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I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

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.).
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie jest jednostką organizacyjną m.st Warszawy
działającą w obszarze polityki społecznej , którą bezpośrednio nadzoruje Biuro Polityki
Społecznej Urzędu m. st. Warszawy.
Realizuje zadania własne powiatu i częściowo gminy i zlecone na podstawie ustawy z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. nr 64, poz. 593 z późn. zm.)
Uchwałą Nr LX/1640/2005 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 września 2005 r.
został przyjęty statut Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie , określający zakres jego
działania, kompetencje

Dyrektora,

sposób

gospodarowania środkami

finansowymi.

W październiku 2006r został wprowadzony regulamin organizacyjny określający wewnętrzną
strukturę Centrum i zakres zadań wewnętrznych komórek organizacyjnych.
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2. BAZA ORGANIZACYJNA
I. Warunki lokalowe
Od dnia powołania Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie oraz wyodrębniony w strukturze
Centrum - Miejski Ośrodek Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, nie
posiadają jednej, stałej siedziby niezbędnej do realizacji zadań.
W roku 2006 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.



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

zajmowanego przez Wydział polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego.
II. W skład Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie wchodzą:


Miejski Ośrodek Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych



Dział ds. domów pomocy społecznej



Dział ds. instytucjonalnej pomocy dziecku i rodzinie



Dział ds. usamodzielnień wychowanków placówek i rodzin zastępczych



Dział rodzin zastępczych



Dział pomocy środowiskowej i komunikacji społecznej



Dział kadr i administracji



Dział ds. finansowo – księgowych

 Radca prawny


Samodzielne stanowisko ds. bhp

III. Sprawy administracyjne
1. Korespondencja
W roku 2006 złożonych i zarejestrowanych zostało 30 639 pism informacyjnych,
wystąpień, skarg, odwołań i wniosków, dotyczących zadań realizowanych przez
Centrum i podległe mu jednostki, z tego 15 861 skierowane bezpośrednio do Miejskiego
Ośrodka Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnoprawnych.
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2. Decyzje administracyjne
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie wydało ogółem 7434 decyzje administracyjne,
dotyczące:
-

ponoszenia opłaty za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej – 838 decyzji

-

skierowania i ustalenia odpłatności za dom pomocy społecznej – 3238 decyzji

-

rodzin zastępczych – 1.840 decyzji

-

usamodzielnianych wychowanków - 1345 decyzji

-

pomocy uchodźcom –173 decyzje

4. Zarządzenia Dyrektora Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie
Dyrektor Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie wydał 31 zarządzeń dotyczących
spraw organizacyjnych i regulujących pracę Centrum, jego pracowników oraz
nadzorowanych jednostek.

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 homologowanego systemu
informatycznego. W

2005 r. nawiązaliśmy współpracę z firmą Computerland i

zainstalowaliśmy System Informatyczny POMOST. Jego zadaniem jest gromadzenie
i przetwarzanie informacji o klientach pomocy społecznej. Informacje gromadzone
w systemach powiatowych centrów pomocy rodzinie oraz w ośrodkach pomocy
społecznej wykorzystywane są do bieżącej pracy tych jednostek.
Zakupiliśmy serwer, na którym znajduje się baza danych SI POMOST. Większość
pracowników merytorycznych została przeszkolona w zakresie wprowadzania danych do
powyższego systemu. W roku 2006 do systemu wprowadzono dane o 2988 rodzinach
(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 2006.
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7. Strona internetowa
Od 2004 r. Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie administruje swoją stronę
internetową www.wcpr.pl. W 2006 r. odnotowano na niej ok. 21 tysięcy odwiedzin.
Poczta elektroniczna staje się jednym z popularniejszych źródeł pozyskiwania informacji
na temat zakresu działania Centrum, podległych mu placówek oraz całego sytemu
pomocy

społecznej.

Zasadą

staje

się

korespondencja

emailowa

z

osobami

zainteresowanymi.
IV. Udział w spotkaniach
Zarówno Dyrektor jak i pracownicy reprezentujący Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
uczestniczyli w ponad 100 spotkaniach, konferencjach i naradach. Były one organizowane
przez partnerów naszej instytucji, podległe nam placówki oraz instytucje nadrzędne.
Dotyczyły zagadnień związanych z realizacją naszych zadań. Wielokrotnie inicjatorem lub
współorganizatorem tych spotkań było tut. Centrum.
V. Postępowania przetargowe i realizacja inwestycji
W 2006 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 2.441 000 zł, z tego wydatkowano na:
-

budowę rodzinnego domu dziecka w Ursusie – kwotę 246 365 zł,

-

budowę rodzinnego domu dziecka w Wesołej – kwotę 307 315 zł,

-

prace przygotowawcze pod budowę pięciu kolejnych domów dziecka – kwotę
117 183 zł

-

wystąpiono o przeniesienie na wydatki nie wygasające kwoty 1 226 000zł

oraz kwotę 80 000 zł na zakupy inwestycyjne ( zakup 10 zestawów komputerowych, 1
komputera przenośnego, kserokopiarki oraz 3 drukarek sieciowych).
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie w roku 2006 kontynuowało budowę dwóch
Rodzinnych Domów Dziecka - w Dzielnicy Warszawa Ursus i w Dzielnicy Warszawa
Wesoła. Inwestycje te nie zostały zakończone z powodu konieczności zmiany wykonawcy,
który nie wywiązał się terminowo z podjętych zobowiązań.
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Dla kolejnych 5 lokalizacji wskazanych pod budowę następnych rodzinnych domów dziecka
Centrum uzyskało 3 zezwolenia na budowę i 1 decyzję dotyczącą zagospodarowania terenu.
Realizację w/w 4 inwestycji na wniosek Dyrektora Centrum przejął Zarząd Mienia Urzędu
m.st. Warszawy.
VI. KADRA
Stan zatrudnienia
W Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2006 r.
wynosił 66 osób, stanowi to 64,43 etatu, z tego 52 osoby (50,43 etatu) to pracownicy tut.
Centrum i 14 osób (14 etatów) – pracownicy Miejskiego Ośrodka Zatrudnienia i Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych.
Stan zatrudnienia w stosunku do roku ubiegłego wzrósł o 17 osób. Zostało to spowodowane
przejęciem na podstawie art. 231 Kodeksu Pracy od dnia 01 stycznia 2006r pracowników
Działu Rodzin Zastępczych Publicznego Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego, a także
koniecznością zatrudniania pracowników w ramach umów na zastępstwo za pracownice
korzystające z urlopów macierzyńskich i wychowawczych..
Stan zatrudnienia w WCPR na 31.12.2006 r.
Liczba etatów Liczba osób
Warszawskie Centrum Pomocy
50,43
52
Rodzinie
Miejski Ośrodek Zatrudnienia
14
14
i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
RAZEM
64,43
66
W domach pomocy społecznej zatrudnionych było łącznie 953 pracowników, zaś
w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 632 pracowników, z tego 152 – na podstawie
ustawy Karta Nauczyciela.
Wykształcenie
49 pracowników Centrum legitymuję się wykształceniem wyższym, 17 – wykształceniem
średnim
Wykształcenie pracowników WCPR
Wykształcenie
Liczba osób
Wyższe magisterskie
45
Licencjackie
4
Średnie
17
Razem
66
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Podjęte działania:
a) We współpracy z Biurem Edukacji Urzędu m.st. Warszawy 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) Aktualizowano harmonogram przekształceń placówek opiekuńczo – wychowawczych,
uwzględniający kwestie kadrowe zatrudnionych w nich pracowników;
c) Przeprowadzono analizy zatrudnienia w placówkach opiekuńczo – wychowawczych
związane z procesem ich przekształceń, w tym materiały dla radnych;
d) Przeprowadzono kontrole i rekontrole w zakresie prowadzenia spraw pracowniczych
w 3 placówkach podległych Centrum.
e) Udzielano informacji i porad w zakresie prawa pracy
f) Opracowano i wprowadzono regulamin organizacyjny Centrum
Szkolenia, w których uczestniczyli pracownicy WCPR w 2006 r.
L.p.

Organizator szkolenia

Temat szkolenia

Liczba uczestników

1

Centrum Kursów i Szkoleń
Komputerowych
Biuro Polityki Społecznej Urzędu m.st.
Warszawy
Mazowiecki Urząd. Wojewódzki

MS Excel – kurs podstawowy

46

Obsługa systemu POMOST

Konsultacje dla
użytkowników w Centrum
1

2
3

4

5
6

7

8

9

Trening antystresowy dla osób
pracujących z cudzoziemcami objętymi
ochrona międzynarodową
Warszawskie Centrum Konferencyjne
Analiza danych w walce z
wykluczeniem społecznym
Audyt/kontrola zamówień publicznych
Centrum Szkoleń i Doradztwa
Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
Publiczne Służby zatrudnienia i
samorząd terytorialny bliżej osób
niepelnosprawnych
Tworzenie interdyscyplinarnych
Fundacja ETOH
zespołów na rzecz pomocy dziecku i
rodzinie niewydolnej wychowawczo w
środowisku lokalnym
Ośrodek Metodyczny Krajowego
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
Komitetu Wychowania
Resocjalizującego
COMPUTERLAND
Czy idea e-urzędu znajdzie
zastosowanie w obszarze polityki
społecznej?

2
2
2

4

3

1

Zakładowa działalność socjalna w 2006
10

EDUKATOR

1

9

11

Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu Jak zdobyć i utrzymać wolontariusza?
Praca z rodziną marginalizowaną

2

Interwencja kryzysowa w katastrofach
zbiorowych
Formy i zasady współpracy PCPR-ów z
sądami

1

Mazowieckie Samorządowe Centrum Edukacja włączająca – w poszukiwaniu
Doskonalenia Nauczycieli
modelu optymalnego

2

12

Federacja na rzecz Reintegracji
Społecznej

13

Miejskie Centrum Interwencji
Kryzysowej w Poznaniu

14

15

1

Mazowieckie Centrum Polityki
Społecznej

3
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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 1.896
miejscami, w tym 3 domy prowadzone przez Zgromadzenia Zakonne i 2 domy
prowadzone przez fundacje w ramach umów zawartych przez m.st. Warszawę.
Typy domów pomocy społecznej
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 Zgromadzenie Zakonne

804

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

1 896

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

L.P.

ADRES DOMU
POMOCY
SPOŁECZNEJ

TYP PLACÓWKI

1

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

dla osób w podeszłym
wieku
(kobiety+mężczyźni)

Średni
miesięczny
koszt
utrzymani
liczba
a
miejs w 2004 r.
c
w zł

100

1861

Średni
miesięczn
y koszt
utrzymani
a
w 2005 r.
w zł

Średni
miesięczny
koszt
utrzymania
w 2006 r. w
zł**

Planowany w
2007r. średni
miesięczny
koszt
utrzymania w zł

2218

2.347

2.387
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2

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

dla osób
w podeszłym wieku
(kobiety+mężczyźni)

160

1895

2145

2.160

2.278

3

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

dla osób w podeszłym
wieku
(kobiety+mężczyźni)

100

2069

2087

2.341

2.333

4

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

dla osób w podeszłym
wieku
(kobiety+mężczyźni)

80

1973

2217

2.449

2.563

5

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

dla osób w podeszłym
wieku
(kobiety+mężczyźni)

116

1902

2070

2.203

2.310

6

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

dla osób w podeszłym
wieku
(kobiety+mężczyźni)

47

2103

2236

2.567

2.531

7

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

dla osób przewlekle
somatycznie chorych
(kobiety+mężczyźni)

149

1897

2255

2.270

2.299

8

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

dla osób przewlekle
somatycznie chorych
(kobiety+mężczyźni)

106

199

2153

2.264

2.529

9

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

dla osób przewlekle
somatycznie chorych
(kobiety+mężczyźni)

184

2077

2115

2.251

2.315

dla osób przewlekle
somatycznie chorych
(kobiety)

110

1789

2139

2.194

2.354

dla osób przewlekle
somatycznie chorych
(kobiety)

95

1790

1870

1.941

2.315
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11

Dom Pomocy
Społecznej im. Św.Brata
Alberta
ul. Kawęczyńska 4b,
03-772 Warszawa
Dom Pomocy
Społecznej dla
Dorosłych
Zgromadzenia Sióstr
Matki Bożej
Miłosierdzia *
ul. Hetmańska 44,
04-305 Warszawa

12

12

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

dla osób przewlekle
somatycznie chorych
(kobiety+mężczyźni)

70

2084

2224

2.237

2.381

13

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

dla osób przewlekle
somatycznie chorych
(kobiety)

90

1754

1843

2.131

2.172

14

Dom Pomocy
Społecznej "NA
PRZEDWIOŚNIU"
ul. Przedwiośnie 1,
04-748 Warszawa

dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych
intelektualnie
(koedukacyjny)

167

2087

2314

2.324

2.502

15

Dom Pomocy
Społecznej dla Dzieci
Zgromadzenia S.
Franciszkanek Rodziny
Maryi *
ul. Żegańska 34,
04-713 Warszawa

dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych
intelektualnie
(dziewczynki)

82

1613

1699

1.784

1.911

16

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

dla osób przewlekle
psychicznie chorych
(kobiety+mężczyźni)

200

1965

2172

2.284

2.334

17

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

dla dorosłych
niepełnosprawnych
intelektualnie
(kobiety+mężczyźni)

25

1905

2264

2.394

2.543

18

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

dla osób w podeszłym
wieku
(kobiety+mężczyźni)

15

2087

1950

2.490

2.459

* 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 3383/2006 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 11.04.2006 r., ogłoszonym
w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 83, poz. 2755

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.
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Placówka dysponuje 256 miejscami dziennego pobytu i zapewnia osobom starszym szeroki
wachlarz usług opiekuńczych, rehabilitacyjnych, bytowych, rekreacyjno – kulturalnych oraz
edukacyjnych. W 2006 roku z usług Ośrodka skorzystało 452 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.
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 2006 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 przewlekle
psychicznie chorych i niepełnosprawnych
intelektualnie
Dom pomocy społecznej osób w podeszłym
wieku i przewlekle somatycznie chorych.

