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych (Dzień Dziecka, Mikołajki, jubileusze, świąteczne
spotkania Wielkanocne i Wigilijne);
e)

Udział w 5 konferencjach organizowanych przez: Urząd Miasta Stołecznego
Warszawy, Biuro Polityki Społecznej, Ministerstwo Sprawiedliwości, Mazowieckie
Centrum Polityki Społecznej, Instytut Spraw Publicznych, Fundację „Dzieci Niczyje”
poświęconym zagadnieniom:
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-

prawidłowego funkcjonowania systemu opieki nad dzieckiem i rodziną
w świetle zmian w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej

-

zmianom w systemie lokalnej pomocy dzieciom i rodzinie

-

roli placówek wsparcia dziennego w rozwiązywaniu problemów dziecka
i rodziny w środowisku lokalnym.
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3. ORGANIZOWANIE OPIEKI W RODZINACH ZASTĘPCZYCH ORAZ
UDZIELANIE POMOCY PIENIĘŻNEJ NA CZĘŚCIOWE POKRYCIE
KOSZTÓW UTRZYMANIA UMIESZCZONYCH W NICH DZIECI
W Warszawie w 2005 r. funkcjonowało 1.500 rodzin zastępczych.
Pełnienie funkcji rodziny zastępczej z mocy prawa ustaje z dniem osiągnięcia przez dziecko
pełnoletności. Jednak rodzinie, która sprawowała funkcję rodziny zastępczej przysługuje
pomoc pieniężna również po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności, do czasu ukończenia
szkoły, w której rozpoczęło naukę przed osiągnięciem pełnoletności, jeśli nadal przebywa
w tej rodzinie.
Rodziny zastępcze ze względu na pokrewieństwo w stosunku do dziecka
Typy rodzin zastępczych

Liczba rodzin

Liczba dzieci w tych
rodzinach

rodziny spokrewnione

1328

1577

166

184

3
2
1

5
6
3

6

14

1500

1775

rodziny nie spokrewnione
Rodziny specjalistyczne
Pogotowia rodzinne
Rodziny wielodzietne

w tym rodziny
zawodowe
Razem rodziny
zawodowe

X
OGÓŁEM

Rodziny zastępcze w poszczególnych dzielnicach Warszawy
Dzielnica

Liczba rodzin zastępczych

Mokotów
Praga Południe
Bielany
Wola
Targówek
Śródmieście
Praga Północ

206
185
151
139
132
126
122
78
67
65
40
36
34

Bemowo

Ochota
Ursynów

Białołęka
Żoliborz
Włochy
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Liczba dzieci w tych
rodzinach
236
209
179
161
162
143
150
97
79
77
46
42
41

Ursus
Wawer
Rembertów
Wesoła
Wilanów
Ogółem:

35
31
24
21
8
1500

48
44
27
26
8
1775

Formy, zakres, wysokość pomocy
-

jednorazowe świadczenie pieniężne na pokrycie niezbędnych wydatków związanych
z potrzebami przyjmowanego do rodziny dziecka w wysokości do 150 % podstawy, tj.
do kwoty 2.431,50 zł,

-

comiesięczna pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka
umieszczonego w rodzinie zastępczej uzależniona od wieku i stanu zdrowia dziecka
przyznawana odpowiednio w kwotach: 40%, 60% i 80% podstawy - pomniejszona
o kwotę odpowiadającą połowie dochodu dziecka.

Pomoc dodatkowa:
- comiesięczna pomoc pieniężna w wysokości 10% podstawy (162,10 zł) dla
niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zastępczej przysługująca z tytułu sprawowania
osobistej opieki nad dzieckiem i jego wychowania,
-

jednorazowe lub okresowe świadczenie pieniężne w wysokości do 50% podstawy, tj. do
810 zł przyznawane w przypadku wystąpienia zdarzenia losowego
Wielkość środków przeznaczonych na poszczególne formy pomocy
Kwota wydatkowana
na daną
formę pomocy

Liczba rodzin
objętych daną
formą pomocy

10.427.008

1500

2.621

4

jednorazowa pomoc w związku ze zdarzeniem losowym

-

-

okresowa pomoc w związku ze zdarzeniem losowym

-

-

Forma pomocy udzielanej rodzinie
comiesięczna pomoc pieniężna na częściowe pokrycie
kosztów utrzymania dziecka
jednorazowa pomoc pieniężna na pokrycie wydatków
związanych z potrzebami dziecka przyjmowanego do
rodziny

W 2005r. ustanowiono 208 nowych rodzin zastępczych, a 71 rodzin przestało funkcję tę
sprawować, (nie dotyczy to rodzin, które uległy rozwiązaniu z mocy prawa z powodu
usamodzielnienia wychowanków tych rodzin).
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Powód opuszczenia rodziny zastępczej
przez małoletniego wychowanka rodziny zastępczej
Powrót do rodziny naturalnej
Umieszczenie w innej rodzinie zastępczej
Adopcja
Umieszczenie w placówce opiekuńczo-wychowawczej
Umieszczenie w domu pomocy społecznej
Inny powód
RAZEM

Liczba
29
12
2
21
7
71

W tym czasie 155 wychowanków opuściło rodziny zastępcze w związku z przystąpieniem do
programów usamodzielnienia. Natomiast 97 wychowanków, na mocy art. 78 ust. 5 ustawy
z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, po ukończeniu w 2005r. osiemnastego roku
życia pozostało w rodzinach zastępczych, do czasu ukończenia szkoły, której byli uczniami
w dniu osiągnięcia pełnoletniości, natomiast 58 wychowanków opuściło rodzinę zastępczą,
w tym: założyło własne gospodarstwa domowe (34 osób), powróciło do rodziny naturalnej
lub innych krewnych (5 osób), zamieszkało oddzielnie (11 osób) oraz 8 osób, które nie
przystąpiły do realizacji programu usamodzielnienia lub nie otrzymały świadczeń pieniężnych
z powodu przekroczenia kryterium dochodowego albo przebywały w rodzinie zastępczej
krócej niż jeden rok.
Wychowankowie rodzin zastępczych, którzy ukończyli
18 rok życia
Kontynuujący naukę
Pozostający nadal w rodzinie
zastępczej (art. 78 ust 5)
Nie uczący się

Opuścili
rodzinę
zastępczą

Usamodzielnieni

Powrócili do rodziny
naturalnej, krewnych
Założyli własne
gospodarstwo domowe
Inne

Nie usamodzielnieni

Liczba
97
5
34
11
8

RAZEM

155

Decyzje administracyjne
W 2005r. Zespół do spraw rodzin zastępczych Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie
wydał ogółem 1.112 decyzji administracyjnych dotyczących:
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- przyznania pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka
(małoletniego) umieszczonego w rodzinie zastępczej – 753 decyzje,
- odstąpienia od dochodzenia zwrotu świadczeń nienależnie pobranych przez rodziny
Zastępcze – 12 decyzji,
- orzeczenia o zwrocie świadczeń nienależnie pobranych przez rodziny zastępcze– 35 decyzji,
- odstąpienia od ustalania odpłatności za pobyt małoletnich umieszczonych w rodzinach
zastępczych od ich rodziców biologicznych – 312 decyzje (zgodnie z art. 79 ust 5 ustawy
o pomocy społecznej, ze względu na trudną sytuację materialną jest możliwość częściowego
zwolnienia lub odstąpienia od ustalenia opłaty od rodziny biologicznej za pobyt dziecka
w rodzinie zastępczej).
Od wydanych decyzji administracyjnych złożono 4 odwołania do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego. W rezultacie 2 zaskarżone decyzje utrzymano w mocy, a 2 uchylono
i przekazano do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.
Podejmowane działania:
a) Podpisano jedną umowę cywilnoprawną zawartą pomiędzy Prezydentem Miasta
Stołecznego Warszawy a Rodzina zastępczą (w sprawie powierzenia dziecka);
b) Zawarto 45 porozumień pomiędzy Prezydentem Miasta Stołecznego Warszawy
a Starostami powiatów, właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka
przebywającego przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej na terenie Miasta
Stołecznego Warszawy;
c) Utworzono 6 zawodowych, nie spokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych, w tym 2
rodziny zastępcze o charakterze pogotowia, 3 rodziny zastępcze specjalistyczne oraz 1
rodzinę zastępczą wielodzietną;
d) Prowadzono stałą współpracę z kandydatami na zawodowe rodziny zastępcze i rodzinne
domy dziecka, których utworzenie planuje się w roku 2006;
e) Kontynuowano współpracę z Klubem Rodzin Zastępczych, utworzonym w październiku
2004r. i działającym przy Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Warszawa-Wola przy
ul. Karolkowej 58a, a także z istniejącymi już: Grupą Wsparcia dla Rodzin Zastępczych
przy Katolickim Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym w Warszawie; Grupą Wsparcia
dla Rodzin Zastępczych w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota oraz z Klubem
Rodzin Zastępczych w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Południe.
W roku 2005 powstały kolejne formy wsparcia dla rodzin zastępczych w dzielnicach:
Bemowo, Żoliborz i Targówek – wszystkie funkcjonują przy ośrodkach pomocy
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społecznej w tych dzielnicach przy aktywnym merytorycznym zaangażowaniu
pracowników tutejszego Centrum;
f) Kontynuowano współpracę z Fundacją „Bez Względu na Niepogodę” – udział pełnoletnich
wychowanków rodzin zastępczych w szkoleniach prowadzonych przez Fundację
w ramach programu „Start w samodzielność”, dofinansowywanego przez m. st. Warszawa
- Współpraca z Fundacją „Centrum Edukacji Liderskiej” zajęcia warsztatowe dla
pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych, cykl spotkań grupowych mających na
celu rozwój umiejętności życiowych;
g) Zainicjowano i prowadzono wspólnie z Publicznym Ośrodkiem AdopcyjnoOpiekuńczym grupy wsparcia dla zawodowych rodzin zastępczych;
h) Sprawowano opiekę i nadzór nad praktykami oraz udzielani informacji na temat
działalności WCPR studentom wyższych uczelni.
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4. USAMODZIELNIANIE WYCHOWANKÓW RODZIN ZASTĘPCZYCH
I WYCHOWANKÓW NIEKTÓRYCH TYPÓW PLACÓWEK
OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH, SCHRONISK DLA NIELETNICH,
ZAKŁADÓW POPRAWCZYCH, DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ
ORAZ UDZIELENIE IM POMOCY PIENIĘŻNEJ Z TEGO TYTUŁU
Osoba, która osiągnęła pełnoletność w rodzinie zastępczej oraz osoba pełnoletnia opuszczająca
placówkę opiekuńczo – wychowawczą typu rodzinnego i socjalizacyjnego, dom pomocy
społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla matek
z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy,
specjalny ośrodek szkolno – wychowawczy i młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zwana
osobą usamodzielnianą, zostaje objęta pomocą mającą na celu jej życiowe usamodzielnienie
i integrację ze środowiskiem przez pracę socjalną, a także pomocą:
-

pieniężną na usamodzielnienie,

-

pieniężną na kontynuowanie nauki,

-

na zagospodarowanie - w formie rzeczowej

-

w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych , w tym w mieszkaniu
chronionym,

-

w uzyskaniu zatrudnienia.

Oprócz tego wychowankowie są objęci pomocą w postaci poradnictwa, aktywizowania,
wspierania psychicznego i społecznego. Wszystkie formy finansowego wsparcia przyznawane
są w trybie administracyjnym, postępowanie w tej sprawie prowadzone jest na wniosek
wychowanka.
W 2005 r. wydanych zostało ogółem 185 decyzji administracyjnych, m.in. dotyczących:
1. przyznania pomocy pieniężnej na usamodzielnienie i pomocy pieniężnej na kontynuację
nauki oraz pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla usamodzielnianych
wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo wychowawcze – 83 decyzje
2. uchylenie decyzji dotyczącej przyznania pomocy pieniężnej na kontynuację nauki –
39 decyzji
3. odmowy przyznania pomocy pieniężnej na usamodzielnienie i pomocy pieniężnej
na kontynuowanie nauki oraz pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej
dla usamodzielnianych wychowanków opuszczających wszystkiego typu placówki –
8 decyzji
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4. orzeczenia o zwrocie świadczeń nienależnie pobranych przez pełnoletnich wychowanków
12 decyzji

5. umorzenie bądź zawieszenie postępowania – 17 decyzji
Ponadto udzielono pomocy w formie przyznawania miejsca w mieszkaniu chronionym –
25 decyzji.

Pomoc finansowa oraz rzeczowa
W 2005r. na pomoc pieniężną wydatkowano łączną kwotę 680.000,00 zł.
Formy pomocy dla usamodzielnianych wychowanków

Forma pomocy

Dla usamodzielnianych wychowanków
placówek opiekuńczo-wychowawczych

Dla usamodzielnianych wychowanków
rodzin zastępczych

Liczba osób

Liczba
świadczeń

Kwota w zł

Liczba osób

Liczba
świadczeń

Kwota w zł

Pomoc pieniężna na
usamodzielnienie

3*

3

14.589 zł

7

7

34.041

Pomoc pieniężna na
kontynuowanie nauki

166

1.292

618.894 zł

532

5.150

2.482.789

10

10

46.517 zł

5

5

21.092

Pomoc na
zagospodarowanie
w formie rzeczowej

*Liczba pełnoletnich wychowanków opuszczających placówki w 2005r. nie jest równa liczbie osób
objętych pomocą pieniężną na usamodzielnienie, która świadczona jest na zakończenie procesu
usamodzielnienia, po ukończeniu nauki (art. 89 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej)

Podejmowane działania
a) Organizowano cykliczne szkolenia i spotkania dla kadry z placówek podległych
Warszawskiemu Centrum Pomocy Rodzinie oraz z ośrodków szkolno – wychowawczych,
młodzieżowych ośrodków wychowawczych z terenu m.st. Warszawy w zakresie
przygotowywania usamodzielnianych wychowanków do procesu usamodzielnienia oraz
procedury dotyczącej udzielania pomocy pieniężnej oraz pracy socjalnej;
b) Przeprowadzono kontrole w zakresie prowadzenia spraw usamodzielnianych
wychowanków w Domu Dziecka prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek
Rodziny Maryi przy ul. Klasyków 52/54 w Warszawie;
c) Udzielano wsparcia pracownikom socjalnym Publicznego Ośrodka Adopcyjno–
Opiekuńczego w Warszawie, prowadzącym sprawy rodzin zastępczych i
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usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych, a także pracownikom socjalnym
placówek spoza terenu m.st. Warszawy, przygotowujących do procesu usamodzielnienia
wychowanków powracających po opuszczeniu placówki do Warszawy;
d) Zorganizowano

cykl spotkań z Opiekunami usamodzielnianych wychowanków

prowadzonych przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie;
e) Opracowano zasady udzielania pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej, które
przekazano do stosowania placówkom opiekuńczo – wychowawczym prowadzonym przez
WCPR;
f) Zmodyfikowano i przekazano podległym Centrum placówkom, indywidualny program
usamodzielnienia;
g) Pozyskano, we współpracy z Zarządem Mienia Skarbu Państwa, kolejne dwa mieszkania
chronione na terenie m.st. Warszawy, z przeznaczeniem dla usamodzielnianych
wychowanków (jedno przekazano do dyspozycji Domu Dziecka Nr 1 w Warszawie, drugim
dysponuje Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie i zamieszkują w nim usamodzielniani
wychowankowie z rodzin zastępczych;
i) Udzielano wsparcia w formie wniosków i opinii w sprawie pozyskania lokali socjalnych
z zasobów miasta stołecznego Warszawy dla 33 usamodzielnianych wychowanków
opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze i rodziny zastępcze;
j) Kontynuowano współpracę z Fundacją „Bez Względu na Niepogodę”, Fundacją Centrum
Edukacji Liderskiej – kierowanie wychowanków do skorzystania z oferty fundacji;
k) Sprawowano opiekę i nadzór nad praktykami studentów z wyższych uczelni w zakresie
prowadzenia spraw usamodzielnianych wychowanków.
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5. OŚRODKI INTWERWENCJI KRYZYSOWEJ

W Warszawie funkcjonują dwa Ośrodki Interwencji Kryzysowej:
- Ośrodek Interwencji Kryzysowej działający w ramach Ośrodka Wsparcia Dziecka i
Rodziny „Koło”, ul. Dalibora 1 w Warszawie,
- Ośrodek Interwencji Kryzysowej „Adamus” działający w ramach Ośrodka Wspomagania
Rodziny, ul. 6-go Sierpnia 1/5 Warszawie.

W 2005 roku Ośrodki przeprowadziły łącznie 8.337 interwencji.

1. Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. Dalibora 1 w Warszawie
W 2005 roku pracownicy OIK przeprowadzili ogółem 4.844 interwencji. Liczba interwencji
zwiększyła się w stosunku do roku ubiegłego o 43%.
Na miejscu przyjętych zostało 1617 osób, zarejestrowanych zostało 2836 interwencji
telefonicznych. W środowisku pracownicy Ośrodka interweniowali 13 razy, natomiast
listownie - 10 razy.
Szczególne dużym zainteresowaniem cieszyły się porady prawne, których udzielono 368
osobom. Ośrodek w tym zakresie współpracuje w tym zakresie z Fundacją „Academia Iuris”.
W hostelu Ośrodka w 2005 roku schronienie znalazło łącznie 68 osób (27 kobiet i 41 dzieci),
w tym również obywatelki Ukrainy (1), Białorusi (2), Bułgarii (1) – żony obywateli Polski,
ofiary przemocy w rodzinie. Żadna z rodzin nie przebywała w hostelu dłużej niż 3 miesiące.
Wśród osób zgłaszających się do Ośrodka dominują kobiety (62%), znacznie mniej z pomocy
OIK korzystają mężczyźni (38%). Klientami OIK są także małżeństwa lub rodzice z dziećmi
– w 2005 roku zgłosiło się 38 par z prośbą o pomoc.
Ośrodka Interwencji Kryzysowej prowadzi również pracę z dziećmi i młodzieżą znajdującą
się w trudnej sytuacji rodzinnej, szkolnej lub innej kryzysowej – w 2005 roku udzielono
pomocy 20 niepełnoletnim osobom.

2. Ośrodek Interwencji Kryzysowej „Adamus” przy ul. 6-go Sierpnia 1/5 w Warszawie
W 2005 roku Ośrodek interweniował 3.493 razy. W porównaniu z rokiem poprzednim
nastąpił spadek liczby przyjęć o 10%.

48

Najczęściej udzielane konsultacje dotyczyły pomocy psychiatrycznej – 458 oraz porad
prawnych – 156.
W hostelu przebywało łącznie 55 osób (23 dorosłe i 32 dzieci). Cztery z tych rodzin
przebywały w Ośrodku dłużej niż trzy miesiące.
Klientami Ośrodka są głównie kobiety (69%). Mężczyźni stanowią 28 % klientów, całe
rodziny 3%, a dzieci 10%.
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie opracowało projekt zasad kierowania osób
ubiegających się o pomoc stacjonarną (w hostelu) gwarantowaną w w/w ośrodkach
interwencji kryzysowej, które po zatwierdzeniu przez
obowiązywać w 2006 r.
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Radę m. st. Warszawy będą

6. POMOC UCHODŹCOM
Pomoc osobom posiadającym status uchodźcy jest zadaniem z zakresu administracji
rządowej.
Obejmuje ona następujące formy wsparcia:
-

świadczenia pieniężne, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie (w tym wynajem
mieszkania) oraz pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego,

-

opłacenie składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne,

-

pracę socjalną,

-

specjalistyczne poradnictwo socjalne, obejmujące w szczególności poradnictwo
prawne, psychologiczne i rodzinne, udzielanie informacji oraz wsparcia w kontaktach
z innymi instytucjami.

Pomoc przyznawana jest w ramach podpisanego przez uchodźcę oraz Dyrektora Centrum –
indywidualnego programu integracji, trwającego nie dłużej niż 12 miesięcy.
W roku 2005 pomocą ze strony Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie objętych zostało
182 uchodźców z 83 rodzin, 72% spośród nich to rodziny narodowości czeczeńskiej.
Liczba rodzin, które otrzymały pomoc w 2003 r. wg narodowości / kraju pochodzenia
L. p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Kraj pochodzenia – narodowość
Czeczenia
Somalia
Iran
Białoruś
Afganistan
Turcja
Sri Lanka
Zimbabwe
Syria
Bezpaństwowcy

Liczba rodzin
60
8
4
3
2
2
1
1
1
1

Pomoc przyznawana osobom ze statusem uchodźcy
Formy
pomocy

Liczba
rodzin

Liczba osób
w tych
rodzinach

Liczba osób
którym
przyznano
decyzją
świadczenia

Liczba
świadczeń

Zasiłki
pieniężne na
utrzymanie

83

184

182

1.032
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Kwota
świadczeń

658.730

Struktura rodzin uchodźców wg liczby osób w rodzinie
Rodziny ogółem o liczbie osób
Liczba rodzin
Rodzaje rodzin
Liczba osób w poszczególnych
rodzajach rodzin
1 osobowe
46
46
2 osobowe
7
14
3 osobowe
8
24
4 osobowe
14
56
5 osobowe
5
25
6 osobowe i więcej
3
19

Podjęte działania:
a) Na postawie wywiadów środowiskowych, przeprowadzonych przez pracowników
socjalnych tut. Centrum, rozeznano sytuację materialną, mieszkaniową i rodzinną w 83
rodzinach uchodźców, opracowując tyleż samo indywidualnych programów integracji;
b)/ Wydano 140 decyzji administracyjnych, na podstawie których

osobom przyznano

i wypłacono pomoc finansową;
c) Prowadzono wszechstronną pracę socjalną, udzielano specjalistycznego poradnictwa
informacji oraz wsparcia w kontaktach z innymi instytucjami, w tym m.in.: z urzędami
pracy, placówkami służby zdrowia i oświatowymi, urzędami dzielnic, ośrodkami pomocy
społecznej, organizacjami pozarządowymi;
d) Gwarantowano bezpłatną naukę języka polskiego z elementami wiedzy o Polsce, we
współpracy z Fundacją „Lingue Mundi”;
e) Kontynuowano uczestnictwo w realizacji projektu, pn.: „Wspieranie integracji uchodźców
oraz wykonywanie usług społecznych na rzecz osób posiadających status uchodźcy na
terenie Województwa Mazowieckiego”, w części dotyczącej Warszawy, w ramach umowy
partnerskiej, zawartej pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Warszawskim Centrum
Pomocy Rodzinie;
f) Zorganizowano 2 edycje kwalifikacji rodzin uchodźców do najmu mieszkań,
zagwarantowanych z zasobów mieszkaniowych m. st. Warszawy oraz Towarzystwa
Budownictwa Społecznego – Praga Północ Sp. z o.o. w Warszawie5;
g) W celu zapewnienia właściwej realizacji programów integracyjnych prowadzono na
bieżąco ścisłą współpracę z: Ośrodkami Recepcyjnymi dla Uchodźców, Mazowieckim
Urzędem Wojewódzkim, ośrodkami pomocy społecznej, powiatowymi urzędami pracy
i urzędami dzielnic, organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz uchodźców;

5

Więcej informacji na ten temat przedstawiono w rozdziale III
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h) Uczestniczono w pracach Zespołu powołanego przez Ministerstwo Polityki Społecznej,
przygotowującego publikację Informator dla uchodźców ;
i) Sprawowano opiekę i nadzór nad praktykantami oraz wolontariuszami,
współpracującymi z Centrum w zakresie udzielania pomocy uchodźcom;
j)

W ramach działalności Klubu Uchodźcy, funkcjonującego w siedzibie Ośrodka
„Nowolipie” we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Edukacji

Prawnej,

zorganizowano cykl spotkań szkoleniowych dla osób ze statusem uchodźcy.
Dotyczyły one podstaw prawa pracy, w tym problemu bezrobocia; podstaw prawa
cywilnego, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zagadnienia związane z pracą na
podstawie umów cywilnoprawnych, z prawem lokalowym (zwłaszcza umową najmu),
a także ochroną praw konsumentów, zagadnień związanych z meldunkiem, pomocą
integracyjną oraz prawami socjalnymi, w szczególności z zakresu rejestracji
w Urzędzie Pracy, a także zagadnień związanych z otrzymaniem ubezpieczenia
medycznego, numeru PESEL, numeru NIP itp. W cyklu 8 spotkań, prowadzonych
w języku polskim, rosyjskim i angielskim wzięło udział 20 uchodźców;
k) Uczestniczono w spotkaniach, organizowanych przez Szkołę Wyższą Psychologii
Społecznej, mających na celu przygotowanie do badań w zakresie funkcjonowania
wybranej mniejszości w Polsce. Do udziału w przedsięwzięciu wytypowano
uchodźców narodowości czeczeńskiej, zamieszkałych na terenie naszego kraju.
Powyższy projekt miał charakter międzynarodowy; równolegle podobne badania były
prowadzone w Niemczech, Holandii i Gracji, a ich wyniki były porównywalne.
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7. UDZIELANIE INFORMACJI O PRAWACH I UPRAWNIENIACH ORAZ
ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE SPECJALISTYCZNEGO
PORADNICTWA, W TYM RODZINNEGO
DLA RODZIN NATRALNYCH I ZASTĘPCZYCH

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie zadania udzielania informacji o prawach
i uprawnieniach oraz organizowania i powadzenia specjalistycznego poradnictwa, realizowało
we własnym zakresie oraz we współpracy z podlegającymi mu placówkami. Pomoc w formie
udzielania informacji o prawach i uprawnieniach świadczą pracownicy socjalni Działu
Pomocy

Środowiskowej.

Osoby

zwracające

się

osobiście,

telefonicznie

lub

korespondencyjnie do Centrum otrzymują informację o możliwościach uzyskania stosownej
do potrzeb pomocy ze strony instytucji pomocy społecznej oraz organizacji pozarządowych
działających na terenie Warszawy, a niejednokrotnie także w całym kraju. Centrum
dysponuje informatorem o organizacjach i instytucjach działających na polu pomocy
społecznej w Warszawie. Wykorzystywany w tym celu jest także dostęp do sieci
internetowej. Sprawy z jakimi osoby i rodziny zwracają się do Centrum dotyczyły najczęściej
trudnej sytuacji finansowej, problemów zdrowotnych, mieszkaniowych, przemocy w rodzinie
oraz problemów wychowawczych z dziećmi. W 2005 r. udzielono ponad 500 porad
i informacji.
Ponadto

pracownicy

Niepełnosprawnych

Miejskiego

udzielali

Ośrodka

informacji

o

Zatrudnienia

i

prawach

uprawnieniach

i

Rehabilitacji

Osób
osobom

niepełnosprawnym z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej.
Zadanie organizowania i prowadzenia specjalistycznego poradnictwa, w tym także rodzinnego
dla rodzin naturalnych i zastępczych oraz terapii rodzinnej realizują jednostki prowadzone
przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie lub z nim współpracujące: Publiczny Ośrodek
Adopcyjno-Opiekuńczy z siedzibą przy ul. Nowogrodzkiej 75, Ośrodek Adopcyjno –
Opiekuńczy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci przy ul. Szpitalnej 5, Katolicki Ośrodek
Adopcyjno - Opiekuńczy przy ul. Grochowskiej 194/196, Krajowy Ośrodek Adopcyjno –
Opiekuńczy Krakowskie Przedmieście 6, Ośrodek Rodzinnej Opieki Zastępczej Towarzystwa
„Nasz Dom” Al. Zjednoczenia 34. Placówki te udzieliły wsparcia 2.871 rodzinom.
Pomoc w formie poradnictwa specjalistycznego dostępna jest także w dwóch ośrodkach
interwencji kryzysowej przy ul. Dalibora 1 oraz ul. 6- Sierpnia 1/5, które to Ośrodki w ub. r.
udzieliły w 8.337 przypadkach wszechstronnej pomocy, w tym poradnictwa i informacji.
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8. POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM – REALIZACJA ZADAŃ
PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK ZATRUDNIENIA I REHABILITACJI
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Miejski Ośrodek Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizuje zadania
wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. nr 123 poz. 776 z późn. zm.) w zakresie
szeroko pojętej rehabilitacji zawodowej i społecznej.
Zadania te finansowane były ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych, których wysokość została ustalona według wzoru określonego
w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu
przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz.U. nr 88 poz.
808).
W ramach rehabilitacji zarówno zawodowej jak i społecznej