WYSOKOŚC DOTACJI w zł
1.270
1.225

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
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w zależności od jej sytuacji finansowej oraz dopłaty gminy, która kieruje do domu pomocy
społecznej.
b/. Kierowanie osób ubiegających się o przyjęcie do domów pomocy społecznej
W 2006 roku 465 osób zwróciło się do WCPR 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 2006 r.
140

dla przewlekle somatycznie chorych

179

dla przewlekle psychicznie chorych

107

dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej intelektualnie
dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie

20

TYP DOMU

19

RAZEM:
465

Wnioski o umieszczenie w domu pomocy społecznej rozpatrzono i wydano stosowne
decyzje: 252 o skierowaniu i umieszczeniu w domu pomocy społecznej, 16 o umieszczeniu
w DPS, 155 o skierowaniu do DPS i 21 o odmowie przyznania usług domu pomocy
społecznej. Pozostałe sprawy 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 34 decyzje o skierowaniu do tej placówki (dwie sprawy
zostały rozpatrzone w 2007r.).
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.
W ramach współpracy z innymi powiatowymi centrami pomocy rodzinie, z powodu
braku miejsc w domach lub odpowiedniego typu domu na terenie Warszawy – Centrum
wystąpiło w 126 sprawach z prośbą o umieszczenie w domach pomocy społecznej na terenie
innych powiatów. Uzyskano zgodę na umieszczenie dla wszystkich osób (głównie chorych
psychicznie i dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie).
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Jednocześnie powiatowe centra pomocy rodzinie z terenu kraju zwróciły się do nas w 18
sprawach dotyczących umieszczenia ich mieszkańców w domach pomocy społecznej
w Warszawie – w tym w 13 sprawach wydano zgodę na umieszczenie w placówce,
w 2 przypadkach odmówiono przyjęcia do domów na terenie Warszawy z uwagi na brak
miejsc we wskazanych przez wnioskodawców placówkach, 1 osoba zrezygnowała z miejsca
w placówce warszawskiej w 2 sprawach akta zostały zwrócone do uzupełnienia.
Łączna liczba decyzji wydanych przez Dział ds. Domów Pomocy Społecznej w 2006r.
wynosi 3238.

Zestawienie decyzji wydanych w 2006r. w zależności od typu
Typ decyzji

Liczba

o skierowaniu i umieszczeniu w DPS

252

o skierowaniu do DPS

155

o umieszczeniu w DPS

16

o odpłatności za pobyt w DPS

397

o zmianie odpłatności za pobyt w DPS

1581

o odstąpieniu od odpłatności za pobyt członka rodziny w DPS

173

o zwolnieniu z odpłatności za pobyt członka rodziny w DPS

57

o odmowie skierowania do DPS

26

o wygaśnięciu decyzji

326

o uchyleniu decyzji o skierowaniu i umieszczeniu w DPS

163

o umorzeniu postępowania w sprawie ubiegania się o usługi DPS

31

o skierowaniu do Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego w Dąbku

34

inne (np. o zmianie placówki, o zmianie skierowania, o rozłożeniu na
raty zaległości w opłatach itp.)

27

RAZEM:

3238

Od decyzji wydanych przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie odwołały się 32
osoby. Odwołania te zostały przekazane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które
utrzymało w mocy 15 decyzji, uchyliło 10 decyzji i przekazało sprawy do ponownego
rozpatrzenia. W toku załatwiania w SKO pozostało 7 spraw.

16

Osoby oczekujące na dom pomocy społecznej w latach 2004 - 2006

Liczba Liczba
domów miejsc
Typ domu

Liczba osób oczekujących na dom
pomocy społecznej na 31.12.2004r

Liczba osób oczekujących na dom
pomocy społecznej na 31.12.2005r

Ogółem

w
WCPR

w DPS

Ogółem

w
WCPR

w DPS

Liczba osób oczekujących na dom
pomocy społecznej na 31.12.2006r
Ogółem w WCPR

w DPS

dla osób w podeszłym
wieku
dla przewlekle somatycznie
chorych

7

618

162

10

152

96

6

90

62

2

60

7

804

323

26

297

176

6

170

79

3

76

dla przewlekle psychicznie
chorych

1

200

197

26

171

116

12

104

76

8

68

dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych
intelektualnie

2

249

8

2

6

4

3

1

5

2

3

dla dorosłych
niepełnosprawnych
intelektualnie

1

25

34

14

20

29

9

20

19

4

15
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18

1896

724

78

646

421

36

385

241

19

222

17

Wskazana w powyższym zestawieniu liczba osób oczekujących na miejsce w domu
pomocy społecznej wynika z kilku przesłanek:

Po pierwsze:
- wyraźnie zmniejszająca się liczba osób oczekujących na przyjęcie do domu pomocy
społecznej wynika to z nowych zasad ustalania odpłatności za pobyt
Po drugie:
- z braku miejsc w placówkach specjalistycznych, tj. dla osób przewlekle psychicznie chorych
oraz dla osób niepełnosprawnie intelektualnie.

Po trzecie:
- 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 przez nich wybranego domu. Obecnie pracownicy socjalni domów
pomocy społecznej prowadzą szczegółową analizę sytuacji osób oczekujących na miejsce w
DPS. W wyniku przeprowadzonych wywiadów środowiskowych w 2006r. wydano 162
decyzje o uchyleniu skierowania do placówek z powodu rezygnacji osób z usług
stacjonarnych. Działania te będą nadal kontynuowane.
c/. Podejmowane działania
a) Nadzór

nad

prawidłowym

funkcjonowaniem

domów

pomocy

społecznej

prowadzonych przez m.st. Warszawa poprzez lustracje, kontrole i monitorowanie
realizacji przez domy pomocy społecznej „programów naprawczych”, prowadzących
do uzyskania przez placówki standardów opieki, określonych w Rozporządzeniu
Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy
społeczne (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 i potrzeb własnych;
d) Organizowanie narad z Dyrektorami domów pomocy społecznej w zakresie:
zarządzania jednostką organizacyjną pomocy społecznej.

Inicjatywy na rzecz Mieszkańców DPS
a) Mieszkańcy Domów po raz trzeci brali udział w akcji „Kartka do Prezydenta”, której
celem jest promowanie twórczości plastycznej mieszkańców domów pomocy
społecznej.
b) W dniach 15-19 października 2006 r., Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie wraz
z Polskim Towarzystwem Pracowników Socjalnych, w Wojskowym Ośrodku
Wypoczynkowym „WARMIA” nad Jeziorem Maróz, zorganizowało VII 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 94 mieszkańców i 27 opiekunów). Program Przeglądu
przewidywał 3 dni prezentacji dorobku Mieszkańców, w występach od 10-20 minut.
Repertuar Mieszkańców był szeroki: od adaptacji literatury pięknej, po autorskie
scenariusze mieszkańców i terapeutów oraz występy muzyczne.

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:


9

publicznych

placówek

opiekuńczo-wychowawczych

typu

socjalizacyjnego,

dysponujących 505 miejscami,


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

1
2
3

Placówka

Dom Dziecka Nr 1
Dom Dziecka Nr 2
Dom Dziecka Nr 3

Adres
Al. Zjednoczenia 34
01-830 Warszawa
ul. Jaktorowska 6
01-202 Warszawa
ul. Dalibora 1

Limit
miejsc

Średnia liczba
wychowanków
w 2006 roku

Liczba
wszystkich
wychowanków
w 2006 roku

75

70

96

37

36

42

50

42

76

(Ośrodek Wsparcia
Dziecka
i Rodziny "Koło")
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13



Dom Dziecka Nr 4
Dom Dziecka Nr 5
Dom Dziecka Nr 9
Dom Dziecka Nr 10
(Ośrodek Wspomagania
Rodziny)
Dom Dziecka Nr 11
Dom Dziecka Nr 12
Dom Dziecka ZSFRM
Dom Dziecka ZSFRM
Dom Dziecka ZSFRM
Katolicka Placówka
Wychowawcza
"Nasz Dom"
RAZEM

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. 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

50

47

59

72

65

72

50

44

62

52

50

69

82

85

90

37

35

43

50

48

59

50

48

62

45

44

46

12

12

15

662

626

791

2 publiczna placówki wielofunkcyjne (socjalizacyjno-interwencyjne) dla dzieci w wieku
0 – 3 roku życia z 130 miejscami,
Wykorzystanie miejsc w placówkach wielofunkcyjnych w Warszawie
Lp.

Placówka

1.

Dom Dziecka Nr 15

2.

Dom Dziecka Nr 16

Adres
ul. Nowogrodzka 75
02-018 Warszawa
ul. Międzyparkowa 5
00-208 Warszawa

RAZEM



Limit
miejsc

Średnia liczba
wychowanków
w 2006 roku

Liczba
wszystkich
wychowanków
w 2006 roku

90

101

225

40

39

81

130

140

306

3 placówki opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego, w tym jedna niepubliczna
prowadzona przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci z 6 miejscami
Wykorzystanie miejsc w placówce rodzinnej
Liczba
Średnia liczba
wszystkich
wychowanków w
wychowanków
2006 roku
w 2006 roku

Lp.

Placówka

Adres

Limit
miejsc

1.

Rodzinny Integracyjny Dom Dziecka

ul. Ząbkowska 23/25 m. 84

4

3

4

2.

Rodzinny Dom Dziecka

ul. Ząbkowska 23/25 m. 53

4

3

3

3.

Rodzinny Dom Dziecka TPD

ul. Czerniakowska 26b m 25
Warszawa

6

6

6

14

12

13

RAZEM


3 placówki opiekuńczo-wychowawcze typu interwencyjnego, dysponujące 160
miejscami.

Wykorzystanie miejsc w placówkach interwencyjnych
Lp.

Placówka

1.

Pogotowie Opiekuńcze Nr 1

2.

Pogotowie Opiekuńcze Nr 2

Adres
ul. Dembińskiego 1
01-644 Warszawa
ul. Bonifacego 81
02-945 Warszawa
ul. Dalibora 1
01-435 Warszawa

Limit
miejsc

Średnia liczba
wychowanków
w 2006 roku

Liczba
wszystkich
wychowanków
w 2006 roku

30

53

156

100

118

818

Ośrodek Interwencyjno30
38
118
Diagnostyczny *
RAZEM
160
209
1092
*Ośrodek Interwencyjno Diagnostyczny stanowi integralną część Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny z siedzibą
przy ul. Dalibora 1 w Warszawie.
3.



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 2006 roku skorzystało łącznie 991 wychowanków oraz 23 rodziny objęte
programem psychologa domowego.
Wykorzystanie miejsc w placówkach wsparcia dziennego
L.p.

Nazwa
ogniska

Limit miejsc
(w tym
hotelikowych)

Średnia liczba
wychowanków
w 2006 roku

Liczba
wszystkich
wychowanków
w 2006 roku

1.

Praga

70

60

99

2.

Mokotów

70

61

90

3.

Muranów

70

63

101

4.

Włochy

75

78

110

5.

Starówka

140

82

123

6.

Gocław

90

63

104

7.

Stara
Prochownia

40

52

55

8.

Marymont

50

41

52

9.

Bielany

70

64

105

10.

Okęcie

40

35

46

11.

GPAS

65

78

106

780

677

991

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

Adres

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

3
4

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

Ośrodek Rodzinnej Opieki Zastępczej
Towarzystwa „Nasz Dom”

5

Warszawa, Al. Zjednoczenia 34

Placówki te udzieliły wsparcia 1331 rodzinom – naturalnym, zastępczym i adopcyjnym.
Jeden

z

Ośrodków

prowadzi

grupę

wsparcia

dla

rodzin

zastępczych

niespokrewnionych, wszystkie poradnictwo dla rodzin zastępczych i adopcyjnych.
Ośrodki pomagają także osobom dorosłym adoptowanym w poszukiwaniu swoich
korzeni. Pracownicy Ośrodków udzielają im również wsparcia psychologicznego i służą
pomocą w poszukiwaniu ich rodzin biologicznych.
Ośrodki pomagają również matkom, rodzinom, które chcą zrzec się praw
do własnych dzieci i umieścić je w rodzinach adopcyjnych. Dzięki pomocy ośrodków matki
często zmieniają decyzje i postanawiają wychowywać swoje dzieci.
Każdy z Ośrodków służy również poradą telefoniczną, dwa Ośrodki – Katolicki
Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy oraz Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy Towarzystwa
Przyjaciół Dzieci prowadzą adopcyjne telefony zaufania.
Pomoc rodzinom udzielona przez ośrodki adopcyjno - opiekuńcze
L.p.

1.

2.

Typ rodziny

Ośrodek

Publiczny Ośrodek
Adopcyjno-Opiekuńczy
Ośrodek
Adopcyjno-Opiekuńczy
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

Razem
Naturalna

Zastępcza

Adopcyjna

72

77

529

678

70

18

149

237

Krajowy Ośrodek
Adopcyjno-Opiekuńczy
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

0

0

85

85

Katolicki Ośrodek
Adopcyjno-Opiekuńczy

97

40

98

235

Ośrodek Rodzinnej Opieki Zastępczej
Towarzystwa
„Nasz Dom”

23

29

44

96

262

164

905

1331

3.

4.
5.