- kompletowano,

analizowano i oceniano wnioski oraz dokumenty składane przez zakłady pracy, fundacje,
stowarzyszenia i osoby fizyczne. Udzielano doradztwa organizacyjnego, prawnego
i ekonomicznego
gospodarczą

osobom

niepełnosprawnym

zamierzającym

prowadzić

działalność

lub pragnących skorzystać z dofinansowania w zakresie: turnusów

rehabilitacyjnych, barier architektonicznych i w komunikowaniu się, zaopatrzenia w sprzęt
rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Finansowano działalność
warsztatów terapii zajęciowej i imprezy sportowo – kulturalno - rekreacyjne i turystyczne
dla osób niepełnosprawnych. Bezstronność i obiektywność przy rozpatrywaniu złożonych
wniosków zapewniały działające w Ośrodku komisje opiniotwórczo – doradcze do spraw:
- rozpatrywania wniosków pracodawców w sprawie zwrotu przystosowania
tworzonych lub istniejących stanowisk pracy,
- udzielania pożyczek dla osób niepełnosprawnych na rozpoczęcie działalności
gospodarczej,
- dofinansowania turnusów rehabilitacyjnych,
- dofinansowania w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze,
- dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki,
- dofinansowania likwidacji barier architektonicznych i w komunikowaniu się,
składające się z przedstawicieli: Ośrodka, Urzędu Pracy m. st. Warszawy, organizacji,
stowarzyszeń i fundacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych.
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W 2005 r. zostało złożonych i zarejestrowanych 13.952 pism informacyjnych,
wystąpień, skarg, odwołań i wniosków, z tego: 12.142 dotyczyło rehabilitacji społecznej oraz
1.810 – rehabilitacji zawodowej.
Rodzaj korespondencji
Rehabilitacja społeczna

Rehabilitacja zawodowo

Wnioski

8.507

42

Wystąpienia

3.165

1.557

Odwołania, skargi
Inne

50

1

420

210

Odwołania, skargi i zażalenia
Rehabilitacja społeczna – ogółem

50

W tym: turnusy rehabilitacyjne

41

bariery architektoniczne

4

zaopatrzenie ortopedyczne

5

Rehabilitacja zawodowa – ogółem

1

W tym: pożyczki

1

Przystosowanie stanowisk pracy

-

Pracownicy Ośrodka przeprowadzili kontrole podmiotów korzystających ze środków PFRON
Kontrole i wizytacje
Liczba kontroli i wizytacji – ogółem

343

w tym: pożyczkobiorcy

10

Przystosowanie stanowisk pracy

17

bariery architektoniczne

310

warsztaty terapii zajęciowej

6
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A/ REHABILITACJA ZAWODOWA
1. Przystosowanie tworzonych lub istniejących stanowisk pracy
Pracodawca, który zatrudni przez okres co najmniej 36 miesięcy osoby niepełnosprawne
może otrzymać ze środków PFRON zwrot kosztów : przystosowania tworzonego lub
istniejącego stanowiska pracy, adaptacji pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób
niepełnosprawnych, adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej
funkcjonowanie w zakładzie pracy (Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia
15 września 2004 r. – Dz. U. nr 215 poz. 2186 ).
W 2005 r. przystosowano 80 stanowisk pracy w większości były to stanowiska produkcyjne

tj. operatorzy maszyn i urządzeń, sprzedawcy, magazynierzy i pracownicy
biurowi z obsługą komputera.
Kwota zwrotu przystosowania stanowisk pracy wyniosła łącznie 2.103.595 zł.
Przystosowanie tworzonych lub istniejących stanowisk pracy
Liczba
Zawarte
Rezygnacja
Liczba przyŚredni koszt
złożonych
umowy
zakładów
stosowanych
przystosowania
wniosków
pracy
stanowisk
stanowiska w zł
21
15
6
80
26.295
2. Refundacja wynagrodzeń
Refundacją wynagrodzeń w 2005 r. objętych zostało 206 osób niepełnosprawnych których
pracodawcy zawarli do 31.12.2002 r. umowy na tworzenie stanowisk pracy i refundację
wynagrodzeń przez okres 18 miesięcy ( płatne co drugi miesiąc).

Kwota zwrotu środków wynosiła – 833.982 zł.
Liczba umów, z których
realizowane były refundacje
wynagrodzeń
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Refundacja wynagrodzeń
Liczba osób
niepełnosprawnych,
za które refundowano
wynagrodzenia
206

Kwota zrealizowanych
wypłat
w zł
833.982

Rok 2005 był przedostatnim rokiem, w którym samorządy powiatowe/ miejskie dokonywały
refundacji wynagrodzeń pracodawcom, którzy zawarli umowy do 31.12.2002 r. dot. m.in.
refundacji wynagrodzeń za osoby niepełnosprawne. Zobowiązania te za dany rok naliczane są
z zawartych umów i nie przewidują absencji chorobowej i innych zdarzeń losowych
zatrudnionych osób niepełnosprawnych. Zwroty wynagrodzeń stanowią więc kwotę niższą
niż zaplanowana.
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3. Szkolenia
Szkolenie osób niepełnosprawnych bezrobotnych lub poszukujących pracy i nie
pozostających w zatrudnieniu, a zarejestrowanych w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy,
odbywa się w formach pozaszkolnych

w celu nauki zawodu, przekwalifikowania lub

podwyższenia kwalifikacji zawodowych w placówkach szkolących lub specjalistycznych
ośrodkach szkoleniowo – rehabilitacyjnych. Osobę niepełnosprawną kieruje na szkolenie
kierownik Urzędu Pracy m. st. Warszawy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 9.02.2000 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia
pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, organizacji szkoleń bezrobotnym, tworzenie
zaplecza metodycznego dla potrzeb informacji zawodowej i poradnictwa zawodowego oraz
organizowanie i finansowanie klubów pracy ( Dz. U. nr 12 poz.146 ze zm.).
W 2005 r. przeszkolone zostały 192 osoby niepełnosprawne.
Organizowano szkolenia w zakresie: składu tekstu, grafiki komputerowej, podstaw
księgowości, kadr i płac (system „Płatnik”), obsługi urządzeń magazynowych (wózki
widłowe i paletowe), ochrony środowiska, telemarketingu.
Kwota wypłacona jednostkom szkolącym wynosiła – 398.665 zł.
Szkolenia
Liczba złożonych
Wniosków

Liczba
przeszkolonych
osób

Kwota wypłaconego
dofinansowania
w zł

234

192

398.665

Średni koszt
szkolenia jednej
osoby
niepełnosprawnej
w zł
2.076

4. Pożyczki
Osoba niepełnosprawna zarejestrowana jako bezrobotna lub poszukująca pracy w Urzędzie
Pracy m. st. Warszawy może ubiegać się o pożyczkę na rozpoczęcie działalności
gospodarczej. Pożyczkę taką można uzyskać tylko jeden raz. Szczegółowe zasady udzielania, oprocentowania, spłaty i umarzania pożyczek dla osób

niepełnosprawnych

zawarte są w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 22 maja 1998 r. ( Dz.
U. nr 67, poz. 439 ze zm.).
W 2005 r. udzielono 7 osobom niepełnosprawnym pożyczek na rozpoczęcie działalności
gospodarczej w ogólnej kwocie 137.000 zł.
Rodzaje działalności prowadzone przez pożyczkobiorców to:
- handlowa - 3 osoby
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- usługowa - 4 osoby ( transportowe, biuro rachunkowe, szycie firan).
Pożyczki
Liczba
złożonych
wniosków

Wnioski
rozpatrzone
pozytywnie

Wnioski
rozpatrzone
negatywnie

Rezygnacje
wnioskodawców

Liczba
zawartych
umów

Kwota
udzielonych
Pożyczek
w zł

17

8

7

2

7

137.000

Średni koszt udzielonej pożyczki wyniósł – 19.571 zł.
Wnioski rozpatrzone negatywnie nie spełniały kryteriów formalnych zawartych w w/w
rozporządzeniu. W 2005 r. umorzono pożyczki udzielone w latach poprzednich – 12 osobom
niepełnosprawnym w ogólnej kwocie 134.466 zł. Warunkiem takiego działania jest
prowadzenie działalności gospodarczej co najmniej przez 24 miesiące i spełnienie
pozostałych postanowień umowy.
Jednym z warunków uzyskania pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez
osoby niepełnosprawne jest zabezpieczenie jej spłat przez dwóch lub trzech żyrantów
w zależności od dochodu poświadczonego przez zakład pracy. Trudności tych osób
w znalezieniu chętnych do podjęcia zabezpieczenia zobowiązań z tytułu poręczenia pożyczki
- są duże. Sytuacja ta powodowała, że osoby niepełnosprawne rezygnowały z możliwości
uzyskania pożyczki. Składano również wnioski niekompletne, których z różnych przyczyn nie
uzupełniano pomimo wysyłanych pism i których nie można było pozytywnie rozpatrzyć.

5. Dofinansowanie do oprocentowania kredytu bankowego
Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. nr 123 poz. 776 ze zm.) osoba niepełnosprawna
prowadząca działalność gospodarczą może otrzymać ze środków PFRON – dofinansowanie
do wysokości 50 % oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie tej
działalności. Z tej formy dofinansowania skorzystały 4 osoby niepełnosprawne prowadzące
działalność gospodarczą. Kwota wypłaconego dofinansowania wyniosła – 20.000 zł.
Dofinansowanie do oprocentowania kredytu bankowego
Kwota wypłaconego
Liczba złożonych wniosków
Liczba zawartych umów
dofinansowania
w zł
4
4
20.000

58

B. REHABILITACJA SPOŁECZNA
1. Turnusy rehabilitacyjne
Dopłaty do turnusów rehabilitacyjnych są tradycyjnie dofinansowane ze środków PFRON. Ta
forma aktywnej rehabilitacji społecznej cieszyła się, jak co roku, dużym zainteresowaniem
osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami m. st. Warszawy.
Osoba niepełnosprawna zamierzająca uczestniczyć w turnusie rehabilitacyjnym musi spełniać
warunki określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
22.05.2003 r. (Dz. U. nr 100 poz. 926) tj. złożyć wymagany komplet dokumentów, nie
przekroczyć podanego w rozporządzeniu limitu dochodu oraz skorzystać z rehabilitacji
prowadzonej w ośrodku uprawnionym do organizowania turnusów.
Organizatorzy turnusów starali się sprostać zmieniającym się oczekiwaniom uczestników, jak
również wymogom stawianym przez ustawodawcę zawartym w w/w rozporządzeniu.
Z uczestnictwa w turnusach skorzystało 7.438 osób niepełnosprawnych w łącznej kwocie
- 4.134.996 zł.
Turnusy rehabilitacyjne
Liczba osób ubiegających się o dofinansowanie
(wraz z opiekunami)
Liczba wniosków rozpatrzonych pozytywnie
Liczba wniosków zrealizowanych
Kwota dofinansowania turnusów w zł: ogółem:
w tym: dorośli
dzieci

8.377
7.946
7.438
4.134.996
3.567.084
567.912

2. Likwidacja barier architektonicznych i w komunikowaniu się
Zadania w zakresie likwidacji barier architektonicznych i w komunikowaniu się w związku z
indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych
wskazaniami zawartymi

- realizowane były zgodnie ze

w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia

25.06.2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze
środków PFRON ( Dz.U. nr 96 poz. 861 ze zm.).
a) Bariery architektoniczne
Na likwidację barier architektonicznych zawarto 129 umów. 112 wniosków nie zostało
zrealizowanych z uwagi na: niekompletność dokumentacji, brak środków finansowych na
udział własny lub rezygnację osób niepełnosprawnych z dofinansowania w roku 2005
a przesunięcie terminu wykonania na rok następny. W ramach tego zadania przystosowywano
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łazienki osobom niepełnosprawnym do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności,
budowano podjazdy

do budynków dla osób poruszających się na wózku, dokonywano

remontów posadzek, wymiany okien i drzwi.
Z tej formy dofinansowania skorzystało 129 osób – w ogólnej kwocie 1.342.784 zł.
( średnie dofinansowanie wynosiło – 10.409 zł.).
Bariery architektoniczne
Liczba złożonych wniosków
Liczba wniosków rozpatrzonych pozytywnie
Kwota dofinansowania w zł – ogółem:
w tym: dorośli
dzieci

241
129
1.342.784
941.807
400.977

b) Bariery w komunikowaniu się
Likwidacja barier w komunikowaniu się polegała głównie na dofinansowaniu osobom
niepełnosprawnym urządzeń umożliwiających kontakt z otoczeniem poprzez niwelowanie
ograniczeń

spowodowanych

uszkodzeniem

narządu

ruchu,

wzroku

i

słuchu.

Dofinansowywano zakup podnośników wannowych, czytników, czytaków, dyktafonów,
sprzętu udźwiękowionego tj. gleukometry i ciśnieniomierze oraz faksy i dodatkowe
dofinansowania do aparatów słuchowych.

Zawartych zostało 115 umów na likwidację barier w komunikowaniu się.
Kwota dofinansowania wynosiła – 199.011 zł. ( średni koszt – 1.731 zł.).

Bariery w komunikowaniu się
Liczba złożonych wniosków
Liczba wniosków rozpatrzonych pozytywnie
Kwota dofinansowania w zł – ogółem:
w tym: dorośli
dzieci

171
115
199.011
164.788
34.223

Z liczby złożonych wniosków, 56 wniosków nie zostało zrealizowanych z uwagi na
niespełnienie warunków rozporządzenia, ponownym złożeniu wniosku w okresie krótszym
niż 3 lata lub zrealizowaniem tego samego zamierzenia przez PFRON w ramach programu
„Pegaz” ( np. zakup komputera).

3. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki
W ramach dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych
złożono 89 wniosków na łączną kwotę 1.719.722 zł. Po rozpatrzeniu i zaopiniowaniu
pozytywnie oceniono 86

wnioski. Obejmowały one zarówno dotacje na organizowanie
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imprez o charakterze czysto sportowym, rekreacyjnym, turystycznym jak i kulturalnym, ale
część z nich łączyła wszystkie te elementy. Wnioskodawcami były jednostki posiadające
osobowość prawną spełniające wszystkie wymogi określone w rozporządzeniu Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia zadań powiatu, które mogą być
finansowane ze środków PFRON z dnia 25.06.2002. ( Dz.U. 96 poz. 861 ze zm.).
Organizowano również imprezy przeznaczone dla dzieci i młodzieży np. z okazji „Dnia
Dziecka”, „Andrzejek”i „ Mikołajek”.
Z dofinansowań w tym zakresie korzystały – instytucje państwowe, stowarzyszenia, fundacje
kluby, szkoły i przedszkola.
Zorganizowano 139 imprez na łączną kwotę 1.076.927 zł.
Sport, kultura, rekreacja i turystyka
Liczba złożonych wniosków
Liczba dofinansowanych imprez
Kwota dofinansowania ogółem w zł:
w tym: dorośli
dzieci

89
139
1.076.927
732.257
344.670

4. Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
O dofinansowanie do tego zadania mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne posiadające
oprócz aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności - zlecenie lekarskie na zakup
sprzętu rehabilitacyjnego,

przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,

informację o dopłacie z Narodowego Funduszu Zdrowia, fakturę zakupu i informację
o dochodach

w

ich

rodzinie.