Razem

Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze przeprowadziły 167 adopcji krajowych dla 178 dzieci oraz
235 zagraniczne dla 367 dzieci.
Adopcje przeprowadzone przez ośrodki adopcyjno-opiekuńcze
Adopcje krajowe
L.p.
1
2
3
4
5

Ośrodek

Liczba
dzieci

Liczba
rodzin

Liczba
dzieci

Liczba
rodzin

34

32

117

79

44

44

0

0

0

0

132

85

76

73

118

71

24

18

0

0

178

167

367

235

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

b/ Kwalifikowanie
i
kierowanie
opiekuńczo-wychowawczych
Kwalifikowanie

i

kierowanie

Adopcje zagraniczne

dzieci

dzieci
i

i

młodzieży

młodzieży
do

do

placówek

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:
noworodkami i w wieku 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 w takiej sytuacji pobyt dziecka w placówce jest
zawiadomienie.
W 2006 roku dla małoletnich wydano łącznie 798 skierowań do placówek opiekuńczo
-wychowawczych. Z tej liczby – 173 to skierowania do placówek socjalizacyjnych, 135
to skierowania do placówek wielofunkcyjnych oraz 490 - skierowania do placówek
interwencyjnych.
Liczba wydanych skierowań do placówek opiekuńczo-wychowawczych
typu socjalizacyjnego
L.p.

Placówka

Dom Dziecka Nr 1
Al. Zjednoczenia 34, 01-830 Warszawa
Dom Dziecka Nr 2
2.
ul. Jaktorowska 6, 01-202 Warszawa
Dom Dziecka Nr 3
3.
ul. Dalibora 1, 01-435 Warszawa
Dom Dziecka Nr 4
4.
ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa
Dom Dziecka Nr 5
5.
ul. Podmokła 4, 04-819 Warszawa
Dom Dziecka Nr 9
6.
ul. Korotyńskiego 13, 02-121 Warszawa
Dom Dziecka Nr 10
7.
ul. 6-go Sierpnia 1/5, 02-842 Warszawa
Dom Dziecka Nr 11
8.
ul. Bohaterów 50, 03-007 Warszawa
Dom Dziecka Nr 12
9.
ul. Tarczyńska 27, 02-023 Warszawa
Dom Dziecka Zgromadzenia Sióstr
10. Franciszkanek Rodziny Maryi
ul. Wałuszewska 48, 03-005 Warszawa
Dom Dziecka Zgromadzenia Sióstr
11. Franciszkanek Rodziny Maryi
ul. Paprociowa 2, 04-751 Warszawa
1.

Dom Dziecka Zgromadzenia Sióstr
12. Franciszkanek Rodziny Maryi
ul. Klasyków 52/54, 03-163 Warszawa
Katolicka Placówka Wychowawcza
„Nasz Dom”
13.
ul. Bolesława Śmiałego 37,
02-496 Warszawa
14. Rodzinne Domy Dziecka w Warszawie
Razem

Liczba wydanych skierowań
23
5
33
9
9
6
24
8
11
9

17

5

5
9
173

Liczba wydanych skierowań do placówek wielofunkcyjnych
(socjalizacyjno – interwencyjnych)

Placówka

L.p.

Liczba wydanych skierowań

Dom Dziecka Nr 15
ul. Nowogrodzka 75, 02-018 Warszawa
Dom Dziecka Nr 16
ul. Międzyparkowa 5, 00-208 Warszawa

1.
2.

100
35

Razem

135

Liczba wydanych skierowań do placówek interwencyjnych
Placówka

L.p.
1.
2.
3.
4.

Liczba wydanych skierowań

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

116
244
88
42
490

Razem

W 2006 roku wydano łącznie 303 zawiadomienia o objęciu dzieci opieką w placówkach
interwencyjnych (w tym w placówkach wielofunkcyjnych).
Liczba wydanych Zawiadomień
Placówka

L.p.
1.
2.
3.

Liczba wydanych
zawiadomień

Pogotowie Opiekuńcze Nr 2,
ul.Bonifacego 81, 02-945 Warszawa
Ośrodek Interwencyjno-Diagnostyczny
ul. Dalibora 1, 01-435 Warszawa
Placówki Wielofunkcyjne
(socjalizacyjno-interwencyjne)
w Warszawie
Razem

283
6
14
303

Opłata za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej
w placówce opiekuńczo-wychowawczej
W 2006 roku ogółem wydano 838 decyzji w sprawie ponoszenia opłaty za pobyt dzieci
lub osób pełnoletnich przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w m.st.
Warszawa oraz przebywających placówkach opiekuńczo-wychowawczych znajdujących się
na terenie innego powiatu, a pochodzących z Warszawy, w tym:
-

31 decyzji ustalających opłatę,

-

807 decyzji zwalniających z opłaty.

Liczba i rodzaje Decyzji 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

28

3

31

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.
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.
Za pośrednictwem Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie 4 osoby odwołały się
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego od decyzji w sprawie opłaty za pobyt dziecka
w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
Na korzyść strony zostało rozpatrzone 1 odwołanie, natomiast 3 odwołania zostały
przekazane do rozpatrzenia przez Kolegium, w tym:
- 1 decyzja została utrzymana w mocy,
- 2 odwołania są w trakcie rozpatrywania przez Kolegium.
c/ Podejmowane działania
a) W dniach 22 – 23 maja 2006 roku Biuro Polityki Społecznej Urzędu m. st. Warszawy
zorganizowało w Kazimierzu Dolnym konferencję na temat przekształceń placówek
opiekuńczo-wychowawczych, w którym wzięli udział dyrektorzy placówek, dyrektor
Publicznego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego oraz przedstawiciele Warszawskiego
Centrum Pomocy Rodzinie,
b) Zorganizowano

spotkania

szkoleniowe

dla

pracowników

socjalnych

placówek

opiekuńczo-wychowawczych, poświęcone doskonaleniu procedury przygotowywania
wniosków placówek o skierowanie dziecka do placówki i ustalania opłaty za pobyt dzieci
w placówce,
c) Wzięto

udział

w

organizowanych

przez

placówki

opiekuńczo-wychowawcze

posiedzeniach Zespołów do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka i zasadności dalszego
pobytu w placówce,

d) Przeprowadzono spotkania z przedstawicielami Wydziałów Rodzinnych i Nieletnich Sądu
Rejonowego w m. st. Warszawa w celu usprawnienia współpracy obu instytucji,
e) Opracowano projekty statutów placówek opiekuńczo-wychowawczych i przekazano
do Biura Polityki Społecznej Urzędu m. st. Warszawy w celu podjęcia przez Radę
m. st. Warszawy,
f) Przeprowadzono wizytacje we wszystkich podległych placówkach w celu skontrolowania
działań podejmowanych przez dyrektorów placówek dotyczących bieżącej działalności
i realizowanych przekształceń,
g) Prowadzono

bazy

danych

dzieci

przebywających

w

placówkach

opiekuńczo-

wychowawczych w celu racjonalnego wykorzystania miejsc,
Pracownicy Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie przeprowadzili w 2006 roku
w podległych placówkach opiekuńczo-wychowawczych 2 kontrole wewnętrzne.
Kontrole wewnętrzne przeprowadzone przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
w placówkach opiekuńczo- wychowawczych:
-

w Domu Dziecka Nr 4 przy ul. Rakowieckiej 21 w Warszawie – kontrola
kompleksowa kontrola funkcjonowania placówki w zakresie merytorycznym,
kadrowym i finansowym,

-

w Domu Dziecka Nr 9 przy ul. Korotyńskiego 13 w Warszawie – kontrola
kompleksowa kontrola funkcjonowania placówki w zakresie merytorycznym,
kadrowym i finansowym.

W sprawowaniu nadzoru nad placówkami opiekuńczo-wychowawczymi biorą również udział
inne instytucje, w tym Wydział Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
oraz sędziowie Sądu Rejonowego, Wydziałów Rodzinnych i Nieletnich.
Kontrole przeprowadzone przez Wydział Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego w publicznych placówkach opiekuńczo - wychowawczych:
-

w Ośrodku Wsparcia Dziecka i Rodziny „Koło” w Warszawie, ul. Dalibora 1,

-

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

-

w Ośrodku Wspomagania Rodziny w Warszawie, ul. 6-go Sierpnia 1/5,

-

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

-

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

-

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

-

w Ognisku Wychowawczym „Muranów” w Warszawie, ul. Dzielna 17a,
(Zespół Ognisk Wychowawczych w Warszawie, ul. Stara 4).

Kontrole te miały na celu sprawdzenie: zakresu i jakości usług opiekuńczowychowawczych, stanu i struktury zatrudnienia, przestrzegania praw dziecka, zakresu
i jakości działań zmierzających do powrotu dziecka do rodziny lub znalezienia rodzinnej
opieki zastępczej.

Ponadto

Wydział

Polityki

Społecznej

Mazowieckiego

Urzędu

Wojewódzkiego

przeprowadził kontrolę w Publicznym Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym w Warszawie, ul.
Nowogrodzkiej 75.
Kontrole przeprowadzone przez Sędziów Sądów Rejonowych w Warszawie, Wydziałów
Rodzinnych i Nieletnich:
-

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

-

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

-

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

-

w Ośrodku Wspomagania Rodziny w Warszawie, ul. 6-go Sierpnia 1/5,

-

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

-

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

-

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

Wyżej wymienione kontrole dotyczyły legalności umieszczania, przebywania małoletnich
w placówce, 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.
Pracownicy Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie przeprowadzili w 2006 roku
w podległych placówkach opiekuńczo-wychowawczych 2 kontrole wewnętrzne.
Kontrole wewnętrzne przeprowadzone przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
w placówkach opiekuńczo- wychowawczych:
-

w Domu Dziecka Nr 4 przy ul. Rakowieckiej 21 w Warszawie – kontrola
kompleksowa kontrola funkcjonowania placówki w zakresie merytorycznym,
kadrowym i finansowym,

-

w Domu Dziecka Nr 9 przy ul. Korotyńskiego 13 w Warszawie – kontrola
kompleksowa kontrola funkcjonowania placówki w zakresie merytorycznym,
kadrowym i finansowym.

h) Zorganizowano dwie edycje egzaminów dla nauczycieli placówek opiekuńczowychowawczych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Do egzaminu przystąpiło łącznie 13 nauczycieli. Wszyscy pracownicy pedagogiczni
otrzymali 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,
i) Organizowano 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,
j) Zawarto z 6 powiatami ogólne porozumienie, na podstawie którego rozliczano pobyty
w placówkach warszawskich małoletnich z terenu tych powiatów. Na podstawie
ww. porozumień zostało umieszczonych w placówkach w 2006 roku 293 małoletnich.
Ponadto zawarto indywidualne imienne porozumienia z 18 powiatami, z których 50 dzieci
zostało

umieszczonych

w

placówkach

opiekuńczo-wychowawczych

na

terenie

m. st. Warszawy.
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie zawarło 4 indywidualne imienne porozumienia
z 3 powiatami, na terenie których małoletni z terenu Warszawy zostali umieszczeni
w placówkach.
Według stanu na dzień 31.12.2006r. w placówkach na terenie Warszawy przebywało 160
dzieci z terenu innych powiatów, natomiast 26 małoletnich z terenu m. st. Warszawy
przebywało w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów.
W związku z art. 86 ustawy z dnia 12 marca 2004r. 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
opiekuńczo-wychowawczej 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 opiekuńczowychowawczej porozumienie w sprawie umieszczenia dziecka i wysokości wydatków.
Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka
w placówce opiekuńczo – wychowawczej w roku 2006 r.
L.p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Nazwa i adres placówki opiekuńczo-wychowawczej
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
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
Katolicka Placówka Wychowawcza "Nasz Dom",
ul. Bolesława Śmiałego 37, 02-496 Warszawa

Średni miesięczny koszt
utrzymania w zł
2.309
2.414
2.328
2.518
2.306
2.598
2.554
2.399
2.313
3.394
3.539
2.171

13
14
15
16
17
18
19

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
Rodzinny Dom Dziecka TPD, ul. Czerniakowska 26b m 25, 00-714 Warszawa
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

2.213
2.194
2.148
2.503
2.729
2.324
2.067

k) Prowadzono prace związane z przekształceniami placówek opiekuńczo-wychowawczych
i osiąganiem przez nie standardu.
Trudności, które występują w osiąganiu standardu liczby miejsc przez publiczne placówki
m.st. Warszawy wynikają przede wszystkim z konieczności kierowania do placówek
opiekuńczo-wychowawczych coraz większej liczby dzieci – średnio w miesiącu do placówek
typu socjalizacyjnego kierowanych jest 15 małoletnich, do placówek typu interwencyjnego
92, w tym 37 na krótkie interwencyjne pobyty, natomiast 13 dzieci do grup interwencyjnych
zorganizowanych w domach dla dzieci od 0 do 3 lat.
Zgodnie z Zarządzeniami Dyrektora Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia
dokonano zmniejszenia od 1 stycznia 2006 roku limitów miejsc w placówkach opiekuńczowychowawczych. Ustalono jednocześnie zmianę liczby miejsc od 1 stycznia 2007 roku
(ilustruje to poniższa tabela):
LIMIT MIEJSC od dnia

LP. PLACÓWKA

LIMIT MIEJSC W POSZCZEGÓLNYCH FORMACH
01.01.2006r. 01.01.2007r. PRACY
30 - placówka socjalizacyjna w budynku,
20 - ośrodek dla dzieci dotkniętych przemocą,
75
73
9 - mieszkanie filialne,
14 - mieszkanie filialne dla usamodzielnianych wychowanków,

1.

Dom Dziecka Nr 1
al. Zjednoczenia 34

2.

Dom Dziecka Nr 2
ul. Jaktorowska 6

37

35

30 - placówka socjalizacyjna,
5 - miejsca dla wychowanków SOSW, MOS itp.

3.

Dom Dziecka Nr 3
ul. Dalibora 1

50

45

40 - placówka socjalizacyjna,
5 - miejsca dla wychowanków SOSW, MOS itp.

4.

Dom Dziecka Nr 4
ul. Rakowiecka 21

50

40

30 - placówka socjalizacyjna,
10 - miejsca dla wychowanków SOSW, MOS itp.

5.

Dom Dziecka Nr 5
ul. Podmokła 4

72

54

40 - placówka socjalizacyjna,
14 - grupa usamodzielnienia

50

40

52

82

82

84

6.

7.

8.

Dom Dziecka Nr 9
ul. Korotyńskiego 13
Ośrodek
Wspomagania
Rodziny
ul. 6-go Sierpnia 1/5

Dom Dziecka Nr 11
ul. Bohaterów 50

30 - placówka socjalizacyjna,
10 - grupa usamodzielnienia
30 - placówka socjalizacyjna w budynku,
9 - mieszkanie filialne,
13 - mieszkanie filiane,
30, tym 10 miejsc hostelowych - grupa wsparcia dziennego
40 - placówka socjalizacyjna w budynku,
12 - mieszkanie filialne,
11 - mieszkanie filialne,
3 - mieszkanie filialne,
4 - hostel dla usamodzielnianych,
14 - miejsca dla wychowanków SOSW

Dom Dziecka Nr 12
ul. Tarczyńska 27

35

35 - placówka socjalizacyjna,

90

74

30 - placówka socjalizacyjna,
6 - mieszkanie filialne,
8 - mieszkanie dla 4 matek z dziećmi,
30 - placówka interwencyjna,

40

40

30 - placówka socjalizacyjna,
10 - placówka interwencyjna,

Pogotowie
12. Opiekuńcze Nr 1,
ul. Dembińskiego 1

40

30

30 - placówka interwencyjna (postanowienie sądu),

Pogotowie
13. Opiekuńcze Nr 2,
ul. Św. Bonifacego 81

120

90

30 - placówka interwencyjna (postanowienie sądu),
30 - placówka interwencyjna (bez postanowienia sądu),
30 - placówka socjalizacyjno-terapeutyczna,

Ośrodek
Interwencyjno14.
Diagnostyczny,
ul. Dalibora 1

30

30

30 - placówka interwencyjna

825

752

9.

Dom Dziecka Nr 15
10.
ul. Nowogrodzka 75

11.

Dom Dziecka Nr 16
ul. Międzyparkowa 5

RAZEM
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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.
Placówki otrzymały lokale z zasobów komunalnych m.st. Warszawy w celu utworzenie
w nich filii:
Dziecka Nr 1, al. Zjednoczenia 34 – lokal nr 124 przy ul. Mickiewicza 27 (dla 9
dzieci),
 Dom Dziecka Nr 10, ul. 6-go Sierpnia 1/5 – lokal nr 8 przy ul. Gagarina 31 (dla 13
dzieci),
 Dom Dziecka Nr 15, ul. Nowogrodzkiej 75 – lokal nr 4 przy ul. Racławicka 17 (dla 6
dzieci).
Zmniejszenie liczby miejsc w placówkach spowodowało, że zintensyfikowały
 Dom

one działania zmierzające do poszukiwania dla wychowanków innej formy opieki, pracy
nad powrotem dzieci do domów rodzinnych oraz usamodzielniania pełnoletnich
wychowanków przebywających nadal w placówkach (67 wychowanków). Widać wyraźnie,
że mimo kryzysu w rodzinach, praca placówek ukierunkowana jest na powrót dzieci
do rodzin (258 wychowanków). Dopiero w sytuacji, w której nie jest możliwa szybka
reintegracja rodziny małoletni są umieszczani w zastępczym środowisku rodzinnym, w tym
adopcyjnym (146 wychowanków). Wykorzystanie miejsc w placówkach oraz przyczyny ich
opuszczania w 2006 roku przez wychowanków przedstawia poniższa tabela.

WYKORZYSTANIE MIEJSC W PLACÓWKACH I PRZYCZYNY OPUSZCZANIA ICH PRZEZ DZIECI

PLACÓWKA

LICZBA DZIECI,
LICZBA
KTÓRE
DZIECI,
ZOSTAŁY
KTÓRE
UMIESZCZONE OPUŚCIŁY
RODZINA
RODZINA
ZMIANA
W PLACÓWCE PLACÓWKĘ BIOLOGICZNA ZASTĘPCZA ADOPCJA PLACÓWKI USAMODZIELNIENIE

PUBLICZNE PLACÓWKI SOCJALIZACYJNE
1. Dom Dziecka Nr 1, al. Zjednoczenia 34
22
20
2. Dom Dziecka Nr 2, ul. Jaktorowska 2
5
8
3. Dom Dziecka Nr 3, ul. Dalibora 1
39
38
4. Dom Dziecka Nr 4, ul. Rakowiecka 21
13
15
5. Dom Dziecka Nr 5, ul. Podmokła 4
7
21
6. Dom Dziecka Nr 9, ul. Korotyńskiego 13
5
17
7. Dom Dziecka Nr 10, ul. 6-go Sierpnia 1/5
24
20
8. Dom Dziecka Nr 11, ul. Bohaterów 50
8
9
9. Dom Dziecka Nr 12, ul. Tarczyńska 27
11
10
134
158
SUMA
PUBLICZNE PLACÓWKI WIELOFUNKCYJNE (socjalizacyjno-interwencyjne)
1. Dom Dziecka Nr 15, ul. Nowogrodzka 75
110
127
2. Dom Dziecka Nr 16, ul. Międzyparkowa 5
36
51
146
178
SUMA
NIEPUBLICZNE PLACÓWKI SOCJALIZACYJNE
1.
5
1
Dom Dziecka ZSFRM, ul. Klasyków 52/54
2.
15
12
Dom Dziecka ZSFRM, ul. Paprociowa 2
3.
7
14
Dom Dziecka ZSFRM, ul. Wałuszewska 48

2
2
18
4
5
4
2
0
6
43

3
0
5
0
5
0
1
1
2
17

3
0
4
0
3
1
3
2
0
16

2
1
3
0
1
1
4
0
0
12

10
1
7
7
7
11
10
4
1
58

0
4
1
4
0
0
0
2
1
12

60
20
80

10
6
16

39
21
60

16
1
17

0
0
0

2
0
2

0
1
9

1
0
1

0
5
1

0
0
0

0
5
3

0
1
0

1

1

0

1

9

1

38

0

0

37

0

13

83

0

8

158

0

21

188

67
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Katolicka Placówka Wychowawcza „Nasz
5
4
1
0
1
Dom”, ul. Bolesława Śmiałego 37
32
31
11
2
7
SUMA
PUBLICZNE PLACÓWKI INTERWENCYJNE
poza poniżej wyszczególnionymi przyjęciami małoletnich, placówki interwencyjne przyjęły 458 osób na krótkie pobyty interwencyjne
Ośrodek Interwencyjno-Diagnostyczny,
1.
96
81
27
16
0
ul. Dalibora 1
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1,
2.
113
90
33
7
0
ul. Dembińskiego 1
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2,
3.
236
155
64
10
0
ul. Św. Bonifacego 81
445
326
124
33
0
SUMA
4.

SUMA

757

693

INNE

258

68

83

l) Biuro Polityki Społecznej Urząd m. st. Warszawy we współpracy z Warszawskim
Centrum Pomocy Rodzinie kolejny rok prowadziło Kampanię Społeczną „Daj im
przyszłość. Warszawskie Rodzinne Domy Dziecka”, wspierającą tworzenie systemu
rodzinnej opieki zastępczej;
Kampania społeczna trwa już ponad dwa lata. 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.
Efektem prowadzonej Kampanii jest miedzy innymi powołanie przez

Radę m. st.

Warszawy w 2006 roku 7 placówek rodzinnych w Warszawie:
1. Rodzinny Integracyjny Dom Dziecka, ul. Ząbkowska 23/25 m. 84 – funkcjonuje
od czerwca 2006 roku,
2. Rodzinny Dom Dziecka, ul. Ząbkowska 23/25 m. 53 – funkcjonuje od grudnia 2006
roku,
3. Rodzinny Dom Dziecka, Al. Jerozolimskie 47 m. 4 – lokal remontowany przez
Dzielnicę Śródmieście, nie został rozstrzygnięty konkurs na stanowisko dyrektora
jednostki,
4. Rodzinny Dom Dziecka, ul. Borówkowa 8 – lokal własny rodziny, wyremontowany,
w grudniu został wyposażony, został ogłoszony konkurs na stanowisko dyrektora
jednostki,
5. Rodzinny Dom Dziecka, ul. Karowa 14/16 m. 29 - lokal remontowany przez Dzielnicę
Śródmieście, nie został ogłoszony konkurs na stanowisko dyrektora jednostki,
6. Rodzinny Dom Dziecka, ul. Zygmunta Augusta 12 – budynek prawdopodobnie
zostanie oddany do użytku w pierwszym kwartale 2007 roku,
7. Rodzinny Dom Dziecka, ul. Słowackiego 75 (Warszawa-Wesoła) – określenie oddania
budynku do użytku nie jest możliwe ze względów technologicznych (zalanie
budynku).
W 2006 roku w Warszawie funkcjonowało 6 zawodowych rodzin zastępczych:
- zawodowe

niespokrewnione

z

dzieckiem

specjalistyczne

rodziny

zastępcze

– 3, w których przebywa 4 dzieci,
- zawodowe niespokrewnione z dzieckiem rodziny zastępcze o charakterze pogotowia
rodzinnego – 2, w których przebywało w 2006 roku 12 dzieci,
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- zawodowe

niespokrewnione

wielodzietne

rodziny

zastępcze

–

1

rodzina

funkcjonowała do września 2006 roku (obecnie z przyczyn leżących po jej stronie
ma przerwę w pełnieniu funkcji).
Jedna z rodzin pełni swą funkcję w lokalu uzyskanym z zasobów Dzielnicy Śródmieście,
pozostałe rodziny działają we własnych lokalach.
Działalność rodzin odbywa się w oparciu o postanowienie zawarte w umowach cywilnoprawnych zawartych pomiędzy rodziną a Prezydentem m.st. Warszawy (podstawa prawna:
ustawa 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 2004 roku 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.

Liczba
telefonów

853

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

792

792

365

118

559

W ramach Kampanii prowadzonych jest wiele imprez, spotkań informacyjnych,
w których biorą udział pracownicy Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie.
W 2006 roku były to m.in.:
-

Piknik Rodzinny, Pole Mokotowskie – 5 czerwca 2006r.,

-

Parafia p.w. Św. Ojca Pio w Warszawie, przy ul. Gen. A. E. Fieldorfa 1 (udział
w odpuście) – 24 września 2006r.,

-

II Międzynarodowe Targi Pracy, Warszawa 2005 – 18 października 2006r.,

-

II Warszawskie Spotkania Wigilijne, Plac Teatralny – 17 grudnia 2006r.

34

3. ORGANIZOWANIE OPIEKI W RODZINACH ZASTĘPCZYCH ORAZ
UDZIELANIE POMOCY PIENIĘŻNEJ NA CZĘŚCIOWE POKRYCIE KOSZTÓW
UTRZYMANIA DZIECI UMIESZCZONYCH W TYCH RODZINACH
W Warszawie w 2006 r. funkcjonowało 1520 rodzin zastępczych, z czego 261
zostało ustanowionych w roku sprawozdawczym.
Rodziny zastępcze ze względu na pokrewieństwo w stosunku do dziecka
Typy rodzin zastępczych

Liczba rodzin

Liczba dzieci w tych
rodzinach

rodziny spokrewnione

1347

1615

rodziny niespokrewnione

167

197

3

4

2
1

12
3

6

19

1520

1831

Rodziny
specjalistyczne
Pogotowia rodzinne
Rodziny wielodzietne

rodziny
zawodowe
Razem rodziny
zawodowe

X

OGÓŁEM

Rodziny zastępcze w poszczególnych dzielnicach Warszawy
Dzielnica

Liczba rodzin zastępczych

Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Południe
Praga Północ
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Włochy
Wola
Żoliborz
Ogółem:

79
39
161
203
68
178
139
19
112
115
42
76
31
19
14
39
141
39
1514
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Liczba dzieci w tych
rodzinach
96
42
193
239
78
193
175
22
138
145
52
94
38
24
17
49
165
52
1812

Rodziny zastępcze zawodowe w poszczególnych dzielnicach Warszawy
Dzielnica

Typ rodziny zawodowej

Liczba rodzin Liczba dzieci

pogotowie rodzinne

1

6

rodzina specjalistyczna

1

1

Bemowo

rodzina specjalistyczna

1

2

Praga Południe

rodzina specjalistyczna

1

1

Śródmieście

pogotowie rodzinne

1

6

Ursus

rodzina wielodzietna

1

3

Ogółem:

X

6

19

Wawer

Formy, zakres, wysokość pomocy udzielanej rodzinom zastępczym:
1. Kwota stanowiąca podstawę ustalania wysokości pomocy pieniężnej dla rodzin
zastępczych wynosiła w okresie od 1 stycznia 2006r. do 30 września 2006r. 1621
zł, a od 1 października 2006r. wynosi 1647 zł.
2. Jednorazowe świadczenie pieniężne na pokrycie niezbędnych wydatków
związanych
z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodziny w wysokości do 150 %
podstawy,
3. 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.
4. Dodatkowa, comiesięczna pomoc pieniężna w wysokości 10% podstawy dla
niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zastępczej, przysługująca z tytułu
sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem i jego wychowania,
5. Jednorazowe lub okresowe świadczenie pieniężne w wysokości do 50% podstawy,
przyznawane w przypadku wystąpienia zdarzenia losowego.
Realizacja porozumień pomiędzy powiatami
dotyczących wydatków na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie ponosi wydatki na utrzymanie 99 dzieci,
pochodzących z Warszawy, a umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych
powiatów, na podstawie 88 porozumień, w tym:
- 6 porozumień zawartych zostało w roku 2004,
- 38 porozumień zawartych zostało w roku 2005,
- 44 porozumienia zawarte zostały w roku 2006.
Wymienione porozumienia zostały zawarte z 40 powiatami.
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Powiaty wg. liczby zawartych porozumień dotyczących dzieci pochodzących z Warszawy
Liczba
porozumień/
liczba powiatów