Najczęściej

osoby

niepełnosprawne

ubiegały

się

o dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, niezbędnego do prowadzenia ćwiczeń
rehabilitacyjnych mających na celu poprawę poziomu funkcjonowania w życiu codziennym
(np. rowery stacjonarne, rowery trójkołowe, materace rehabilitacyjne). Zaopatrzenie
ortopedyczne obejmuje wyłącznie sprzęt i usługi wymienione w Rozporządzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 10.05.2003 r. w sprawie limitu cen przedmiotów ortopedycznych i środków
pomocniczych o takim samym zastosowaniu, ale różnych cenach – w zakresie którego
Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje to świadczenie, oraz limit cen do napraw przedmiotów
ortopedycznych (Dz.U. nr 85 poz. 786 z późn. zm.).
Realizacja tego zadania przebiegała zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy
i Polityki Społecznej w sprawie określenia zadań powiatu, które mogą być finansowane ze
środków PFRON (Dz. U. nr 96 poz. 861 z późn. zm.).
W 2005 r. – 1670 osób niepełnosprawnych złożyło wnioski na dofinansowanie do zakupu
sprzętu i usług na kwotę 2.050.000 zł.
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Dofinansowanie w ogólnej kwocie 1.766.536 otrzymało - 1.412 osób ( średnio 1.251 zł na
jedną osobę).
Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
Liczba złożonych wniosków
1.670
Liczba wniosków rozpatrzonych pozytywnie
1.412
Kwota dofinansowania w zł – ogółem;
1.766.536
w tym: dorośli
1.181.409
dzieci
585.127
Wnioski, które nie zostały rozpatrzone pozytywnie nie spełniały kryteriów dochodowych lub
też nie zawierały zleceń lekarskich na zakup sprzętu rehabilitacyjnego.
W przypadku takich zadań jak: dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych, zaopatrzenia
w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, likwidację barier
architektonicznych i w komunikowaniu się oraz dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji
i turystyki – wszystkie składane wnioski dotyczące dzieci – zostały zrealizowane.
5. Warsztaty terapii zajęciowej
Celem działania warsztatów terapii zajęciowej jest realizowanie zadań z zakresu rehabilitacji
społecznej i zawodowej zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdego
uczestnika, niezbędne do samodzielnego i aktywnego życia w środowisku. Cel ten
realizowany jest poprzez ogólne usprawnianie uczestników warsztatów, rozwijanie
umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej,
przygotowanie do życia w środowisku społecznym.
Na terenie m. st. Warszawy znajduje się

15 warsztatów terapii zajęciowej, w których

uczestniczy 487 osób niepełnosprawnych.
Warsztaty te realizują programy dla osób z następującymi schorzeniami:
- schorzenia psychiczne

- 3 warsztaty, liczba uczestników

- upośledzenie umysłowe

- 8 warsztatów, liczba uczestników - 288

- autyzm

- 1 warsztat, liczba uczestników

- 84

- 24

- niepełnosprawność ruchowa - 2 warsztaty, liczba uczestników

- 55

- schorzenia narządu wzroku - 1 warsztat, liczba uczestników

- 36

W 2005 r. w warsztacie prowadzonym przez Przychodnię Lekarską „ADER” powiększono
liczbę uczestników o 5 osób. Dofinansowanie 15 warsztatów terapii zajęciowej następowało
zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
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25.03.2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej ( Dz. U. nr 63 poz.587) i wynosiło –
6.535.487 zł.
Warsztaty terapii zajęciowej
Liczba warsztatów terapii zajęciowej

15

Liczba osób uczestniczących w WTZ

487

Kwota przyznanego dofinansowania w zł

6.535.487

6.Inne działania
Oprócz zadań wynikających z w/w ustawy Miejski Ośrodek podejmował działania
i inicjatywy w zakresie organizacji dwóch giełd pracy wspólnie z Urzędem Pracy m. st.
Warszawy, współpracował z jednostkami samorządowymi przy organizacjach giełd pracy
w dzielnicach : Tarchomin, Praga-Południe, Żoliborz. oraz międzynarodowej giełdy pracy
w Pałacu Kultury i Nauki. Ponadto był współorganizatorem spotkań z okazji „Dnia Dziecka”,
„Mikołajek”, „Dnia Pracownika Niepełnosprawnego”, Dnia Pracownika Głuchego” i innych
okazjonalnych imprez organizowanych przez fundacje, stowarzyszenia i zakłady pracy dla
dzieci i dorosłych osób niepełnosprawnych. Promował także przy udziale mediów działania
Ośrodka na rzecz osób niepełnosprawnych starając się określić możliwość i przybliżyć
dostępność skorzystania z pomocy finansowej m.in. przy zakupie sprzętu ortopedycznego i
sprzętu służącego szeroko pojętej rehabilitacji oraz przy likwidacji barier architektonicznych
Ośrodek na bieżąco współpracował z Centrum Informacyjnym Stowarzyszenia „Integracja” i
z ośrodkami pomocy społecznej wskazując osobom niepełnosprawnym

formy i źródła

pomocy jakie mogą uzyskać przy dofinansowaniu środkami PFRON. Wspierając nowe formy
działania warsztatów terapii zajęciowej aranżował spotkania z ich kierownikami. Inicjował
kierunki szkoleń we współpracy z Urzędem Pracy m. st. Warszawy poprzez organizację
spotkań z pracodawcami zamierzającymi zatrudniać osoby niepełnosprawne.
Ponadto Miejski Ośrodek Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych był
inicjatorem i organizatorem programu leczenia dzieci, będących mieszkańcami Warszawy
z mózgowym porażeniem dziecięcym. Przeprowadzał działania związane z rekrutacją
i kierowaniem dzieci do Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego „SYRENA” w Mielnie.
Rehabilitacja prowadzona była we współpracy z firmą Euromed, stosując znaną na świecie
metodę rehabilitacji z wykorzystaniem kombinezonu kosmicznego.
W roku 2005 zorganizowane zostały cztery 28 - dniowe turnusy, w których udział wzięło 100
dzieci.
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Wykonanie planu budżetowego MOZiRON
Na realizację wszystkich zadań określonych ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. nr 123 poz. 776
z późn. zm) poniesiono wydatki w wysokości – 18.548.983 zł. co stanowi 98,6 % limitu
środków przyznanych przez PFRON Miastu Stołecznemu Warszawa.
Podziału środków na poszczególne zadania dokonała Rada m. st. Warszawy w dniu
11 kwietnia 2005 r. (uchwała XLVII/1202/2005), a zmian wysokości środków pomiędzy
zadaniami - w dniu 11 lipca 2005 r.(uchwała nr LVI/1538/2005), w dniu 28 października
2005 r. (uchwałą nr LXI/1725/2005) oraz

w dniu 9 grudnia 2005 r. (uchwałą

nr LXIII/1919/2005).
Rozliczenie wydatków z podziałem na poszczególne zadania
Plan

Wykonanie

Zadanie
Przystosowanie stanowisk
Pracy
Refundacja wynagrodzeń
/zobowiązania z lat ubiegłych/
Szkolenia /Urząd Pracy/
Pożyczki
Dofin. do oprocentowania
kredytu bankowego
Turnusy rehabilitacyjne
Bariery architektoniczne
Bariery w komunikowaniu się
Zaopatrzenie w sprzęt rehab.
przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze
Dofin.sportu, kultury, rekreacji i
turystyki
Warsztaty terapii zajęciowej
RAZEM:

Wskaźnik %
3:2
99,2

2.120.000

2.103.595

926.167

833.982

90,0

400.000
200.000
20.000

398.665
137.000
20.000

99,7
68,5
100,0

4.200.000
1.350.000
200.000
1.767.887

4.134.996
1.342.784
199.011
1.766.536

98,5
99,5
99,5
99,9

1.100.000

1.076.927

97,9

6.535.548
18.819.602

6.535.487
18.548.983

100,0
98,6
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III. PODJĘTE INICJATYWY
I REALIZOWANE PROGRAMY
1. PRZEKSZTAŁCENIA
PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH
W 1999 roku sprawowanie opieki nad dzieckiem i rodziną stało się zadaniem samorządu,
a w nim służb pomocy społecznej. W Warszawie początkowo działania w tym zakresie
prowadzone były przez byłego Starostę Powiatu Warszawskiego, na którym spoczywało
w pierwszej kolejności przejęcie od resortu edukacji placówek dziennej i stacjonarnej
pomocy dzieciom oraz rodzin zastępczych, a także zorganizowanie ich funkcjonowania w
nowych warunkach prawnych i finansowych.
Po zmianie ustroju m. st. Warszawy, w listopadzie 2002 roku rozpoczął się okres
przyspieszonych przemian w tej dziedzinie, które zmierzają w kierunku „od instytucjonalnych
do rodzinnych form opieki nad dzieckiem”, a odpowiedzialność za ich powodzenie spoczęła
na Prezydencie m. st. Warszawy. Za podstawę przekształceń przyjąć należy zobowiązanie
wynikające z § 41 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
1 września 2000r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych, który

określa, że

„w placówce zapewniającej opiekę całodobową ciągłą nie powinno jednocześnie przebywać
więcej niż 30 dzieci”. Przy czym ideą koncepcji jest przeciwdziałanie umieszczaniu dzieci
w placówkach, a podstawą pomocy każdej rodzinie jest jej wsparcie w taki sposób, aby mogła
ona zachować zdolność do funkcjonowania, w tym spowodować opiekę nad dziećmi. Jeżeli
okoliczności losowe powodują, że taka pomoc nie jest wystarczająca, samorząd zobowiązany
jest zapewnić dzieciom pozbawionym opieki wychowanie w warunkach zbliżonych do
rodzinnych. Dlatego też istniejące w Warszawie placówki opiekuńczo-wychowawcze, do
końca 2006 roku ulegną przekształceniom tak, aby osiągnęły liczbę 30 miejsc. Przy
dochodzeniu do wskazanego standardu zastosowana będzie zasada prawa dziecka do wyboru
formy opieki – pozostanie w placówce, ewentualnie umieszczenie w rodzinie zastępczej,
rodzinnym domu dziecka, usamodzielnienie.
Placówki socjalizacyjne ulegną zmniejszeniu w zakresie liczebności dzieci pozostających pod
opieką tak, aby zindywidualizować sposób oddziaływania opiekuńczego. Osiągnięcie tego
celu będzie możliwe także poprzez tworzenie tzw. mieszkań filialnych przeznaczonych dla
grup wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych.
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W celu pozyskania kandydatów do prowadzenia rodzinnych form opieki oraz włączenie
społeczności stolicy w rozwiązywanie problemu dzieci i młodzieży pozbawionych opieki Miasto w listopadzie 2004 roku rozpoczęło Kampanię społeczną o charakterze edukacyjnoinformacyjnym pod hasłem „Nie odwracaj się. Daj im przyszłość – Warszawskie Rodzinne
Domy Dziecka”, o której szczegółowe informacje znajdują się na kolejnych stronach
niniejszego sprawozdania.
Przygotowania do koniecznych zmian, oraz zorganizowanie w m. st. Warszawa
przejrzystego systemu opieki nad dzieckiem są już zaawansowane. I tak:
1. Placówki otrzymały lokale z zasobów komunalnych miasta Warszawy w celu
utworzenie w nich filii:
-

Dom Dziecka Nr 1, al. Zjednoczenia 34 – lokale nr 1 i 2 przy ul. Wrzeciono 30
(Kameralna Grupa Usamodzielnienia dla 14 dzieci),

-

Dom Dziecka Nr 10, ul. 6-go Sierpnia 1/5 – lokal nr 6 przy ul. Tynieckiej 18 (filia
placówki dla 10 dzieci); Dzielnica Mokotów zaproponowała również lokal nr 8
przy

ul.

Gagarina

31

(filia

placówki,

ewentualnie

Kameralna

Grupa

Usamodzielnienia dla 10 dzieci),
-

Dom Dziecka Nr 11, ul. Bohaterów 50 – lokal nr 35 przy ul. Chełmżyńskiej 27
(filia placówki dla 12-14 dzieci).

2. Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie zawarło z Zarządem Mienia Skarbu Państwa
umowę najmu lokali z przeznaczeniem na mieszkania chronione dla usamodzielnianych
wychowanków. Jedno z mieszkań zostało przekazane zgodnie z harmonogramem
przekształceń - Domowi Dziecka Nr 1, przy al. Zjednoczenia 34, w drugim natomiast
zamieszkują usamodzielniani wychowankowie z rodzin zastępczych wskazani przez tut.
Centrum.
3. Zgodnie z Zarządzeniami Dyrektora Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia
10.08.2005r. dokonano zmniejszenia od 1 września 2005 roku limitów miejsc
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Ustalono jednocześnie zmianę liczby
miejsc od 1 stycznia 2006 roku (ilustruje to poniższa tabela):
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PLACÓWKA

Dom Dziecka Nr 1
al. Zjednoczenia 34
Dom Dziecka Nr 2
ul. Jaktorowska 6
Dom Dziecka Nr 3
ul. Dalibora 1
Dom Dziecka Nr 4
ul. Rakowiecka 21
Dom Dziecka Nr 5
ul. Podmokła 4
Dom Dziecka Nr 9
ul. orotyńskiego 13
Dom Dziecka Nr 10
ul. 6-go Sierpnia 1/5
Dom Dziecka Nr 11
ul. Bohaterów 50
Dom Dziecka Nr 12
ul. Tarczyńska 27
Dom Dziecka Nr 15
ul. Nowogrodzka 75
Dom Dziecka Nr 16
ul. Międzyparkowa 5
Pogotowie
Opiekuńcze Nr1, ul.
Dembińskiego 1
Pogotowie
Opiekuńcze Nr2, ul.
Św. Bonifacego 81
Ośrodek
InterwencyjnoDiagnostyczny,
ul. Dalibora 1
SUMA

LIMIT MIEJSC
DO 01.09.2005r.

OD 01.09.2005r.

OD 01.01.2006r.

80

78

75

40

40

37

55

52

50

80

52

42

80

75

72

80

55

50

60

57

52

80

75

70

40

40

37

120

100
(65+35int.)

90
(60+30int.)

40

40

40
(10+30int.)

50

40

40

150

140

120

25

25

30

980

869

805

4. Zmniejszono zatrudnienie w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w taki sposób, by
odpowiadało potrzebom mniejszej liczby dzieci w nich przebywających. Planowana jest
jeszcze w tym roku dalsza redukcja zatrudnienia.
W celu zdynamizowania procesu przekształceń dyrektorzy placówek opiekuńczowychowawczych zostali zobowiązani począwszy od dnia 01.09.2005r. do
comiesięcznego informowania tut. Centrum o przebiegu dokonywanych zmian
kadrowych oraz o wszystkich pozostałych działaniach podejmowanych w tym zakresie.
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2. KAMPANIA SPOŁECZNA
„NIE ODWARACAJ SIĘ. DAJ IM PRZYSZŁOŚĆ
- WARSZAWSKIE RODZINNE DOMY DZIECKA”
Kampania społeczna trwa już ponad rok. Akcję zainicjowało w listopadzie 2004r. Biuro
Polityki Społecznej Urzędu m.st. Warszawy.
Realizatorami prowadzonych działań są: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie oraz
Publiczny Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy przy ul. Nowogrodzkiej 75,Ośrodek Adopcyjno
Opiekuńczy

Towarzystwa

Przyjaciół Dzieci

przy ul. Szpitalnej 5, Katolicki Ośrodek

Adopcyjno-Opiekuńczy przy ul. Grochowskiej 194/196.
Głównym celem Kampanii jest wspieranie wychowanków domów dziecka oraz zmiana
nastawienia społeczeństwa wobec ich wychowanków. Konkretne działania polegają zaś m.in.
na zaproszeniu mieszkańców Warszawy, a także innych miast do prowadzenia w stolicy
rodzinnych domów dziecka oraz rodzin zastępczych, w tym pełniących tę funkcję zawodowo
(pogotowia rodzinne, rodziny wielodzietne, rodziny specjalistyczne).
Biorąc pod uwagę znaczne potrzeby w zakresie opieki nad dzieckiem pozbawionym
częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej, w szczególności dla rodzeństw i dzieci
o specyficznych potrzebach zdrowotnych czy emocjonalnych m. st. Warszawa utworzy
rodzinne domy dziecka (dwa z nich zlokalizowane w Dzielnicy Ursus i Dzielnicy Wesoła
są w trakcie budowy i powstaną w 2006 roku). Kolejne placówki powstaną w
Dzielnicach: Praga Południe, Białołęka i Bemowo.
Rodzinny Dom Dziecka, mimo że w myśl przepisów jest placówką, czyli instytucjonalną
formą pomocy i wykonuje zadania przypisane przez ustawodawcę, tworzy jedną,
wielodzietną rodzinę dla dzieci pozbawionych opieki. W planach Miasta jest
wybudowanie 15 rodzinnych placówek oraz oddanie ok. 30 lokali w oparciu o zasoby
komunalne miasta z przeznaczeniem na Rodzinne Domy Dziecka. Zamiarem jest, aby do
końca 2006 roku ok. 300 dzieci z terenu Warszawy znalazło miejsce w tego typu
placówkach.
Dotychczas zorganizowano 6 zawodowych rodzin zastępczych, w tym 2 pogotowia rodzinne,
3 rodziny specjalistyczne, jedną rodzinę wielodzietną, w których aktualnie przebywa 14
dzieci .
Jedna z tych rodzin pełni swą funkcję w lokalu uzyskanym dzięki wsparciu Dzielnicy
Śródmieście, pozostałe rodziny działają we własnych mieszkaniach lub domach.
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Dla rodzin zastępczych Miasto przeznacza stopniowo również lokale z zasobów
komunalnych, którymi zarządza Biuro Polityki Lokalowej Urzędu m. st. Warszawy. Pierwsze
3 mieszkania zostaną zasiedlone na początku 2006r. przez kolejne rodziny zawodowe, które
przygotowane są do opieki nad dziećmi o specjalistycznych potrzebach zdrowotnych
z domów dziecka.
W 2005r. zawarto 7 umów z zawodowymi rodzinami zastępczymi (jedna z nich wygasła). Na
dzień 31 grudnia 2005r. na terenie Miasta Stołecznego Warszawy funkcjonowały następujące
zawodowe niespokrewnione z dzieckiem rodziny zastępcze:
-

1 wielodzietna rodzina zastępcza,

-

3 specjalistyczne rodziny zastępcze,

-

2 rodziny zastępcze o charakterze pogotowia rodzinnego.

Działalność tych rodzin odbywa się w oparciu o postanowienie zawarte w umowach
cywilno-prawnych zawartych pomiędzy daną rodziną a Prezydentem m.st. Warszawy, a
także sposób i na warunkach określonych przepisami ustawy 12 marca 2004r. o pomocy
społecznej (Dz. .U. Nr 64 z 2004r. ,poz. 593 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra
Polityki Społecznej dnia 18 października 2004r. w sprawie rodzin zastępczych (Dz. U. Nr
233 z 2004r., poz. 2344).
Dla osób zainteresowanych tworzeniem rodzinnych domów dziecka lub rodzin zastępczych
na terenie m.st. Warszawy, w ramach kampanii społecznej „Daj im przyszłość” działa
bezpłatny

numer

informacyjny

0-800-88-99-88,

zaś

na

stronie

http://www.dajimprzyszlosc.pl/ można znaleźć niezbędną wiedzę merytoryczną dotyczącą
tej tematyki. Można również kontaktować się z ośrodkami adopcyjno -opiekuńczymi, które
biorą udział w akcji tj. z Publicznym Ośrodkiem Adopcyjno -Opiekuńczym przy ul.
Nowogrodzkiej 75, Katolickim Ośrodkiem Adopcyjno -Opiekuńczym przy ul. Grochowskiej
194/196 oraz Ośrodkiem Adopcyjno -Opiekuńczym TPD przy ul. Szpitalnej 5.
W ramach kampanii w 2005r. udzielono łącznie 6.653 porady osobom zainteresowanym
problematyką rodzinnej opieki zastępczej.

Liczba
telefonów

2060

Liczba udzielonych porad w ramach kampanii „Daj im przyszłość” - 6653
Informacja
Informacja
Tematyka
Tematyka
Inne związane
ogólna
teleadresowa
rodzin
placówek
z tematem
zastępczych
rodzinnych
opieki nad
dzieckiem

1916

1902
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1164

590

1081

W ramach Kampanii prowadzonych jest wiele imprez, spotkań informacyjnych,
w których biorą udział pracownicy Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie.
W 2005 roku były to m.in.:
-

Sesja Rady Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy – 26 lutego 2005r.,

-

Targi Pracy, Białołęka 2005 – 14 kwietnia 2005r.,

-

Targi Pracy, Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego – 26 kwietnia 2005r.

-

Piknik Rodzinny, Pole Mokotowskie – 5 czerwca 2005r.,

-

Warszawskie Spotkania Rodzinne, Park Agrykola – 10 września 2005r.

-

Marsz ECCO Walkaton, Park Agrykola – 24 września 2005r.

-

Parafia p.w. Św. Ojca Pio w Warszawie, przy ul. Gen. A. E. Fieldorfa 1 (udział
w mszach świętych oraz odpuście) – 11 i 25 września 2005r.,

-

II Międzynarodowe Targi Pracy, Warszawa 2005 – 12 października 2005r.,

-

Aukcja „Cow Parade”, Hotel Europejski – 26 października 2005r.,

-

II Warszawskie Spotkania Wigilijne, Plac Teatralny – 18 grudnia 2005r.,

-

trzy konferencje prasowe organizowane przez Biuro Polityki Społecznej Urzędu
m. st. Warszawy – 5 lipca 2005r., 15 lipca 2005r. oraz 18 października 2005r.,

-

bieżące spotkania z ośrodkami adopcyjno-opiekuńczymi biorącymi udział w Kampanii.

3. KONKURSY „MÓJ DOM” oraz „KU DOROSŁOŚCI”
W 2005 r. we współpracy z Biurem Polityki Społecznej Urzędu m. st. Warszawy
zorganizowano

VI

edycję

Konkursu

„Mój

Dom”,

przeznaczonego

dla

usamodzielnianych, pracujących i uczących się wychowanków placówek opiekuńczowychowawczych.
Celem tej inicjatywy jest promowanie wychowanków domów dziecka, których dojrzałość
społeczna i emocjonalna jest gwarantem prawidłowego podejmowania decyzji w dalszym
życiu. W konkursie biorą udział usamodzielniani Wychowankowie, wytypowani przez
placówki opiekuńczo – wychowankowie, startujący w dorosłe życie, starający się
o mieszkanie z zasobów TBS. Spośród 19

laureatów konkursu w 2005 r. –

3 Wychowanków otrzymało klucze do mieszkania.
W ramach programu „Ku dorosłości” organizowane są mieszkania chronione, które są
mieszkaniami przekazanymi w użytkowanie Warszawskiemu Centrum Pomocy Rodzinie
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na rzecz usamodzielnianych wychowanków przez Zarząd Mienia Skarbu Państwa. Są to
mieszkania w budynkach mieszkalnych. Zarządzeniem dyrektora tut. Centrum zostały one
przyznane placówkom socjalizacyjnym (domom dziecka). Obecnie w Warszawie
funkcjonuje 11 tego typu mieszkań dla usamodzielnianych wychowanków placówek
socjalizacyjnych.
Wychowankowie usamodzielnieni lub będący w programie usamodzielnienia mogą
wystąpić z wnioskiem o pomoc w formie mieszkania chronionego do Dyrektora
Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie za pośrednictwem Dyrektora placówki.
Dyrektor z upoważnienia Prezydenta m. st. Warszawy wydaje decyzję administracyjną
w tej sprawie. Decyzja nie może być wydana na dłuższy okres czasu niż rok. Zdarza się
jednak w szczególnych przypadkach, że pobyt wychowanka jest przedłużany. Przede
wszystkim dzieje się tak wtedy, gdy wychowanek w niedługim czasie ma otrzymać
mieszkanie z zasobów komunalnych miasta. W roku 2005 z tej formy pomocy skorzystało
37 usamodzielnianych wychowanków.
Wychowankowie
samodzielnego

w

wyżej

życia.

wymienionych

Inicjatywa

programu

mieszkaniach
stwarza

przygotowują

możliwości

się

do

wzbogacenia

wychowanków w takie umiejętności, jak dokonywanie własnych wyborów oraz
samodzielne podejmowanie decyzji, dysponowanie własnym budżetem, prowadzenie
gospodarstwa domowego, zawieranie i utrzymywanie kontaktów międzysąsiedzkich,
poprawianie stosunków z rodziną, załatwienie podstawowych spraw w urzędach
i instytucjach związanych z poszukiwaniem pracy, kontynuowanie nauki.

4. MIESZKANIA DLA UCHODŹCÓW
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, jako realizator zadania zleconego udzielania
pomocy uchodźcom, za jedną z najpilniejszych, nie zaspokojonych potrzeb tej grupy klientów
postrzega pomoc mieszkaniową. Jedyną formą wsparcia w tym zakresie z jakiej mogły
korzystać osoby legitymujące się statusem uchodźcy, była pomoc finansowej, w ramach
indywidualnego programu integracyjnego, z przeznaczeniem m.in. na pokrycie kosztów
wynajmu mieszkań na wolnym rynku. Jednak po zakończeniu programu integracji, który trwa
maksymalnie 12 miesięcy, osoby nie posiadające własnych źródeł dochodu, nie są w stanie
utrzymywać wynajmowanych lokali we własnym zakresie i ich sytuacja mieszkaniowa staje
się bardzo trudna.
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Wychodząc na przeciw potrzebom mieszkaniowym naszych klientów, podjęta została
uchwała nr XLIII/1010/2004 z dnia 2 grudnia 2004 r. Rady miasta stołecznego Warszawy
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta
stołecznego Warszawy, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2005 r. W myśl jej zapisów
z mieszkaniowego zasobu Miasta wynajmowane są lokale osobom, posiadającym status
uchodźcy, jeżeli o wynajęcie lokalu wystąpi Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie. Na
realizację

pomocy mieszkaniowej

osobom

legitymującym

się

statusem

uchodźcy

zagwarantowano do 5 lokali rocznie.
Ponadto Miasto st. Warszawa, wnosząc

partycypację w kosztach budowy lokali

w Towarzystwie Budownictwa Społecznego Praga Północ Sp. z o.o. - wyraziło gotowość
kierowania rodzin uchodźców do wynajęcia mieszkań, będących w jego zasobach. Do
dyspozycji uchodźców przedstawiono kolejnych 5 lokali, usytuowanych w budynku przy
ul. Zaokopowej w Warszawie. Skierowanie do nich również było poprzedzone rekomendacją
Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie. Osoby ubiegające się o wskazanie do wynajęcia
mieszkania z zasobów TBS Praga Północ były zobowiązane spełniać ogólnie obowiązujące
kryteria w tym zakresie, dotyczące przede wszystkim wysokości dochodu w gospodarstwie
domowym.
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, chcąc zapewnić pomoc mieszkaniową osobom
i rodzinom, które włożyły najwięcej wysiłku w proces integracji społecznej i najbardziej
potrzebują pomocy mieszkaniowej – zorganizowało dwie edycji kwalifikacji osób
zainteresowanych tą formą pomocy.
Pierwsza edycja dotyczyła kwalifikacji do mieszkań TBS – Praga Północ i odbyła się
w kwietniu 2005 r. Złożonych zostało 13 wniosków, które zgodnie z przyjętymi zasadami
były opiniowane przez

organizacje pozarządowe, działające na rzecz tej grupy

cudzoziemców. Komisja Kwalifikacyjna składająca się z przedstawicieli tut. Centrum, Biura
Polityki Społecznej Urzędu m. st. Warszawy oraz Caritas Archidiecezji Warszawskiej
rekomendowała 5 rodzin i osób do najmu w/w lokali. Wskazani wnioskodawcy podpisali
stosowne umowy i zamieszkali już w nowych mieszkaniach. Są to osoby narodowości:
czeczeńskiej, pakistańskiej, angolskiej, białoruskiej oraz rodzina bezpaństwowców.
Druga edycja kwalifikacji miała miejsce w październiku 2005 i dotyczyła wskazania do
wynajmu

lokali wchodzących w skład zasobów komunalnych m. st. Warszawy. W/w

Komisja wytypowała kolejnych 5 rodzin i osób (w tym : 2 z Czeczenii, 1 z Kuby, 1 z Etiopii
i 1 ze Sri Lanki), których rekomendowane wnioski przekazano do Biura Polityki Lokalowej
Urzędu m. st. Warszawy. Następnie zostały one skierowane do Wydziałów Zasobów
72

Lokalowych w Dzielnicach Śródmieście, Ochota, Mokotów, Praga Południe oraz Wola, gdzie
będą zrealizowane w roku 2006.
5. PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ MIEDZKAŃCÓW
DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ
W dniach 13-16 września 2005 r., w Ośrodku Rehabilitacyjno – Wypoczynkowym
„NEPTUN” w Jantarze zorganizowano przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
przy współudziale Polskiego Towarzystwa Pracowników Socjalnych VI Przegląd
Twórczości Artystycznej Mieszkańców Domów Pomocy Społecznej m.st. Warszawy.
W imprezie wzięli udział przedstawiciele 18 domów pomocy społecznej oraz Centrum
Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej „Ośrodek Nowolipie” (łącznie
101 mieszkańców i 27 opiekunów). Program Przeglądu przewidywał 2 dni prezentacji
dorobku Mieszkańców, w występach od 10-20 minut. Repertuar popisów Mieszkańców
był szeroki: aranżacja literatury pięknej, aranżacja autorskich scenariuszy mieszkańców
i terapeutów, bądź po prostu w formie muzycznej (zespoły muzyczne).
W trakcie Przeglądu (14.09.2005 r.) zorganizowano Mieszkańcom wycieczkę do skansenu
– udział w wycieczce wzięło 61 Mieszkańców i 16 opiekunów.