Nazwa powiatu

Liczba
dzieci

7x1

wołomiński

6x4

warszawski-zachodni, płoński, piaseczyński, legionowski,

5x2

nowodworski, pruszkowski,

4x1

otwocki,

3x3

bialski, miński, szczyciński,

9

2x5

garwoliński, grójecki, łowicki, skarżyński, żarski,

10

1 x 24

tomaszowski, ełcki, szczecinecki, stalowowolski, sochaczewski, chełmski,
hrubieszowski, lubartowski, rzeszowski, makowski, siemiatycki, pucki, wyszkowski,
nowotarski, kłodzki, świdwiński, oraz miasta: Koszalin, Kraków, Białystok, Olsztyn,
Skierniewice, Częstochowa, Sosnowiec, Tychy,

*
Ogółem

7
24
13 *
4

28 *

niektóre porozumienia dotyczą wiecej niż jednego dziecka
88 porozumień z 40 powiatami

95

W roku 2006 do 30 porozumień wymagane było podpisanie aneksów, jak niżej:
Powiaty wg. zawartych aneksów do porozumień
Liczba
aneksów
7
6
3
2
1
Ogółem:

Liczba
Nazwa powiatu
powiatów
warszawski-zachodni,
1
pruszkowski,
1
miński, piaseczyński,
2
nowodworski, garwoliński, wołomiński, nowotarski,
4
łukowski, kłodzki, siemiatycki,
3
30 aneksów z 11 powiatami

Jednocześnie 4 porozumienia wygasły, z powodu: ustania funkcji rodziny zastępczej
(2 przypadki) lub zmiany miejsca zamieszkania ( 2 przypadki).
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie w roku 2006 przygotowało 44 porozumienia
(w tym do 31 grudnia 2006r. zostało podpisanych 37) w sprawie ponoszenia wydatków na
utrzymanie dzieci pochodzących z innych powiatów a umieszczonych w rodzinach
zastępczych zamieszkałych na terenie m. st. Warszawy.
Poza wymienionymi powyżej porozumieniami kontynuowana jest realizacja
porozumień zawartych w roku 2005 (35 porozumień) i zawartych w roku 2004
(2 porozumienia). Ogółem zawarte w tej sprawie są 74 porozumienia dotyczące 81
dzieci.
Porozumienia, o których mowa powyżej zostały zawarte z 48 powiatami:
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Powiaty wg. liczby zawartych porozumień dotyczących dzieci pochodzących z terenu
innych powiatów
Liczba
porozumień/
Liczba
Nazwa powiatu
liczba
dzieci
powiatów
5x1
sokołowski,
5
4x2
legionowski, warszawski-zachodni,
8
3x2
ostródzki, ostrowski,
7*
2 x 12

wałbrzyski, miński, nowodworski, żuromiński, ciechanowski,
piaseczyński, wołomiński, pruszkowski, gryfiński, kłodzki, zgierski,
miasto Częstochowa,

1 x 31

wodzisławski, polkowicki, giżycki, rycki, grajewski, wyszkowski,
olsztyński, krośnieński, płocki, konecki, węgrowski, puławski,
sejneński, siedlecki, grójecki, nyski, stalowowolski, piski, mielecki,
brodnicki, buski, kwidzyński oraz miasta: Białystok, Łódź, Katowice,
Koszalin, Łomża, Gorzów Wielkopolski, Suwałki, Kraków, Olsztyn,

*
Ogółem:

24

37 *

niektóre porozumienia dotyczą wiecej niż jednego dziecka

74 porozumienia z 48 powiatami

81

W 2006 roku 4 porozumienia z powiatami: pruszkowskim, mińskim, kwidzyńskim
oraz miastem Częstochowa - wymagały aneksowania.
Przygotowano również 6 stwierdzeń wygaśnięcia porozumień, z czego do 31 grudnia
2006r. podpisano 4.
W 76 przypadkach przekazano do odpowiednich powiatów wystąpienia o zmianie
wydatków, w związku z waloryzacją kwoty podstawy pomocy pieniężnej, przyznawanej
rodzinom zastępczym.
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie realizuje ogółem 162 porozumienia
między powiatami, w tym 88 w sprawie dzieci pochodzących z terenu m. st. Warszawy
umieszczonych w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów
oraz 74 w sprawie dzieci pochodzących z terenu innych powiatów a umieszczonych w
rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie m. st. Warszawy, współpracując w tym
zakresie z 77 powiatami.
Sprawy rodzin zastępczych rozpatrywane są w drodze postępowań
administracyjnych, zakończonych wydaniem stosownych decyzji.
W 2006r. Dział Rodzin Zastępczych wydał ogółem 1840 decyzji administracyjnych
dotyczących:
- przyznania pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania
dziecka
(małoletniego) umieszczonego w rodzinie zastępczej - 1360 decyzje,
- przyznania pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania
pełnoletniego wychowanka w rodzinie zastępczej, do czasu ukończenia szkoły,
której był uczniem w dniu osiągnięcia pełnoletności - 320
- odstąpienia od dochodzenia zwrotu świadczeń nienależnie pobranych przez
rodziny zastępcze - 20 decyzji,
- orzeczenia o zwrocie świadczeń nienależnie pobranych przez rodziny zastępcze 21 decyzji,
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-

odstąpienia od ustalania odpłatności za pobyt małoletnich umieszczonych w
rodzinach zastępczych od ich rodziców biologicznych 33 decyzji.
innych postępowań – 86 decyzji.

W działaniach podejmowanych na rzecz rodzin zastępczych w ramach pracy socjalnej
i pomocy niematerialnej Dział Rodzin Zastępczych współpracował w szczególności z:
Instytucjami:
sądy, ośrodki pomocy społecznej (kluby, grupy i inne formy wsparcia w dzielnicach
Praga Południe, Wola, Targówek, Ochota, Żoliborz, Bemowo), szkoły, ośrodki
adopcyjno-opiekuńcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze, poradnie psychologicznopedagogiczne, ogniska wychowawcze, żłobki, przedszkola, Ośrodek Wczesnej
Interwencji, świetlice, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, szpitale, przychodnie rodzinne i
specjalistyczne np. OPTA, Narodowy Fundusz Zdrowia, Ośrodki Interwencji
Kryzysowej w tym Ośrodek Reintegracji Rodziny w Pyrach.
oraz
Organizacjami pozarządowymi:
Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu, Powiślańska Fundacją Społeczna, Centrum
Porad Prawnych przy Związku Prawników, Fundacja Ernst&Jung, Mazowiecka
Fundacja Rodzin Zastępczych, Stowarzyszenie Rozwijania Aktytwności „Szansa”,
Fundacja „Świat na Tak”, Stowarzyszenie ”ETOH”, Stowarzyszenie dla Rodzin,
Centrum Językowe, Tower, Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi”, Stowarzyszenie
Rodzicielstwa Zastępczego Oddział Mazowiecki, OHP, Caritas Diecezji WarszawskoPraskiej, Stowarzyszenie CIS-Biuro Porad Obywatelskich, Helsińska Fundacja Praw
Człowieka, Fundacja „Bez Względu na Niepogodę”, Centrum Informacyjne dla Osób
Niepełnosprawnych, Fundacja Centrum Aktywności Liderskiej, Stowarzyszenie
Interwencji Prawnej, Fundacja „Robinson Cruzoe”, Warszawskie Towarzystwo Rodzin
i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U”, Stowarzyszenie „OPTA”, Centrum
Praw Kobiet, Polski Związek Niewidomych, Polski Związek Głuchoniemych,
Pracownicy Działu Rodzin Zastępczych brali czynny udział we wszystkich inicjatywach
prowadzonych w roku 2006, w ramach kampanii „Daj im przyszłość” – Warszawskie
Rodzinne Domy Dziecka (targi pracy, pikniki, promocje, spotkania uliczne,
konferencje).

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
Pomoc osobom usamodzielnianym poprzez udzielanie pomocy mającej na celu życiowe
usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem przez pracę socjalną, w tym także pomoc
materialną
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Dział ds. Usamodzielnień w Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie realizuje zadanie
własne powiatu jakim jest przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na
kontynuowanie nauki osobom opuszczającym placówki opiekuńczo – wychowawcze
typu rodzinnego i socjalizacyjnego, 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, zakłady poprawcze, specjalne
ośrodki szkolno- wychowawcze lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze oraz pomoc w
integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia
młodzieży opuszczającej w/w placówki, mających braki w przystosowaniu się.
Obecnie w Warszawie zadanie usamodzielniania prowadzone jest przez pracowników
instytucji, realizujących zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej - Warszawskie
Centrum Pomocy Rodzinie, placówki opiekuńczo - wychowawcze, a także placówki podległe
resortowi edukacji i sprawiedliwości (ośrodki szkolno – wychowawcze, specjalne ośrodki
szkolno – wychowawcze, zakłady poprawcze).
W 2006r. dokonano zmiany organizacyjnej, w ten sposób, że ujednolicono prowadzenie
postępowań spraw usamodzielnianych. Dział ds. Usamodzielnień prowadzi je aktualnie dla
wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych.
Centrum nadzoruje przebieg każdego z indywidualnych programów usamodzielnienia.
prowadzi, od początku do końca programy osób pełnoletnich, powracających do Warszawy,
po pobycie w instytucjach zlokalizowanych poza jej terenem, a także z warszawskich
placówek resocjalizacyjnych, specjalnych i z zakładów poprawczych. W tych placówkach
wyznaczone są osoby do współpracy z Centrum przy usamodzielnianiu. Za sprawy osób
usamodzielnianych z domów dziecka odpowiedzialni są pracownicy socjalni tych placówek.
Centrum udziela wsparcia merytorycznego w tym zakresie, nadzoruje i koordynuje.
Pracownicy socjalni prowadzą proces każdego z usamodzielnianych wychowanków
opuszczających rodziny zastępcze z podziałem na poszczególne dzielnice.

Formy, zakres, wysokość pomocy udzielanej usamodzielnianym wychowankom
Osoba,
która
osiągnęła
pełnoletność,
uzyskała
status
osoby
usamodzielnianej, zadeklarowała wolę przystąpienia do realizacji
indywidualnego
programu
usamodzielnienia,
zwana
„osobą
usamodzielnianą”, zostaje objęta pomocą mającą na celu jej życiowe
usamodzielnienie
i integrację ze środowiskiem przez pracę socjalną, a także pomocą:
1. pieniężną na usamodzielnienie
(jest to jednorazowa pomoc pieniężna, której wysokość jest uzależniona od typu
placówki jaką opuszcza wychowanek i okresu w jakim przebywał w niej wychowanek
i jest przyznawana pod warunkami określonymi w Ustawie o pomocy społecznej
i Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2004r. w sprawie
udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie).
Pomoc ta wynosi od 100% do 400% podstawy (od 1 października 2006r. wynosi ona
1647zł). Zatem pomoc pieniężna na usamodzielnienie wynosi od 1647zł do 6588zł
2. pieniężną na kontynuowanie nauki
(jest to comiesięczna pomoc pieniężna dla osoby kontynuującej naukę w gimnazjum,
szkole ponadpodstawowej, szkole ponadgimnazjalnej lub wyższej;
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pomoc ta wynosi 30% podstawy, tj. 494,10zł. Pomoc ta jest przyznawana na czas nauki,
do czasu jej ukończenia, nie dłużej niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą
25 lat),
3. w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu
chronionym (jest to świadczenie niepieniężne, w formie miejsca w mieszkaniu
chronionym, przyznawanego na podstawie decyzji administracyjnej),
4. w uzyskaniu zatrudnienia (pomoc niematerialna w formie poradnictwa, skierowań
do uczestnictwa w programach, szkoleniach, kursach)
5. na zagospodarowanie - w formie rzeczowej (udzielana w miejscu osiedlenia się
wychowanka), maksymalna wartość tej pomocy wynosi 300% podstawy tj. 4941zł,
a w jej skład mogą wchodzić materiały i pomocy określone w Rozporządzeniu
Ministra
W Centrum w 2006r. udzielono pomocy 742 wychowankom, którzy osiągnęli pełnoletność,
opuścili placówkę opiekuńczo – wychowawczą bądź rodzinę zastępczą i przystąpili do
realizacji indywidualnego programu usamodzielnienia, lub w 2006r. ukończyli jego
realizację.
Liczba wychowanków, którzy skorzystali w 2006r. z pomocy
Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie
Usamodzielniani wychowankowie

Liczba

wychowankowie z rodzin zastępczych
wychowankowie z terenu całej Polski
powracający do Warszawy z placówek
opiekuńczo-wychowawczych oraz ośrodków
szkolno – wychowawczych, specjalnych
ośrodków szkolno – wychowawczych,
zakładów poprawczych
wychowankowie z placówek opiekuńczo –
wychowawczych
typu
socjalizacyjnego
(publiczne
i
niepubliczne
placówki
m.st. Warszawy)

567

55

120

SUMA
742
Poniższa tabela przedstawia liczbę osób i świadczeń:
/zestawienie dotyczy pomocy dla wychowanków z rodzin zastępczych/

Forma pomocy

Liczba osób

Liczba
świadczeń

Pomoc pieniężna na usamodzielnienie

20

20

Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki

567

4728

Pomoc na zagospodarowanie w formie
rzeczowej

28

28

41

Pomoc w uzyskaniu miejsca w mieszkaniu
chronionym

4

-

Poniższa tabela przedstawia liczbę osób i świadczeń:
/zestawienie dotyczy pomocy dla wychowanków z placówek opiekuńczo
wychowawczych/

Forma pomocy

Liczba osób

Liczba
świadczeń

Pomoc pieniężna na usamodzielnienie

14

14

Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki

175

1367

34

34

34

34

Pomoc na zagospodarowanie w formie
rzeczowej
Pomoc w uzyskaniu miejsca w mieszkaniu
chronionym

Liczba usamodzielnianych wychowanków opuszczających rodziny zastępcze
w m.st. Warszawa w poszczególnych dzielnicach, aktualnie
realizujących program usamodzielnienia:
Dzielnica:

Liczba usamodzielnianych
wychowanków:

Mokotów
Ursus
Włochy
Ochota
Wawer
Wola
Żoliborz
Praga Północ
Wilanów
Ursynów
Bemowo
Praga Południe
Targówek
Białołęka
Bielany
Śródmieście
Wesoła
Rembertów

50
5
9
40
12
50
11
50
1
20
16
58
50
7
65
55
4
4
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OGÓŁEM:

507

W 2006r. Dział ds. Usamodzielnień zakończył postępowanie i wydał 1345 decyzji
administracyjnych dotyczących wychowanków, którzy upuścili placówkę opiekuńczo –
wychowawczą, bądź rodzinę zastępczą dotyczących:
 przyznania pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki – 432,
 przyznania pomocy pieniężnej na usamodzielnienie – 34,
 przyznania pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej – 62,
 przyznania miejsca w mieszkaniu chronionym – 38
 inne rozstrzygnięcia – 768 (w tym decyzje waloryzacyjne).
Zespół ds. Usamodzielnień podjęło następujące działania w zakresie:
 koordynacji wszystkich procesów usamodzielnianych wychowanków opuszczających
warszawskie placówki opiekuńczo- wychowawcze,
 prowadzenia usamodzielnianych wychowanków, którzy przed skierowaniem do
placówki zamieszkiwali na terenie miasta stołecznego Warszawy,
 prowadzenia usamodzielnianych wychowanków, których miejscem osiedlenia jest
miasto stołeczne Warszawa,
 współpracy w tym zakresie z innymi powiatowymi centrami pomocy społecznej,
ośrodkami pomocy społecznej (m.in. w 2006r. rozpoczęto przygotowania do realizacji
przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola, projektu skierowanego do
usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych z Dzielnicy Wola)
 współrealizowania z organizacjami pozarządowymi programów i szkoleń
o charakterze zawodowym, umiejętności życiowych, językowych i innych
Dzięki współpracy z Fundacją „Robinson Crusoe” powstał warszawski „Wehikuł
Usamodzielnienia, w którym uczestniczy 15-tu wychowanków rodzin zastępczych.
Z Centrum Językowy „The Tower” zorganizowano wielomiesięczne kursy językowe
dla 40-tu usamodzielnianych wychowanków. Prowadzimy cykliczną, stałą współpracę
z Fundacją „Bez Względu Na Niepogodę” w zakresie pośrednictwa pracy i doradztwa
zawodowego, a także z „Centrum Edukacji Liderskiej”, Fundacją „Otwarte Drzwi”
i innymi.
 organizacji cyklicznych szkoleń i spotkań dla kadry z placówek podległych
Warszawskiemu Centrum Pomocy Rodzinie,
 organizacji konsultacji z kadrą placówek i wychowankami przygotowywanymi do
opuszczenia placówki tj. ośrodki szkolno – wychowawcze, specjalne ośrodki szkolno
wychowawcze, zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich
 organizacji spotkań integracyjnych z opiekunami usamodzielnianych wychowanków
(zorganizowania spotkania świątecznego)
 współorganizowania konkursu „Mój Dom”. W 2006r. odbyła się VII edycja konkursu,
w której udział biorą usamodzielniani Wychowankowie, wytypowani przez placówki
opiekuńczo – wychowankowie, startujący w dorosłe życie, starający się o mieszkanie.
Spośród 19 dotychczasowych laureatów konkursu w 2006r. kolejnych
3 Wychowanków otrzymało skierowania do zawarcia umowy najmu lokali
mieszkalnych.
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Udzielania wsparcia w formie opinii i poparć wniosków dotyczących pozyskania
lokali mieszkalnych z zasobów miasta stołecznego Warszawy dla usamodzielnianych
wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze i rodziny
zastępcze.

5. OŚRODKI INTWERWENCJI KRYZYSOWEJ

OŚRODKI INTWERWENCJI KRYZYSOWEJ
Interwencja kryzysowa stanowi zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz
osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie
równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu
zapobieganie

przejściu

reakcji

kryzysowej

w

stan

chronicznej

niewydolności

psychospołecznej ( (art.47 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej).
Prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej jest zadaniem własnym powiatu
W Warszawie funkcjonują dwa ośrodki interwencji kryzysowej:
- Ośrodek Interwencji Kryzysowej działający od 2002 roku w ramach Ośrodka Wsparcia
Dziecka i Rodziny „Koło”, ul. Dalibora 1 w Warszawie,
- Ośrodek Interwencji Kryzysowej „Adamus” działający od w ramach Ośrodka Wspomagania
Rodziny, ul. 6-go Sierpnia 1/5 Warszawie.
Z pomocy ośrodków interwencji kryzysowej mogą skorzystać wszystkie osoby, które znalazły
się w nagłym lub przewlekłym kryzysie psychicznym, w sytuacji zagrożenia lub

po

przejściach traumatycznych.
Ośrodki oferują różne formy pomocy:

konsultacje psychologiczne i psychiatryczne

interwencje w nagłych zdarzeniach traumatycznych, porady prawne i socjalne, terapię
indywidualną, małżeńską i rodzinną, grupy wsparcia, całodobowy telefon zaufania (OIK
Dalibora 1). W

uzasadnionych przypadkach możliwość skorzystania z jednego z hoteli

działających w strukturze Ośrodków.
Do Ośrodków Interwencji Kryzysowej można zgłaszać

się osobiście lub telefonicznie

umówić się ze specjalistą. Wszelka pomoc jest udzielana bezpłatnie.
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Pracownicy placówek starają się pomagać rozwiązywać zgłaszane problemy w nurcie
interdyscyplinarnym. Placówki te

współpracują z ośrodkami pomocy społecznej,

instytucjami i organizacjami świadczącymi pomoc psychologiczną i

psychiatryczną,

organizacjami wymiaru sprawiedliwości, prokuraturą, policją organizacjami pozarządowymi
i wyznaniowymi.
W 2006 roku Ośrodki przeprowadziły łącznie 6.332 interwencji (z tego 2655 - OIK przy
ul. 6 Sierpnia1/5 i 3677 - OIK przy ul. Dalibora 1). W porównaniu do roku ubiegłego liczba
interwencji zmniejszyła się o 23 %.

Z pomocy Ośrodków w sumie skorzystało 1.176 osób (z czego: 438 osób w OIK przy ul.
6 - Sierpnia1 /5 i 738 w OIK przy ul. Dalibora 1).
Spośród osób korzystających z pomocy większość (72 %) stanowiły kobiety.
Interwencje wg powodu zgłoszenia w %
OIK ul. Dalibora 1

OIK ul. 6 Sierpnia 1/5

31,5%

33%

21%

54%

3,5%

5%

22%

3,9%

(bezdomność, bezrobocie, długi, ubóstwo, eksmisje,
konflikty z prawem)

11%

2,5%

Inne

11%

1,6%

Problematyka rodzinna
(konflikty rodzinne, przemoc w rodzinie problemy
małżeńskie, trudności wychowawcze

Problemy kliniczne
(objawy nerwicowe, depresje, zaburzenia
osobowości problematyka samobójstw)

Uzależnienia
(alkoholizm, narkotyki lekomania,
współuzależnienia)

Problemy egzystencjalne
(wydarzenia traumatyczne, utraty bliskich)

Problemy socjalno bytowe

W obydwu Ośrodkach Interwencji Kryzysowej funkcjonują hotele dysponujące w sumie 40
miejscami (po 20 miejsc w każdym), które świadczą przede wszystkim pomoc dla ofiar
przemocy. W 2006 r. schronienie w hotelach znalazło 103 osoby z tego: 45 osób dorosłych
i 58 dzieci.
Osoby korzystające ze schronienia w hostelach
Hostel przy ul. Dalibora 1
Osoby dorosłe

Hostel przy ul. 6 - sierpnia 1/6
Osoby dorosłe

Dzieci

45

Dzieci

13

17

32

Razem 30

41
Razem 73

W sumie 103

W 2006 r. Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie opracowało procedury udzielania pomocy
w formie pobytu w hostelach, działających w strukturze w/w Ośrodków.
Zgodnie z zasadami obowiązującymi od 1 czerwca 2006 r., tut. Centrum wydało 26
skierowań do hoteli dla 62 osób, w tym 38 dzieci.
6.POMOC UCHODŹCOM
POMOC UCHODŹCOM
Zgodnie z konwencją genewską z 1951 roku, uchodźca to osoba, która "na skutek
uzasadnionej obawy przed prześladowaniem z powodu swojej rasy, religii, narodowości,
przynależności do określonej grupy społecznej lub z powodu przekonań politycznych
przebywa poza granicami państwa, którego jest obywatelem, i nie może lub nie chce
z powodu tych obaw korzystać z ochrony tego państwa."
W Polsce decyzję o nadaniu statusu uchodźcy wydaje Prezes Urzędu Repatriacji
i Cudzoziemców.
Pomoc osobom posiadającym status uchodźcy jest zadaniem z zakresu administracji
rządowej. Zasady i tryb udzielania wsparcia tej grupie cudzoziemców objętych ochroną
w naszym kraju określa Rozporządzenie MPS z dnia 29 września 2005r. w sprawie udzielania
pomocy uchodźcom (Dz. U. z 2005 r. Nr 201 poz. 1669).
Obejmuje ona następujące formy pomocy:
-

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

Pomoc przyznawana jest po podpisaniu przez Uchodźcę oraz Dyrektora Centrum –
indywidualnego programu integracji, trwającego nie dłużej niż 12 miesięcy.
W roku 2006 pomocą ze strony WCPR objętych zostało 240 uchodźców z 91 rodzin, 80 %
spośród nich to rodziny narodowości czeczeńskiej.
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Liczba rodzin, które otrzymały pomoc w 2003 r. wg narodowości / kraju pochodzenia
Kraj pochodzenia – narodowość
(Federacja Rosyjska) Czeczenia
Białoruś
Iran
Afganistan
Azerbejdżan
Somalia
Sri Lanka
Syria

L. p.
1
2
3
4
5
6
7
8

Liczba rodzin
73
10
3
1
1
1
1
1

Narodowość / kraj pochodzenia uchodźców
Liczba rodzin
Czeczenia
10

3 1 11 1 1

Białoruś
Iran
Afganistan
Azerbejdżan
Somalia
Sri Lanka

73

Syria

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

91

246

240

1608

Kwota
świadczeń

939.664

9 rodzin przerwało realizację indywidualnych programów integracji.
Struktura rodzin uchodźców
Rodziny

Liczba rodzin

1 osobowe
2 osobowe
3 osobowe
4 osobowe
5 osobowe

38
10
10
14
13
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Liczba osób w poszczególnych
rodzinach
38
20
30
56
65

6 osobowe i większej

6

37

54 % gospodarstw domowych uchodźców, które skorzystały z pomocy Centrum to rodziny
z dziećmi.
Rodziny wg liczby dzieci
Rodziny
z 1 dzieckiem
z 2 dzieci
z 3 dzieci
z 4 dzieci
z 5 dzieci

Liczba rodzin
11
16
16
5
1

Liczba osób w rodzinach
27
59
77
30
7

Z pomocy tut. Centrum skorzystało 11 rodzin niepełnych z czego 4 rodziny z 1 dzieckiem, 4
rodziny z 2 dzieci oraz 3 rodziny z 3 dzieci).
Podjęte działania:
a) Przeprowadzono postępowania polegające na przygotowaniu wywiadów środowiskowych
z 91 rodzinami uchodźców i w konsekwencji opracowaniu indywidualnych programów
integracyjnych. Postępowania zakończono wydaniem 173 decyzji administracyjnych, na
podstawie których uchodźcom przyznano i wypłacono pomoc finansową;
b) Ponadto 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;
c) Gwarantowano bezpłatną naukę języka polskiego z elementami wiedzy o Polsce i orientacji
zawodowej, we współpracy z Fundacją „Lingue Mundi”;
d) Rozpoczęto realizację drugiej edycji projektu, pn.: „Integracja uchodźców objętych
ochrona międzynarodową. Rozwój systemu oparcia instytucjonalnego na Mazowszu”,
w części dotyczącej Warszawy, w ramach umowy partnerskiej, zawartej pomiędzy
Wojewodą Mazowieckim a Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie;
e) Zapewniono możliwość korzystania z kursów adaptacyjnych i zawodowych oraz
korzystania z pomocy doradcy zawodowego psychologa oraz prawnika w ramach oferty
Międzykulturowego Centrum Adaptacji Zawodowej;
f) Zorganizowano kolejną – trzecią, edycję kwalifikacji rodzin uchodźców do najmu
mieszkań, zagwarantowanych z zasobów mieszkaniowych m. st. Warszawy;
g)

W celu zapewnienia właściwej realizacji programów integracyjnych prowadzono na
bieżąco ścisłą współpracę z: Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim, ośrodkami dla
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cudzoziemców, ośrodkami pomocy społecznej, powiatowymi urzędami pracy i urzędami
dzielnic, organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz uchodźców.
h) Prowadzono Klub Uchodźcy;
Klub Uchodźcy funkcjonuje od maja 2004 r. przy Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia
Kadr Pomocy Społecznej „Ośrodek Nowolipie” przy ulicy Nowolipie 25 b. Z oferty Klubu
osoby zainteresowane mogą korzystać dwa razy w tygodniu - w poniedziałki i czwartki w
godzinach od 13.00-17:00.
Od czerwca 2006r., w związku z przystąpieniem tut. Centrum do Partnerstwa na Rzecz
Rozwoju „Międzykulturowe Centrum Adaptacji Zawodowej” został zatrudniony pracownik
do prowadzenia Klubu Uchodźcy.
Do dyspozycji bywalców Klubu była pracownia komputerowa, kawiarenka, sala
gimnastyczna oraz salki wykładowe. W 2006r. w Klubie odbywały się zajęcia z języka
angielskiego na dwóch poziomach: podstawowym i średnio zaawansowanym, prowadzone
przez wolontariuszy. W sumie w zajęciach wzięły udział 32 osoby. Chętni mogli korzystać z
sali komputerowej, gdzie mieli możliwość zapoznania się z obsługą komputera, ale również
kontaktu z rodziną i znajomymi za pomocą internetu.
Na szczególną uwagę zasługuje zespół taneczny dzieci czeczeńskich, którego próby odbywały
się w sali gimnastycznej Ośrodka Nowolipie.
W związku z realizacją projektu w Klubie Uchodźcy odbyły się również dwa cykle kursu
podstaw polskiego prawa i działalności gospodarczej. Zajęcia w języku rosyjskim i polskim
były prowadzone przez przedstawicieli Stowarzyszenia Interwencji Prawnej. W trakcie
trwania kursu uczestnicy nabywali wiedzę z zakresu przysługujących im praw, pomocy
społecznej, edukacji, opieki zdrowotnej oraz prawa pracy. W zajęciach wzięło udział 25
osób.
W listopadzie gośćmi Klubu była grupa osób Study Visit z Niemiec. W trakcie spotkania
przedstawiona została oferta Klubu, wymieniono się doświadczeniami w zakresie integracji
cudzoziemców w Polsce i w Niemczech.
We współpracy z Ogniskiem Wychowawczym ”Praga” z Zespołu Ognisk Wychowawczych
w Klubie Uchodźcy zorganizowane zostały Mikołajki. Dzięki przekazanej przez Ognisko
pomocy rzeczowej, każde z dzieci - uczestników Mikołajek zostało obdarowane prezentami.
Wspólny wieczór wychowanków Ogniska i Dzieci – uchodźców umilał

występ

czeczeńskiego zespoły tanecznego oraz zabawy integracyjne. W Mikołajkach wzięło udział
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19 rodzin z dziećmi (60 osób). Zorganizowanie Mikołajek zaowocowało nawiązaniem
długofalowej współpracy z Ogniskiem Wychowawczym.