6. EUROKOORDYNACJA
W lipcu 2005r. Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie zakończyło współpracę w ramach
realizacji projektu pt. „Wspieranie integracji uchodźców oraz wykonywanie usług
społecznych na rzecz osób posiadających status uchodźcy na terenie woj. mazowieckiego”
w części dotyczącej Warszawy. Tut. Centrum realizowało projekt, o którym mowa
w charakterze partnera . W dniu 4 sierpnia 2004 r. zawarta została umowa partnerstwa
pomiędzy Wojewodą a Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie i od sierpnia 2004 r. tut.
Centrum rozpoczęło jej realizację.
Projekt ten tut. Centrum realizowało we współpracy z liderem projektu tj. Mazowieckim
Urzędem Wojewódzkim, Caritas Archidiecezji Warszawskiej i Fundacją Nauki Języków
Obcych „Linguae Mundi” – Centrum Nauczania Języka Polskiego dla Cudzoziemców.
W ramach tego przedsięwzięcia uruchomiono Biuro ds. Uchodźców Caritas Archidiecezji
Warszawskiej, wynajęto mieszkania rotacyjne dla uchodźców, przygotowano i wdrożono
profesjonalny kurs języka polskiego dla uchodźców połączony z elementami wiedzy o Polsce
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i orientacji zawodowej, przeszkolono grupę nauczycieli i przedstawicieli służb społecznych
województwa mazowieckiego w dziedzinie integracji uchodźców.
W ramach powyższego projektu tut. Centrum współpracowało przy działaniach
związanych z:
-

naborem uchodźców i monitorowania ich uczestnictwa w kursie języka polskiego,

-

zakwaterowaniem uchodźców na terenie woj. Mazowieckiego,

-

zapoznaniem służb społecznych z praktycznym aspektem integracji uchodźców.

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie dostrzegając możliwość dalszego wsparcia działań
związanych z integracją uchodźców i właściwe przygotowanie do obsługi tej grupy
cudzoziemców – kadry pomocy społecznej w dniu 1 grudnia 2005r., wyraziło wstępną
deklarację partnerstwa, dotyczącą przystąpienia tut. Centrum do projektu finansowanego ze
środków

Europejskiego Funduszu Uchodźczego, która jest kontynuacją powyższego

przedsięwzięcia i nosi nazwę „Integracja cudzoziemców objętych ochroną międzynarodową.
Rozwój systemu wsparcia instytucjonalnego na Mazowszu”.
Ponadto w 2005r. tut. Centrum współpracowało przy pracach związanych z przygotowaniem
projektu pt. „Międzykulturowe Centrum Adaptacji Zawodowej”, którego działania
współfinasowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego
w ramach Tematu A 0692d1 Programu operacyjnego – program Inicjatywy Wspólnotowej
EQUAL dla Polski 2004-2006”.
Związku z powyższym tut. Centrum współpracowało przy realizacji I Działania Partnerstwa
na Rzecz Rozwoju w ramach powyższej Inicjatywy, w którym Administratorem projektu była
Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej. W ramach działania I tut. Centrum brało udział m.in.
w:
a) tworzeniu Partnerstwa poprzez współdziałanie przy opracowaniu umowy
bilateralnej;
b) pracach Rady Centrum - dzieleniu się informacjami dotyczącymi form
i możliwości dotarcia do środowisk beneficjentów oraz zakresu i możliwości
działania w środowisku pracowników socjalnych;
c) współpracy w projektowaniu Partnerstwa Ponadnarodowego;
d) współpracy przy projektowaniu

struktury Rady Konsultacyjnej

z przedstawicieli głównych beneficjentów;
e) nawiązywaniu kontaktu ze środowiskami beneficjentów wtórnych;
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złożonej

f) planowaniu, realizacji, ewaluacji i upowszechnianiu dorobku Partnerstwa na
szczeblu narodowym i ponadnarodowym;
g) konsultacjach dotyczących środowisk głównych beneficjentów;
h) upowszechnianiu informacji o Partnerstwie w środowisku pracowników
socjalnych
W związku z wycofaniem się Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej z dalszych etapów
związanych z realizacją projektu, funkcję Administratora w Działaniu 2 i 3 przejął
Uniwersytet Warszawski.
Obok lidera projektu – Uniwersytetu Warszawskiego w realizację przedsięwzięcia
zaangażowani będą następujący Partnerzy: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Centrum
Kształcenia i Rehabilitacji, Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej,
Fundacja Przeciwko Handlowi Kobietami La Strada.
W ramach Działaniu 2 tut. Centrum zamierza:
a) rozpowszechniać wśród uchodźców informacje o organizowanych przez
Międzykulturowe Centrum Adaptacji Zawodowej kursach adaptacyjnych oraz
programach rehabilitacji zawodowej;
b) współpracować w zakresie diagnozowania sytuacji i potrzeb zawodowych
uchodźców oraz kierować uchodźców do doradcy zawodowego pracującego
w Centrum;
c) współpracować w zakresie analizy potrzeb szkoleniowych pracowników
socjalnych, koordynować i pomóc w naborze pracowników socjalnych
zainteresowanych uczestniczeniem w szkoleniach;
d) uczestniczyć we współpracy ponadnarodowej w zakresie wiążącym się
z kompetencjami i możliwościami WCPR poprzez uczestnictwo w wyjazdach,
konferencjach, seminariach, wizytach studyjnych;
e) realizować doradztwo dotyczące zakresu i form upowszechniania dorobku
Partnerstwa na szczeblu narodowym i ponadnarodowym;
f) upowszechniać

dorobek

Partnerstwa

poprzez

udział

w

opracowywaniu

i redagowaniu programów szkoleniowych, materiałów metodycznych, raportów,
seminariów, konferencji i szkoleń dotyczących pomocy uchodźcom.

75

W ramach Działania 3 tut. Centrum będzie:
a) współpracować w działaniach mających wprowadzać dorobek Partnerstwa
w główny nurt polityki społecznej w Polsce;
b) współpracować w działaniach mających wprowadzać dorobek Partnerstwa
w praktykę pracy socjalnej z uchodźcami w Polsce;
c) uczestniczyć w konferencjach, seminariach, pracach organizacyjnych
i merytorycznych upowszechniających dorobek Partnerstwa.
W związku z tym, że środki wspólnotowe kierowane są na aktywną politykę społeczną
pozwalają na podjęcie szeregu niezbędnych inicjatyw, które pozwalają holistycznie
zaspakajać potrzeby osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, tut. Centrum planuje
kontynuację działań, o których mowa powyżej i podjęcie nowych inicjatyw, mających na celu
zwiększenie oferty usług na rzecz naszych klientów.

7. REALIZACJA INWESTYCJI
PN. BUDOWA RODZINNYCH DOMÓW DZIECKA
Warszawskie

Centrum

Pomocy

Rodzinie

w

roku

2005

kontynuowało

prace

przygotowawcze, konieczne do rozpoczęcia budowy dwóch Rodzinnych Domów Dziecka jednego w Dzielnicy Warszawa Ursus, drugiego w Dzielnicy Warszawa Wesoła. W związku
z otrzymaniem w dniu 12.08.2005 roku pełnomocnictwa od Prezydenta m. st. Warszawy do
dysponowania kolejnymi

pięcioma nowymi działkami na budowę Rodzinnych Domów

Dziecka:
- dwoma w Dzielnicy Warszawa Białołęka,
- dwoma w Dzielnicy Warszawa Bemowo,
- jedną w Dzielnicy Warszawa Praga Południe
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie przystąpiło do realizacji prac związanych z tymi
inwestycjami.
Budowa Rodzinnego Domu Dziecka w Dzielnicy Ursus, ul. Zygmunta Augusta 12
W dniu 30.05.2005 r. Centrum otrzymało Decyzję Nr 94/A/2005 - pozwolenie na budowę.
W dniu 16.08.2005 Komisja Przetargowa dokonała wyboru Wykonawcy budowy RDD.
Została nim Firma Wykonawcza „BAU und TECHNIK”, z którą podpisano w dniu
26.08.05 Umowę na wykonanie zadania inwestycyjnego do 10.12.2005 roku. W dniu
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05.09.2005 roku wprowadzono Wykonawcę na budowę. W dniu 14.11.2005 r. WCPR
podpisało z Wykonawcą Aneks terminowy, przedłużający czas realizacji inwestycji do dnia
23.12.2005 r., w związku z wystąpieniem prac dodatkowych, wynikłych w trakcie
realizacji zadania inwestycyjnego. W Ursusie roboty dodatkowe uznane przez Inwestora,
to: podwyższenie poziomu 0.0 budynku o około 30 cm, rozbicie i wywiezienie elementów
fundamentów starej szkoły w ilości około 90 m3 oraz dodatkowe dozbrojenie płyty
fundamentowej - razem na kwotę 15. 210, 46 zł.
Do 23.12.2005 r. Wykonawca zrealizował robót budowlano – montażowych na wartość
167.712,50 zł, co stanowi 33,86 % zaawansowania budowy (wartość całkowita 495.238,09
złotych brutto).

Budowa Rodzinnego Domu Dziecka w Dzielnicy Wesoła, ul. Słowackiego
W dniu 22.06.2005 roku Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie otrzymało Decyzją Nr
84/UA/2005 – pozwolenie na budowę. W dniu 16.08.2005 Komisja Przetargowa dokonała
wyboru Wykonawcy budowy RDD. Została nim, podobnie jak w przypadku w/w inwestycji,
Firma Wykonawcza „BAU und TECHNIK”, z którą podpisano w dniu 26.08.05 Umowę na
wykonanie zadania inwestycyjnego do dnia 10.12.2005 r. W dniu 07.09.2005r. wprowadzono
Wykonawcę na budowę. W dniu 14.11.2005 r. WCPR podpisało z Wykonawcą Aneks
terminowy przedłużający czas realizacji inwestycji

do dnia 23.12.2005 r., w związku

z wystąpieniem prac dodatkowych, wynikłych w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego.
W Wesołej roboty dodatkowe uznane przez Inwestora: to obniżenie poziomu 0.0 budynku
o około 50 cm, i konieczność utwardzenia płytami drogi dojazdowej do budynku oraz do
budowy - razem na kwotę 21.263,78 zł.
Do 23.12.2005 r. Wykonawca zrealizował robót budowlano – montażowych na wartość
155.566,12 zł, co stanowi 31,41 % zaawansowania budowy (wartość całkowita 495.324,83
złotych brutto).
Budowa kolejnych Rodzinnych Domów Dziecka na terenie m. st. Warszawy
Budowa następnych pięciu Rodzinnych Domów Dziecka w m. st. Warszawa z siedzibami na
terenie Dzielnic Białołęka oraz Bemowo, przy ul. Sąsiedzkiej Warzelniczej, Szczotkarskiej
oraz dwóch przy ul. Kontuszowej rozpocznie się w roku 2006.
W roku sprawozdawczym dopełnione zostały następujące formalności:
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W dniu 31.10.2005 r. Warszawskie Centrum Pomocy rodzinie podpisało stosowne Umowy
(Nr 7/2005, Nr 8/2005 Nr 9/2005, Nr 10/2005, Nr 11/2005) na opracowanie dokumentacjiprojektów budowlanych, „typowych” budynków – zgodnych z projektami wybranymi
w wyniku rozstrzygnięcia konkursu na projekt Rodzinnego Domu Dziecka, ogłoszonego
przez Miesięcznik „Nasz Dom” i Towarzystwo „Nasz Dom” w Gazecie Wyborczej w dniu
17.09.2003 r. – w branżach architektonicznej, konstrukcyjnej i instalacji wewnętrznych. Biuro
Projektów zobowiązało się do opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej do
dnia 22.12.2005 r. i złożenia projektów budowlanych we właściwych Urzędach Dzielnic wraz
z wnioskami na pozwolenie na budowy.
W przypadku inwestycji przy ul. Szczotkarskiej oraz ul. Kontuszowej, w dniu 22.12.2005 r.
strony podpisały aneksy do Umów, zmieniające terminy zakończenia wszystkich spraw do
31.03.2006r.
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IV. BUDŻET
WYKONANIE PLANU BUDŻETOWEGO
Dział 852 – Opieka Społeczna
Podstawą wydatków Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie jest budżet, który
zaplanowano na realizację zadań z zakresu zadań własnych, zadań zleconych oraz zadań
z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.
Plan wydatków w okresie od 01.01.2005r – 31.12.2005r. kształtował się następująco:
R 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

39 385 350

R 85202 Domy pomocy społecznej

51 984 415

R 85203 Ośrodki wsparcia

1 549 305

R 85204 Rodziny zastępcze i własne

15 862 441

R 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

3 209 397

R 85220 Ośrodki interwencji kryzysowej

1 268 221

R 85226 Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze

1 174 838

R 85231 Pomoc dla uchodźców

680 000

R 85156 Składka na ubezpieczenie zdrowotne

341 600

R 85295 Pozostała działalność

83 200

R 85156 Składka na ubezpieczenie zdrowotne
RAZEM

341 600
115 538 767

Plan wydatków oraz wykonanie budżetu w poszczególnych rozdziałach:
Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan wydatków