7. UDZIELANIE INFORMACJI O PRAWACH I UPRAWNIENIACH ORAZ
ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE SPECJALISTYCZNEGO
PORADNICTWA, W TYM RODZINNEGO DLA RODZIN NATURALNYCH
I ZASTĘPCZYCH

Posiadanie informacji o możliwościach, prawach i zasobach instytucjonalnych jest niezbędne
w celu skutecznego i umiejętnego pokonywania problemów życiowych.
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 Dział Pomocy
Środowiskowej i Komunikacji Społecznej. Osoby zwracające się osobiście, telefonicznie lub
korespondencyjnie do Centrum otrzymują informację

o przysługujących prawach

i uprawnieniach o możliwościach uzyskania stosownej do potrzeb pomocy ze strony urzędów,
instytucji oraz organizacji działających na terenie Warszawy, także w całym kraju.
Sprawy z jakimi osoby i rodziny zwracały się do Centrum dotyczyły najczęściej problemów
rodzinnych, wychowawczych, małżeńskich, w tym przemocy w rodzinie, trudnej sytuacji
finansowej. Osoby znajdujące w różnych trudnych sytuacjach życiowych wymagały
najczęściej pomocy prawnej, psychologicznej, finansowej, socjalnej. W 2006 r. udzielono ok.
450 porad i informacji.
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.

50

Pomoc w formie poradnictwa specjalistycznego dostępna jest także w dwóch ośrodkach
interwencji kryzysowej przy ul. Dalibora 1 oraz ul. 6- Sierpnia 1/5.
8.EUROKOORDYNACJA
W lutym 2006r. Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie rozpoczęło realizację projektu pt.
„Integracja cudzoziemców objętych ochroną międzynarodową. Rozwój systemu wsparcia
instytucjonalnego na Mazowszu” administrowanego przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki,
finansowanego ze środków EFU, którego zakończenie realizacji przypadło na listopad 2006r.
Projekt ten Centrum realizowało we współpracy z liderem projektu tj. Mazowieckim
Urzędem Wojewódzkim oraz Fundacją Nauki Języków Obcych „Linguae Mundi” – Centrum
Nauczania Języka Polskiego dla Cudzoziemców.
Celem tego przedsięwzięcia było uzupełnienie obecnie budowanego sytemu wsparcia wobec
cudzoziemców objętych ochroną międzynarodową w Polsce. Przedsięwzięcie to jest
rozwinięciem działań realizowanych w ramach projektu realizowanego w 2004 r.
W związku z powyższym osoby legitymujące się statusem uchodźcy lub pobytem
tolerowanym mogły korzystać z nieodpłatnej nauki języka polskiego połączonej z elementami
wiedzy o Polsce i orientacji zawodowej oraz zdobyć wiedzę z podstaw polskiego prawa
i wiedzy o społeczeństwie polskim, jak też uzyskać dwujęzyczny pakiet niezbędnych
informacji nt. „funkcjonowania społeczeństwa i instytucji publicznych”. Podczas pobytu
rodziców w szkole językowej, dzieciom zapewniana była opieka przedszkolna.
Ponadto pracownicy jednostek pomocy społecznej mieli możliwość uczestniczenia
w warsztatach z zakresu zagadnień międzykulturowych i warsztatach antystresowych.
W ramach tego projektu Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie współpracowało przy:
-

naborze uchodźców i monitorowaniem ich uczestnictwa w kursie języka polskiego,

-

zapoznaniu uchodźców z praktycznym aspektem integracji (współprowadzenie
szkoleń dla uchodźców),

-

realizacji Indywidualnych Program Integracji.

Dostrzegając możliwość dalszego wsparcia działań związanych z integracją uchodźców
i właściwe przygotowanie do obsługi tej grupy cudzoziemców kadry pomocy społecznej w dniu 1 grudnia 2006r., WCPR przystąpiło do kolejnego projektu, który jest kontynuacją
inicjatywy omawianej powyżej.
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Od lutego 2006r. tut. Centrum przystąpiło do Partnerstwa: „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.
Obok lidera projektu – Uniwersytetu Warszawskiego w realizację przedsięwzięcia
zaangażowani są następujący Partnerzy: Centrum Kształcenia i Rehabilitacji, Krajowy
Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, Fundacja Przeciwko Handlowi
Kobietami La Strada.
W ramach partnerstwa tut. Centrum:
a) uczestniczy w spotkaniach Rady Centrum,
b) rozpowszechnia
Międzykulturowe

wśród

uchodźców

Centrum

informacje

Adaptacji

o

Zawodowej

organizowanych
kursach

przez

adaptacyjnych

i zawodowych;
c) współpracuje w zakresie diagnozowania sytuacji i potrzeb zawodowych
uchodźców oraz kieruje uchodźców do specjalistów pracujących w Centrum,
a zwłaszcza doradcy zawodowego;
d) współpracuje w zakresie analizy potrzeb szkoleniowych pracowników socjalnych;
e) uczestniczy we współpracy ponadnarodowej

w zakresie wiążącym

się

z kompetencjami i możliwościami WCPR poprzez uczestnictwo w wyjazdach,
konferencjach, seminariach, wizytach studyjnych;
f) realizuje doradztwo dotyczące zakresu i form upowszechniania dorobku
Partnerstwa na szczeblu narodowym i ponadnarodowym;
Dostrzegając niebagatelną rolę kultury w procesie integracji cudzoziemców Administrator
Projektu zatrudnił osobę do pracy w projekcie, której głównym zadaniem jest koordynacja
działań w Klubie Uchodźcy działającym przy WCPR.
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9.Pomoc osobom niepełnosprawnym – realizacja zadań przez Miejski
Ośrodek Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Miejski Ośrodek Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2006 r.
realizował

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 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 i dokumenty składane przez zakłady pracy, fundacje,
stowarzyszenia i osoby fizyczne.
Udzielano

doradztwa

organizacyjnego,

prawnego

i

ekonomicznego

osobom

niepełnosprawnym zamierzającym prowadzić działalność gospodarczą 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.
W 2006 r. zostało złożonych i zarejestrowanych

15.861

pism informacyjnych,

wystąpień, skarg, odwołań i wniosków.
Liczba zarejestrowanych
Dokumentów ogółem
15.861

rehabilitacja społeczna
14.450

rehabilitacja zawodowa
1.411

w tym:
Wnioski
Wystąpienia
Odwołania, skargi
Inne

10.089
4.179
12
170
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32
1.220
4
155

Odwołania, skargi i zażalenia
Rehabilitacja społeczna – ogółem
W tym: turnusy rehabilitacyjne
bariery architektoniczne
zaopatrzenie ortopedyczne
Rehabilitacja zawodowa – ogółem
W tym: pożyczki
przystosowanie stanowisk pracy

12
6
2
4
4
4
-

W omawianym okresie pracownicy Ośrodka przeprowadzili kontrole i wizytacje podmiotów
korzystających ze środków PFRON
Liczba kontroli i wizytacji – ogółem
w tym: pożyczkobiorcy
przystosowanie stanowisk pracy
bariery architektoniczne
warsztaty terapii zajęciowej

379
16
11
349
3

W 2006 r. na realizację zadań wynikających z cytowanej wyżej ustawy Urząd Miasta
Stołecznego

Warszawy

otrzymał

z

Państwowego

Funduszu

Rehabilitacji

Osób

Niepełnosprawnych środki w wysokości – 18.405.962 zł.
Podziału środków na poszczególne zadania dokonała Rada Miasta Stołecznego
Warszawy w dniu 13 kwietnia 2006 r./uchwała nr LXXIII/2237/2006/ a przesunięcia środków
pomiędzy zadaniami - w dniu 31sierpnia 2006 r./uchwałą nr LXXX/2521/2006/.
W IV kwartale 2006 r. Zarząd PFRON podwyższył budżet do kwoty - 21.278.774 zł.
Rada m. st. Warszawy zatwierdziła zmianę uchwałą nr III/9/2006 z dnia 14 grudnia 2006 r.
Zbyt krótki termin, który pozostał do końca roku - uniemożliwił pełne wykorzystanie budżetu
określonego na rok 2006.

Rozliczenie wydatków z podziałem na poszczególne zadania przedstawia
poniższe zestawienie:

Zadanie
1.
Przystosowanie stanowisk
pracy
Refundacja wynagrodzeń

Plan
2006 r.
2.
2.411.000

Wykonanie
2006 r.
3.
1.806.400

51.072

41.315
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Wskaźnik %
3:2
4.
74,9
80,9

/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:

530.000
200.000
20.000

398.068
45.500
2.833

75,1
22,7
14,2

5.259.000
1.340.000
200.000

4.650.858
1.208.220
198.640

88,4
90,2
99,3

2.585.084

2.560.556

99,1

1.500.000

1.239.308

82,6

7.182.618
21.278.774

7.182.542
19.334.240

99,9
90,9

Jak obrazuje przedstawiona tabela zadania zaplanowane na rok 2006 wykonano w 90,9 %.
Wskaźniki wykonania planu były najniższe w następujących zadaniach:
1. Pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej ( 22,7 %)
Zmiana od 1 stycznia 2007 r. przepisów

dot. opłacania składek ZUS przez osoby

niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą spowodowała, że zainteresowanie
możliwością uzyskania pożyczki zmniejszyło się.
Wynikająca z rozporządzenia z dnia 22 maja 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad
udzielania, oprocentowania, spłaty i umarzania pożyczek dla osób niepełnosprawnych
( Dz. U. nr 67 poz. 439 ze zm.) – forma wekslowa zabezpieczenia spłaty pożyczki
stwarzała przyszłym pożyczkobiorcom trudności w znalezieniu żyrantów chętnych do
podjęcia zobowiązań.

2. Przystosowanie stanowisk pracy ( 74,9 % )
Środki przyjęte Uchwałą Rady m.st. Warszawy z dnia 14 grudnia 2006r nie
pozwoliły

na

rozpoczęcie

niewystarczający
pracy
zawarte

dla
w

osób

do

realizacji

zawarcia

tego

nowych

niepełnosprawnych

obowiązujących

z

przepisach

zadania

umów
uwagi
(

w

na

procedury
oczekiwanie

przystosowanych stanowisk przez Państwową Inspekcję Pracy)
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Czas

przystosowanie

na
np.

2006r.

ten

był

stanowisk

postępowania
na

odbiór

3. Turnusy rehabilitacyjne ( 88,4 %)
Termin przekazania dodatkowych środków finansowych przez PFRON
samorządom
w

miejskim

dofinansowaniu

turnusów

/

powiatowym
rehabilitacyjnych.

odegrał
W

okresie

istotną
świątecznym

rolę
nie

było chętnych do skorzystania z oferty.

REHABILITACJA SPOŁECZNA
Turnusy rehabilitacyjne
----------------------------Ta forma aktywnej rehabilitacji społecznej cieszyła się, jak co roku, dużym zainteresowaniem
osób niepełnosprawnych. Zgodnie z rozporządzeniem osoba niepełnosprawna zamierzająca
uczestniczyć w turnusie rehabilitacyjnym musi złożyć wymagany komplet dokumentów, nie
przekroczyć określonego limitu dochodu tj. w 2006r:
•

1264,00zł na członka rodziny pozostającego we wspólnym

gospodarstwie domowym,
•

1644,00zł w przypadku osoby samotnej

oraz skorzystać z rehabilitacji w ośrodku uprawnionym do prowadzenia turnusów
rehabilitacyjnych.
Z uczestnictwa w turnusach skorzystało 8.034 osób niepełnosprawnych (wraz z opiekunami)
w łącznej kwocie – 4.650.858 zł.