Wykonanie

Zobowiązanie

Zobowiązanie
wymagalne

39 385 350
100%

37 904 808
97,00%

2 538 454,14

a/ Publiczne placówki opiekuńczo – wychowawcze
Plan wydatków
Wykonanie
______________________________
38 705 350
37 224 808
100 %
97,00%
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0

b/ Placówki opiekuńczo – wychowawcze – usamodzielnianie i kontynuacja nauki
Plan wydatków
Wykonanie
_______________________________
680 000
680 000
100 %

100 %

W ramach przyznanych środków zrealizowano wydatki związane z działalnością bieżącą oraz
pomocą finansową z tytułu usamodzielnień i kontynuacji nauki dla wychowanków
14 publicznych placówek opiekuńczo – wychowawczych.
W okresie 01.01. – 31.12.2005 placówki wykonały dochody (wg Rb –27S), na kwotę
4 922 530,98 zł, co stanowi 56 % planowanych dochodów.
Dochody placówek opiekuńczo – wychowawczych stanowią:
-

odpłatności za pobyt dzieci w placówce

-

odpłatności z innych powiatów z tytułu porozumień

-

wpływy za wynajem pomieszczeń i dzierżawę gruntu

-

wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych

-

odsetki bankowe

-

rozliczenia lat ubiegłych

-

wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za wykonywanie zadań określanych
przepisami prawa

-

wpływy do budżetu ze środka specjalnego

W oparciu o informację Skarbnika m.st. Warszawy, dotyczącą projektu budżetu na 2005 rok,
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie ustaliło dotacje na jedno miejsce.
W roku 2005 określono następujące stawki:
1. placówki socjalizacyjne
- domy dziecka

- 2 090 zł

- domy małego dziecka

- 2 720 zł

2. placówki interwencyjne
- pogotowia opiekuńcze

- 2 250 zł

3. placówki wsparcia dziennego
- ogniska wychowawcze, kluby i świetlice środowiskowe
- miejsca dochodzące

- 300 zł

- miejsca hotelikowe

- 1 900 zł
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Zasady całkowitego lub częściowego zwalniania rodziców lub opiekunów z opłat za pobyt
dziecka w placówkach prowadzonych przez Miasto Stołeczne Warszawa określa Uchwała
Nr LXI/1724/2005 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 października 2005 r.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej
Plan wydatków

Wykonanie

Zobowiązanie

Zobowiązanie
wymagalne

51 984 415
100%

51 837 607
99%

2 213 042,90

0

Przyznane środki wykorzystano na pokrycie działalności bieżącej 13 publicznych.
W okresie 01.01. – 31.12.2005 domy pomocy społecznej wykonały dochody (wg Rb –27S)
- na kwotę 11 445 015,32 co stanowi 96 % planowanych dochodów.
Domy pomocy społecznej osiągnęły dochody z tytułu:
-

odpłatności pensjonariuszy za pobyt w placówce

-

odpłatności pensjonariuszy z innych powiatów przebywających w placówkach na
terenie m.st. Warszawy

-

odsetek bankowych

-

wpływów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za wykonywanie zadań określanych
przepisami prawa

-

wpływów ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych

-

grzywien i kar pieniężnych (kara naliczona firmie GERMAZ za zwłokę w oddaniu
samochodu zakupionego przez DPS przy ul. Arabskiej )

-

wpływów do budżetu ze środka specjalnego

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia
Plan wydatków

Wykonanie

Zobowiązania ogółem

Zobowiązania
wymagalne

1 549 305
100%

1 549 271
100%

51 908,36

0

Ze środków tego rozdziału finansowana jest działalność Centrum Usług Socjalnych
i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej „Ośrodek Nowolipie”. Placówka jest ośrodkiem
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szkoleniowym Urzędu m.st. Warszawy, w której organizowane są szkolenia, spotkania, kursy
oraz konferencje. Ponadto jest to jednostka pobytu dziennego, przeznaczona dla osób
starszych, samotnych.
W okresie 01.01. – 31.12.2005 r. Ośrodek Wsparcia wykonał dochody (wg RB – 27S),
na kwotę 319 956,47 zł, co stanowi 137 % planowanych dochodów.
Ośrodek Wsparcia osiągnął dochody z tytułu:
-

odpłatności pensjonariuszy za korzystanie z wyżywienia

-

wpływów do budżetu ze środka specjalnego

-

odsetek bankowych

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze
Plan wydatków

Wykonanie

Zobowiązania ogółem

Zobowiązania
wymagalne

15 862 441
100%

15 267 653
97%

17 868,90

0

Przyznane środki wykorzystano na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci
przebywających
usamodzielnień

w

rodzinach

zastępczych

oraz

wypłatę

świadczeń

z

tytułu

i kontynuacji nauki dla osób pełnoletnich, w tym:

dofinansowanie kosztów utrzymania

12 203 201

kontynuacja nauki

2 482 789

usamodzielnienia

34 041

pomoc rzeczowa

21 092

koszty opłat bankowych i pocztowych

922

składki na ZUS od wynagrodzeń bezosobowych
składki na FP od wynagrodzeń bezosobowych

1 834
253

wynagrodzenia bezosobowe dla kontraktowych rodzin
zastępczych
porozumienia z innymi powiatami

499 698

W okresie 01.01. – 31.12.2005 r. wykonano dochody (wg RB – 27S) – na kwotę 399 779,14
zł, co stanowi 473 % planowanych dochodów.
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Dochody osiągnięto z tytułu:
-

zawartych porozumień w sprawie ponoszenia wydatków za dzieci z innych powiatów
przebywające w rodzinach zastępczych na terenie m.st. Warszawy

-

wpływów z różnych dochodów ( zwrot świadczeń nienależnie pobranych )

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie
Plan wydatków

Wykonanie

Zobowiązanie

Zobowiązanie
wymagalne

3 209 397
100%

3 205 435
99%

187 641,94

0

Wydatki ponoszone przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie związane są ściśle
z jego działalnością bieżącą - wynagrodzenia, pochodne, opłaty stałe, zakup materiałów
i wyposażenia, zakup usług. Środki finansowe wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.
W okresie 01.01. – 31.12.2005r. Centrum wykonało dochody (wg Rb – 27S)– na kwotę 600
zł.
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie osiągnęło dochody z tytułu wpływów z różnych
dochodów ( zwrot refundacji studiów )..
Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan wydatków
1 268 221

Wykonanie

100%

99%

1 250 205

Zobowiązanie
44 696,88

Zobowiązanie
wymagalne

0

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie finansuje działalność 2 ośrodków interwencji
kryzysowej oraz Ośrodka Reintegracji Rodzin działających w ramach:
- Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny KOŁO przy ul. Dalibora 1
- Ośrodka Wspomagania Rodziny przy ul. 6-go Sierpnia 1/5

83

Rozdział 85226 - Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze

Plan wydatków
1 174 838
100%

Wykonanie
1 174 233
99 %

Zobowiązanie
70 273,23

Zobowiązanie
wymagalne

0

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie dofinansowywało działalność Publicznego Ośrodka
Adopcyjno – Opiekuńczego przy ul. Nowogrodzkiej 75.
W okresie 01.01. – 31.12.2005 r. Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy wykonał dochody
(wg Rb – 27S) – na kwotę 19,88 zł.
Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy osiągnął dochody z tytułu odsetek bankowych.

Rozdział 85231 – Pomoc uchodźcom

Plan wydatków
680 000
100%

Wykonanie
658 730
97%

W rozdziale tym wypłacano świadczenia pieniężne dla rodzin i osób, które otrzymały status
uchodźcy – zamieszkałych na terenie Warszawy. Cudzoziemiec, który otrzymał w Polsce
status uchodźcy może ubiegać się o przyznanie pomocy w formie zasiłku pieniężnego
z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie tj. pokrycie kosztów związanych z wynajmem
mieszkania, wydatków na żywność, obuwie, środki czystości a także kosztów nauki języka
polskiego.
Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan
wydatków
83 200
100%

Wykonanie
83 200
100%

Środki w tym rozdziale przeznaczono na:


wypłatę świadczeń ZFŚS dla emerytowanych pracowników pedagogicznych
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Rozdział 85156 – Składaki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób
nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan
wydatków

Wykonanie

341 600
100%

285 998

Zobowiązania Zobowiązanie
wymagalne
5 952,23

0

84%

Środki finansowe w tym rozdziale przeznaczone zostały na opłacenie składek ubezpieczenia
zdrowotnego za wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych, Domu Pomocy
Społecznej przy ul. Przedwiośnie 1 w Warszawie oraz za jednego uchodźcę, który nie miał
możliwości uzyskania ubezpieczenia z tytułu rejestracji w Urzędzie Pracy.
Miesięczna wysokość składki wynosi 35, 53 zł na osobę.
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V. ZAŁĄCZNIKI
Załącznik 1
STATUT WARSZAWSKIEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, zwane dalej „Centrum”, działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn.
zm.),
2) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.),
3) innych przepisów szczególnych dotyczących jednostek organizacyjnych pomocy
społecznej i samorządowych jednostek budżetowych,
4) niniejszego statutu.
§2
1.
2.

Centrum jest jednostką budżetową m.st. Warszawy w rozumieniu ustawy o finansach
publicznych.
Siedzibą i obszarem działania Centrum jest Warszawa.
Rozdział II
Zakres działania Centrum
§3

Centrum realizuje zadania własne i zlecone z zakresu pomocy społecznej oraz zawodowej
i społecznej rehabilitacji osób niepełnosprawnych obejmujące w szczególności:
1) zapewnianie usług świadczonych przez domy pomocy społecznej oraz kierowanie osób
do domu pomocy społecznej,
2) zapewnianie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym
opieki rodziców oraz dzieciom niedostosowanym społecznie, w szczególności przez
organizowanie
ośrodków
adopcyjno–opiekuńczych,
placówek
opiekuńczo–
wychowawczych, świetlic i klubów środowiskowych o zasięgu ogólnomiejskim, a także
wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie,
3) nadzorowanie pracy jednostek organizacyjnych, o których mowa w pkt 1 i 2,
4) organizowanie specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego, dla rodzin naturalnych
i zastępczych, a także terapii rodzinnych,
5) prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej,
6) organizowanie mieszkań chronionych,
7) obejmowanie pomocą pieniężną na usamodzielnienie, pokrywanie wydatków
związanych z kontynuowaniem nauki oraz pomoc w integracji ze środowiskiem osób
opuszczających niektóre typy placówek opiekuńczo-wychowawczych, domy pomocy
społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek
z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich,
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8)

9)

10)

11)
12)
13)
14)

15)

16)

zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze lub młodzieżowe ośrodki
wychowawcze,
organizowanie opieki w rodzinach zastępczych oraz udzielanie pomocy pieniężnej
na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci oraz
wypłacanie wynagrodzenia z tytułu pozostawania w gotowości przyjęcia dziecka albo
świadczonej opieki i wychowania niespokrewnionym z dzieckiem, zawodowym
rodzinom zastępczym,
pokrywanie, ze środków m.st. Warszawy, kosztów utrzymania dzieci z terenu
m.st. Warszawy, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
i w rodzinach zastępczych, również na terenie innych powiatów,
pokrywanie, ze środków m.st. Warszawy, kosztów utrzymania osób z terenu
m.st. Warszawy, umieszczonych w domach pomocy społecznej, również na terenie
innych powiatów,
zapewnienie szkolenia i doskonalenia zawodowego kadr pomocy społecznej z terenu
m.st. Warszawy,
doradztwo metodyczne dla ośrodków pomocy społecznej i dla pracowników socjalnych,
udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach osób ubiegających się o świadczenia
z zakresu pomocy społecznej,
udzielanie pomocy 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,
podejmowanie działań zmierzających do ograniczania skutków niepełnosprawności,
w tym przygotowywanie projektów programów działań na rzecz osób
niepełnosprawnych w Warszawie oraz projektów rocznych informacji o realizacji tych
programów,
realizowanie zadań określonych ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a w szczególności
zawieranie i rozliczanie umów dotyczących dofinansowania przez m.st. Warszawę:
a) uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach
rehabilitacyjnych,
b) sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
c) zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,
d) likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych,
w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
e) rehabilitacji dzieci i młodzieży,
f) kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej.
§4

Zadania, o których mowa w § 3 pkt 15-16 realizowane są poprzez, wyodrębniony
w strukturze organizacyjnej Centrum, Miejski Ośrodek Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych.
§5
W realizacji zadań Centrum współdziała z organami administracji rządowej, samorządowej,
stowarzyszeniami, fundacjami, związkami wyznaniowymi oraz innymi podmiotami
działającymi w zakresie polityki społecznej.
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Rozdział III
Gospodarka finansowa Centrum
§6
1.

2.
3.

Miasto stołeczne Warszawa zapewnia środki finansowe na realizację zadań własnych,
zabezpiecza warunki ich realizacji, niezbędną infrastrukturę oraz środki na jej utrzymanie
i wynagrodzenia dla pracowników do wysokości kwot ujętych w planie finansowym
Centrum.
Wojewoda Mazowiecki zapewnia, za pośrednictwem budżetu m.st. Warszawy, środki
finansowe na realizację zadań zleconych.
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zapewnia środki
na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób
niepełnosprawnych.
§7

Podstawą gospodarki finansowej Centrum jest roczny plan finansowy.
Rozdział IV
Organizacja wewnętrzna Centrum
§8
1.
2.
3.

Centrum kieruje Dyrektor przy pomocy Zastępcy i Kierownika Miejskiego Ośrodka
Zatrudniania i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Dyrektora zatrudnia i zwalnia Prezydent m.st. Warszawy.
Centrum jest pracodawcą w rozumieniu kodeksu pracy w stosunku do zatrudnionych
w Centrum pracowników.
§9

Organizację i zasady funkcjonowania Centrum określa regulamin organizacyjny nadawany
przez Dyrektora Centrum.
Rozdział V
Postanowienia końcowe
§ 10
1.
2.

Nadzór nad działalnością Centrum, z zastrzeżeniem ust. 2, sprawują organy
m.st. Warszawy w ramach swoich kompetencji.
Wojewoda Mazowiecki sprawuje nadzór nad działalnością Centrum w zakresie zadań
zleconych.
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Załącznik 2
SŁOWNIK
NIEKTÓRYCH NAZW UŻYTYCH W SPRAWOZDANIU
Adopcja - termin „adopcja” jest równoznaczny z określeniem „przysposobienie”. Przez
przysposobienie należy rozumieć powstały z woli osób zainteresowanych taki stosunek
prawny, jaki istnieje pomiędzy rodzicami a dzieckiem. Jest to więc stosunek rodzicielski, w
ramach którego powstają między przysposabiającym a przysposobionym wszelkie obowiązki
i prawa właściwe dla naturalnego stosunku rodzicielskiego. Wiąże się z tym stan cywilny
polegający na pochodzeniu jednej osoby od drugiej, władza rodzicielska, obowiązek
alimentacyjny. Przysposobienie jest więc formą prawną, która w sposób sztuczny stwarza
pokrewieństwo i to pokrewieństwo najbliższe.
Dochód dziecka – dochód, do którego zalicza się kwotę otrzymywanej renty wraz
z dodatkiem dla sierot zupełnych, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek pielęgnacyjny,
otrzymywane alimenty oraz kwotę odpowiadającą dochodom uzyskiwanym z majątku
dziecka
Dom pomocy społecznej - jednostka organizacyjna pomocy społecznej realizująca
całodobowe usługi dla osób wymagających opieki z powodu wieku, choroby lub
niepełnosprawności, nie mogących samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym
nie można zapewnić pomocy w formie usług opiekuńczych.
Harmonogram przekształceń placówek opiekuńczo-wychowawczych – projekt
przekształceń placówek socjalizacyjnych, interwencyjnych i wsparcia dziennego dla dzieci
i młodzieży, uzasadniony obowiązkiem dochodzenia do standardów w zakresie opieki
i wychowania, określonych w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 14 lutego
2005 roku w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz. U. z 2005r. Nr 37, poz.
331), ukazujący półroczne etapy przekształceń każdej z publicznych placówek opiekuńczowychowawczych m. st. Warszawy.
Hostel (hotelik) - 1. część placówki dysponująca bazą noclegową i zapewniająca opiekę
wychowawczą, czynna przez całą dobę, przeznaczona dla wychowanków placówki wsparcia
dziennego mieszkających na co dzień z rodziną. Baza ta jest wykorzystywana w sytuacjach
kryzysowych, kiedy dziecko ze względów rodzinnych musi czasowo zamieszkać poza swoją
rodziną. 2. Część ośrodka interwencji kryzysowej dysponująca bazą noclegową przeznaczoną
dla matek z dziećmi, które w wyniku sytuacji kryzysowej nie mogą pozostać w miejscu
zamieszkania (np. w przypadku przemocy domowej).
Indywidualny program usamodzielnienia - osoba usamodzielniana niezwłocznie po
opuszczeniu placówki przystępuje do programu usamodzielnienia, który winien być
opracowany przed opuszczeniem przez wychowanka rodziny zastępczej lub rodziny
zastępczej, i który precyzuje plany życiowe osoby usamodzielnianej na przyszłość
Zobowiązanie osoby usamodzielnianej do realizacji programu usamodzielnienia,
opracowanego wspólnie z opiekunem usamodzielnienia jest warunkiem uzyskania pomocy
pieniężnej na usamodzielnienie i pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki.
Indywidualny program integracji – uchodźca wnioskujący o pomoc, mającą na celu
wspieranie procesu jego integracji, składa pisemne oświadczenie o gotowości do
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przystąpienia do indywidualnego programu integracji. Program ten uzgadnia się wspólnie z
uchodźcą, po rozeznaniu jego sytuacji życiowej i zawiera on zobowiązania stron programu
(uchodźcy oraz dyrektora Centrum) do działań mających na celu osiągnięcie przez
wnioskodawcę jak najlepszych efektów w procesie integracji. Program integracji może trwać
maksymalnie 12 miesięcy.
Interwencyjna Placówka Opiekuńcza (IPO) – placówka opiekuńczo-wychowawcza
zapewniająca doraźną, całodobową opiekę nad dziećmi w wieku noworodkowym
i niemowlęcym, znajdującymi się w sytuacji kryzysowej. Podejmuje działania umożliwiające
powrót dziecka do rodziny biologicznej lub znalezienie dla niego zastępczego środowiska
rodzinnego.
Małoletnia matka – wychowanka placówki, która w chwili urodzenia dziecka nie ukończyła
18 lat i przed osiągnięciem pełnoletności nie zawarła związku małżeńskiego.
Skierowanie do placówki opiekuńczo-wychowawczej – dokument legalizujący całodobowy
pobyt dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo-wychowawczej, na podstawie
postanowienia sądu.
Mieszkanie chronione - mieszkanie przeznaczone dla osób mogących, przy odpowiednim
wsparciu, samodzielnie żyć w środowisku, w szczególności dla osób z zaburzeniami
psychicznymi oraz osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze. Mieszkania
chronione dla wychowanków opuszczających placówki socjalizacyjnej działają w ramach
programu „Ku dorosłości”. Wychowankowie w tych mieszkaniach przygotowują się
do samodzielnego życia. Inicjatywa programu stwarza możliwości wzbogacenia
wychowanków w takie umiejętności, jak dokonywanie własnych wyborów oraz samodzielne
podejmowanie decyzji, dysponowanie własnym budżetem, prowadzenie gospodarstwa
domowego, zawieranie i utrzymywanie kontaktów międzysąsiedzkich, poprawianie
stosunków z rodziną, załatwienie podstawowych spraw w urzędach i instytucjach związanych
z poszukiwaniem pracy, kontynuowanie nauki.
Mieszkanie filialne – mieszkanie wchodzące w strukturę placówki socjalizacyjnej
przeznaczone dla wychowanków pozostających pod opieką wychowawców. Zapewnia
wszelkie warunki opieki niezbędne dla pełnego i prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży.
Forma opieki instytucjonalnej zbliżona do rodzinnej poprzez umiejscowienie grupy
wychowawczej w mieszkaniu w budynku mieszkalnym w środowisku. Wychowankowie maja
możliwość uczestniczyć w życiu społecznym w znacznie większym stopniu niż w placówce,
zdobywać umiejętności, których nie wypracowaliby w dużej instytucji.
Osoba usamodzielniana – wychowanek rodziny zastępczej lub osoba pełnoletnia
opuszczająca placówkę opiekuńczo – wychowawczą typu rodzinnego i socjalizacyjnego, dom
pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla matek
z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy,
specjalny ośrodek szkolno – wychowawczy, objęta programem usamodzielnienia, pomocą
materialną i w postaci pracy socjalnej mającej na celu jej życiowe usamodzielnienie
i integrację ze środowiskiem.
Opiekun usamodzielnienia - w realizacji programu usamodzielnienia osobę usamodzielnianą
wspiera, opiekun którym może być, po wyrażeniu zgody, jedno z rodziców zastępczych,
dyrektor placówki, pracownik socjalny powiatowego centrum pomocy rodzinie, wychowawca,
psycholog lub pracownik socjalny placówki opiekuńczo – wychowawczej, domu pomocy
społecznej, schroniska dla nieletnich, zakładu poprawczego, specjalnego ośrodka szkolno –
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wychowawczego, młodzieżowego ośrodka wychowawczego albo inna osoba wskazana przez
osobę usamodzielnianą.
Ośrodek adopcyjno-opiekuńczy – jednostki organizacyjne pomocy społecznej, których
celem jest zapobieganie i przeciwdziałanie sieroctwu społecznemu. W związku z tym Ośrodki
prowadzą działalność skierowaną na pracę z rodzinami naturalnymi, zastępczymi
i adopcyjnymi, bezdzietnymi małżeństwami, z kobietami będącymi w niechcianej ciąży,
z dorosłymi wychowankami rodzin zastępczych i adopcyjnych. Zadaniem ośrodków jest
również przygotowanie do powierzenia rodzinnemu środowisku zastępczemu dzieci regulując
ich sytuację prawną, oraz pozyskiwanie, diagnozowanie, kwalifikowanie i szkolenie
małżonków zdecydowanych do pełnienia roli rodziców zastępczych lub adopcyjnych.
Ośrodki przeprowadzają także adopcje zagraniczne. Ich cechą jest powierzanie dzieci
szczególnie trudnych z poważnymi zaburzeniami rozwoju fizycznego i psychicznego oraz
dzieci starszych.
Ośrodek interwencji kryzysowej – jednostka organizacyjna pomocy społecznej, która
świadczy dostępne całą dobę specjalistyczne usługi, zwłaszcza psychologiczne, prawne,
hotelowe osobom, rodzinom i społecznościom będącym ofiarami przemocy lub znajdującym
się w innej sytuacji kryzysowej - w celu zapobieżenia powstawania lub pogłębiania się
dysfunkcji tych osób, rodzin lub społeczności.
Ośrodek Interwencyjno–Diagnostyczny – OID, jest placówką opiekuńczo – wychowawczą
typu interwencyjnego, zapewniającą dzieciom w wieku 3 do 7 lat całodobową, ciągłą opiekę,
i zaspokajającą im wszelkie niezbędne potrzeby bytowe oraz rozwojowe (działa
w strukturze Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny „KOŁO”).
Ośrodek pomocy społecznej – OPS – jednostka organizacyjna pomocy społecznej działająca
na poziomie dzielnicy, wykonuje zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej,
koordynuje realizację strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym
uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego
ryzyka. Jest odpowiedzialna za udzielanie pomocy społecznej mieszkańcom.
Placówka interwencyjna - placówka opiekuńczo - wychowawcza, która zapewnia dziecku
pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodziców, znajdującemu się w sytuacji
kryzysowej doraźną, całodobową opiekę, kształcenie dostosowane do jego wieku
i możliwości rozwojowych, opiekę i wychowanie do czasu powrotu do rodziny lub
umieszczenia w rodzinie zastępczej, placówce rodzinnej albo placówce socjalizacyjnej,
a także przygotowuje diagnozę psychicznego - pedagogiczną i diagnozę jego sytuacji
rodzinnej oraz ustala wskazania do dalszej pracy z dzieckiem.
Placówka opiekuńczo - wychowawcza – jednostka organizacyjna pomocy społecznej,
zapewniająca całodobową ciągłą, całodobową okresową oraz dzienną opiekę i wychowanie
dzieciom i młodzieży pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej.
Wyróżnia się następujące typy placówek opiekuńczo-wychowawczych: placówki wsparcia
dziennego (ogniska, świetlice), placówki interwencyjne (pogotowia opiekuńcze), placówki
rodzinne (rodzinne domy dziecka), placówki socjalizacyjne (domy dziecka).
Placówka socjalizacyjna - placówka opiekuńczo - wychowawcza, która zapewnia
całodobową opiekę i wychowanie dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki
rodzicielskiej, dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej.
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Placówka wsparcia dziennego – placówka opiekuńczo - wychowawcza, która działając
w najbliższym środowisku lokalnym dziecka wspiera rodzinę w sprawowaniu jej
podstawowych funkcji, zapewnia pomoc rodzinie i dzieciom sprawiającym problemy
wychowawcze, zagrożonym demoralizacją, przestępczością lub uzależnieniami, współpracuje
ze szkołą, ośrodkiem pomocy społecznej i innymi instytucjami w rozwiązywaniu problemów
wychowawczych.
Pomoc na kontynuowanie nauki jest przyznawana na okres pobierania nauki, po
przedstawieniu odpowiednich zaświadczeń ze szkoły i przysługuje w okresie roku szkolnego
lub akademickiego. Pomoc miesięczna stanowi 30% kwoty bazowej (wynosi obecnie
486,30zł miesięcznie) i przysługuje do czasu ukończenia nauki, nie dłużej niż do ukończenia
25 lat. Przysługuje ona również osobie nie opuszczającej rodziny zastępczej, a kontynuującej
naukę. Pomoc tę zawiesza się na rok, jeśli wystąpią szczególne okoliczności związane z
tokiem nauki, stanem zdrowia lub zdarzeniami losowymi, następuje przerwa w nauce, pomoc
jest marnotrawiona lub program usamodzielniania nie jest realizowany. Zaprzestaje się
wypłacania pomocy, jeżeli osoba usamodzielniająca się trzykrotnie zmienia szkołę na tym
samym poziomie nauki lub wszczęto wobec niej postępowanie karne o przestępstwo ścigane z
oskarżenia publicznego. Pomocy można również odmówić ze względu na jej marnotrawienie.
Pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej udziela starosta właściwy ze względu na
miejsce osiedlenia się osoby usamodzielnianej. Stanowi ona równowartość kwoty nie wyższej
niż 300% kwoty bazowej, a dla osoby niepełnosprawnej równowartość 300% kwoty bazowej.
Pomoc może być przyznana w postaci, między innymi materiałów koniecznych do remontu,
urządzeń gospodarstwa domowego, pomocy naukowych, sprzętu rehabilitacyjnego.
Pomoc pieniężna na usamodzielnienie może być przyznana jednorazowo lub w częściach, a
jej wysokość wynosi 300% kwoty bazowej, jeżeli przebywał w niej 3 i więcej lat, 200%
kwoty bazowej - 2 do 3 lat i 100% tej kwoty- od roku do 2 lat. Pomoc ta może być
przeznaczona na zaspokojenie ważnej potrzeby życiowej - na polepszenie warunków
mieszkaniowych, stworzenie warunków do działalności zarobkowej lub na pokrycie
wydatków związanych z nauką.
Rodzina zastępcza - rodzina, w której na podstawie postanowienia Sądu umieszcza się
małoletnie dziecko, w celu sprawowania nad nim opieki i jego wychowania, w wypadku gdy
rodzice nie spełniają swojej funkcji i dziecko jest pozbawione całkowicie lub częściowo
opieki rodzicielskiej. Rodziny zastępcze dzielą się na spokrewnione z dzieckiem, nie
spokrewnione z dzieckiem, zawodowe nie spokrewnione z dzieckiem, w tym wielodzietne,
specjalistyczne oraz o charakterze pogotowia rodzinnego.
Świadczenie nienależnie pobrane – świadczenie pieniężne uzyskane na podstawie
przedstawionych nieprawdziwych informacji lub nie poinformowania o zmianie sytuacji
materialnej lub osobistej,
Uchodźca – jest to osoba, która żywi uzasadnioną obawę przed prześladowaniem z powodu
swojej rasy, religii, narodowości, przynależności do określonej grupy społecznej lub
poglądów politycznych, znajduje się poza terytorium kraju, którego jest obywatelem i –
z powodu tych obaw – nie chce lub nie może do tego kraju powrócić. Cudzoziemiec, który
z obawy przed prześladowaniami lub w wyniku tragicznych wydarzeń szuka schronienia poza
granicami swojej ojczyzny, może uzyskać ochronę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Zawiadomienie o objęciu dziecka opieką placówki opiekuńczo - wychowawczej –
dokument legalizujący doraźny całodobowy pobyt dziecka umieszczonego w placówce, na
podstawie innej niż postanowienie sądu.
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