Liczba osób ubiegających się o dofinansowanie (wraz z
opiekunami)
Liczba wniosków rozpatrzonych pozytywnie
Liczba wniosków zrealizowanych
Kwota dofinansowania turnusów: ogółem:
w tym: dorośli
dzieci

Likwidacja barier architektonicznych i w komunikowaniu się
-------------------------------------------------------------------------
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9.490
8.615
8.034
4.650.858
4.150.041
500.817

Zadania w zakresie likwidacji barier architektonicznych i w komunikowaniu się
w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych – realizowane były
zgodnie ze wskazaniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z
dnia 25.06.2002 r. ( Dz. U. nr 96 poz. 861 ze zm.)

Bariery architektoniczne
Na likwidację barier architektonicznych złożono 305 wniosków na kwotę – 2.527.700 zł ;
zawarto 169 umów na kwotę 1.339.440 zł.
Część wniosków nie zostało zrealizowanych z uwagi na: niekompletność dokumentacji, brak
środków finansowych wnioskodawców na udział własny lub rezygnację z dofinansowania w
roku 2006 i przesunięcie terminu na rok następny.
W ramach tego zadania przystosowywano łazienki osobom niepełnosprawnym do potrzeb
wynikających z ich niepełnosprawności, budowano podjazdy do budynków dla osób
poruszających się na wózku, dokonywano remontów posadzek, wymiany drzwi, a także
dofinansowywano zakup transporterów schodowych i podnośników wannowych.
Z tej formy dofinansowania w 2006 r. skorzystało 159 osób – w ogólnej kwocie
1.208.220 zł.. Średnie dofinansowanie wynosiło – 7.599 zł.

Liczba złożonych wniosków
Liczba wniosków rozpatrzonych pozytywnie
Liczba zrealizowanych umów
Kwota dofinansowań – ogółem:
w tym: dorośli
dzieci

305
169
159
1.208.220
954.382
253.838

Bariery w komunikowaniu się
Likwidacja barier w komunikowaniu się polegała głównie na dofinansowaniu osobom
niepełnosprawnym urządzeń umożliwiających ich kontakt z otoczeniem poprzez niwelowanie
ograniczeń spowodowanych uszkodzeniem narządu ruchu, wzroku i słuchu.
Dofinansowywano zakup czytników, czytaków, dyktafonów, sprzętu mówiącego oraz faksów
i dodatkowe dofinansowania do aparatów słuchowych.
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Liczba złożonych wniosków
Liczba wniosków rozpatrzonych pozytywnie
Liczba zrealizowanych umów
Kwota dofinansowań – ogółem:
w tym: dorośli
dzieci
Z

liczby

złożonych

wniosków,

173
144
134
198.640
164.977
33.663

29

wniosków

nie

zostało

zrealizowanych

z uwagi na nie spełnianie warunków rozporządzenia.

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki
--------------------------------------------------------------W roku 2006 w ramach dofinansowania sportu, kultury rekreacji i turystyki osób
niepełnosprawnych złożono 77 wniosków na łączną kwotę 1.801.595 zł.
Wnioskodawcami były jednostki posiadające osobowość prawną spełniające wszystkie
wymogi

określone

rozporządzeniem

Ministra

Gospodarki,

Pracy

i Polityki Społecznej z dnia 25.06.2002 r. ( Dz. U. nr 96 poz. 861 ze zm.).
Wnioski obejmowały zarówno dotacje na organizowanie imprez o charakterze czysto
sportowym,

rekreacyjnym,

turystycznym

jak

i

kulturalnym,

ale

część

z nich łączyła wszystkie te elementy, szczególnie te imprezy przeznaczone dla dzieci i
młodzieży np. z okazji „Dnia Dziecka”, „Andrzejek” i „Mikołajek”.
Zawarto 73 umowy z wnioskodawcami na różnego rodzaju imprezy na kwotę
- 1.410.746 zł.
Wypłacono dofinansowanie w kwocie – 1.239.308 zł.
W imprezach uczestniczyło 22.207 osób, w tym 9.735 dzieci.
Liczba złożonych wniosków
Liczba dofinansowanych organizacji, stowarzyszeń itp.
Kwota wypłaconego dofinansowania ogółem:
w tym: dorośli
dzieci

77
73
1.239.308
695.052
544.256

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:
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- 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
niezbędnego do prowadzenia ćwiczeń rehabilitacyjnych mających na celu poprawę poziomu
funkcjonowania w życiu codziennym ( np. rowery stacjonarne, rowery trójkołowe i materace
rehabilitacyjne).
Zaopatrzenie ortopedyczne obejmuje wyłącznie sprzęt i usługi wymienione w rozporządzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 10.05.2003 r. ( Dz. U. nr 85 poz. 786 ze zm.).
W roku 2006 – 2.448 osób niepełnosprawnych złożyło wnioski na dofinansowanie do zakupu
sprzętu i usług na kwotę - 3.152.300 zł.
Dofinansowanie

otrzymało

1.935

osób

w

ogólnej

kwocie

–

2.560.556

zł.

( średnio 1.323 zł. na jedną osobę).

Liczba złożonych wniosków
Liczba wniosków rozpatrzonych pozytywnie
Kwota dofinansowań – ogółem;
w tym: dorośli
dzieci

2.448
1.935
2.560.556
1.874.153
686.403

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 wnioski dot. dzieci – zostały zrealizowane.
Warsztaty terapii zajęciowej
---------------------------------Celem działania warsztatów terapii zajęciowej jest realizowanie zadań z zakresu
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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, a także przygotowanie ich 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:
- zaburzenia psychiczne

- 3 warsztaty, liczba uczestników

- 84

- upośledzenie umysłowe

- 8 warsztatów, liczba uczestników

- 288

- autyzm

- 1 warsztat, liczba uczestników

- 24

- niepełnosprawność ruchowa - 2 warsztaty, liczba uczestników

- 55

- schorzenia narządu wzroku - 1 warsztat, liczba uczestników

- 36

Dofinansowanie

warsztatów

terapii

zajęciowej

następowało

w

oparciu

o przepisy z dnia 25 marca 2004 r.(Dz. u. nr 63 poz. 587).
Liczba warsztatów terapii zajęciowej
Liczba osób uczestniczących w WTZ
Kwota przyznanego dofinansowania

15
487
7.182.542

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

ze

zm./

poniesiono

wydatki

w wysokości – 19.334.240 zł. co stanowi 90,9 % limitu środków przyznanych przez PFRON
m. st. Warszawie.
Oprócz zadań wynikających z w/w ustawy Ośrodek we współpracy z Urzędem Pracy m. st.
Warszawy podejmował działania
szkoleń

w zakresie organizacji giełd pracy, inicjował kierunki

poprzez organizację spotkań z pracodawcami zamierzającymi zatrudniać osoby

niepełnosprawne.
Ponadto, 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.
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Miejski Ośrodek Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych był realizatorem
miejskiego programu leczenia dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, przeprowadzał
działania związane z rekrutacją i kierowaniem dzieci do Ośrodka RehabilitacyjnoWypoczynkowego „SYRENA” w Mielnie we współpracy z firmą „Euromed”. Rehabilitacja
prowadzona była z zastosowaniem wg znanej na świecie metody polegającej na
wykorzystaniu tzw. „kombinezonu kosmicznego”.

W turnusach tych uczestniczyło 100

dzieci – mieszkańców Warszawy.
REHABILITACJA ZAWODOWA
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 dla 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 2006 r. przystosowano 65 stanowisk pracy w większości były to stanowiska produkcyjne
tj. operatorzy

maszyn i urządzeń, szwaczki, pracownicy ochrony mienia i pracownicy

biurowi z obsługą komputera, sprzedawcy, kasjerzy.
Kwota zwrotu przystosowania stanowisk pracy wyniosła 1.806.400 zł.

Liczba
złożonych
wniosków
16

Zawarte
umowy
11

Wnioski nie Liczba przyZrealizowane stosowanych
stanowisk
5
65

Średni koszt
przystosowania
stanowiska
27.791

Refundacja wynagrodzeń
-----------------------------Refundacją wynagrodzeń w 2006 r. objęte zostały 44 osoby niepełnosprawne,
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których pracodawcy zawarli do 31.12.2002 r. umowy na tworzenie stanowisk pracy i
refundację wynagrodzeń przez okres 18 miesięcy ( płatne co 2 miesiąc )
Kwota zwrotu środków wynosiła – 41.315 zł.
Rok 2006 był ostatnim rokiem refundacji wynagrodzeń przez samorządy miejskie/
powiatowe.
Liczba umów, z których
realizowane były refundacje
wynagrodzeń
9

Liczba osób
niepełnosprawnych, za które
refundowano
wynagrodzenia
44

Kwota zrealizowanych
wypłat

41.315

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 poza szkolnych w placówkach szkolących lub specjalistycznych
ośrodkach szkoleniowo – rehabilitacyjnych.
Osoba niepełnosprawna zostaje skierowana na szkolenie przez kierownika Urzędu Pracy m.st.
Warszawy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 09.02.2000
r. ( Dz. U. nr 12 poz. 146 ze zm. )
W 2006 r. wnioski na szkolenia i przekwalifikowania złożyło 346 osób niepełnosprawnych.
Ze 184 osobami zostały zawarte umowy na kwotę - 279.773 zł.
Szkolenia prowadzone były z uwzględnieniem potrzeb zgłaszanych przez pracodawców.
Z innych usług rynku pracy i instrumentów rynku pracy skorzystało 13 osób. Kwota
poniesionych wydatków to - 118.295 zł.
Ogółem kwota wydatkowana na rzecz osób niepełnosprawnych, które skorzystały z usług
oraz instrumentów rynku pracy oraz koszty szkoleń wypłacone jednostkom szkolącym
wynosiły – 398.068 zł.
W związku z podwyższeniem kwalifikacji zawodowych 62 osoby podjęły pracę.

Pożyczki
----------Osoba niepełnosprawna zarejestrowana jako bezrobotna lub poszukująca pracy w urzędzie
pracy może ubiegać się o pożyczkę na rozpoczęcie działalności gospodarczej. W 2006 r.
wnioski o udzielenie pożyczki złożyło 17 osób.
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Z liczby tej 3 osoby niepełnosprawne otrzymały pożyczkę w ogólnej kwocie – 45.500 zł.
Rodzaje działalności prowadzone przez pożyczkobiorców to:
- handlowa - 2 osoby,
- usługowa - 1 osoba

Liczba
złożonych
wniosków
17
Wnioski

Wnioski
rozpatrzone
pozytywnie
4
rozpatrzone

Wnioski
rozpatrzone
negatywnie
9

negatywnie

Rezygnacje
wnioskodawców
4

nie

spełniały

Liczba
zawartych
umów
3

kryteriów

Kwota
udzielonych
pożyczek
45.500

formalnych

zawartych

w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 22.05.1998 r. (Dz. U. nr 67 poz.
439).
Średnia wartość pożyczki wyniosła – 15.167 zł.

Dofinansowanie do oprocentowania kredytu bankowego
-------------------------------------------------------------------Osoba

niepełnosprawna

prowadząca

działalność

gospodarczą

może

ubiegać

się

o dofinansowanie do oprocentowania kredytu bankowego – zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 27
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych. Dofinansowaniem tym może być objęte oprocentowanie

kredytu

inwestycyjnego lub obrotowego przypadające do zapłaty w danym roku.
Zainteresowanie tą formą dofinansowania było niewielkie i skorzystały z niej tylko 4 osoby
niepełnosprawne.
Kwota wypłaconego dofinansowania wyniosła – 2.833 zł.
Liczba złożonych wniosków

Liczba zawartych umów

4

4
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Kwota wypłaconego
Dofinansowania
2.833

III. BUDŻET
Wykonanie budżetu Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie
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 01.01.2006r – 31.12.2006r. kształtował się następująco:
R 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

43 091 429

R 85202 Domy pomocy społecznej

57 608 877

R 85203 Ośrodki wsparcia

1 548 200

R 85204 Rodziny zastępcze i własne

16 345 588

R 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

3 881 546

R 85220 Ośrodki interwencji kryzysowej

1 479 065

R 85226 Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze

784 752

R 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

430 000

R 85231 Pomoc dla uchodźców

960 000

R 85295 Pozostała działalność

84 500

R 85156 Składka na ubezpieczenie zdrowotne

320 070

RAZEM

126 534 027

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

Wykonanie

Zobowiązanie

43 091 429
100%

40 436 860
97,00%

2 160 363,21

a/ Publiczne placówki opiekuńczo – wychowawcze
Plan wydatków
Wykonanie

______________________________
42 194 429

39 540 158
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Zobowiązanie
wymagalne
0

100 %

97,00%

b/ Placówki opiekuńczo – wychowawcze – usamodzielnianie i kontynuacja nauki
Plan wydatków
Wykonanie

_______________________________
897 000
100 %

896 702
99 %

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. – 31.12.2006 placówki wykonały dochody (wg Rb –27S), na kwotę
4 843 945,87 zł, co stanowi 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

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej
Plan wydatków

Wykonanie

Zobowiązanie

57 608 877
100%

57 123 821

2 219 872,71

Zobowiązanie
wymagalne
0

99%

Przyznane środki wykorzystano na pokrycie działalności bieżącej 13 publicznych.
W okresie 01.01. – 31.12.2006 domy pomocy społecznej wykonały dochody (wg Rb –27S)
- na kwotę 14 821 199,68 co stanowi 101 % 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
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-

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

Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:
1) mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu, a w przypadku osób
małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70% tego
dochodu. W przypadku gdy 70% dochodu pensjonariusza jest większe niż średni koszt
utrzymania w domu pomocy społecznej, wówczas pensjonariusz ponosi odpłatność do
wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania.
2) małżonek, zstępni przed wstępnymi – zgodnie z umową zawartą w trybie art. 103 ust.
2 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej:
a) w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż
250% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota
dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 250% tego
kryterium,
b) w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy
niż 250% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota
dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 250%
kryterium dochodowego na osobę w rodzinie,
3) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – w wysokości
różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami
wniesionymi przez osoby, o których mowa w pkt 1 i 2.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia
Plan wydatków

Wykonanie

1 548 200
100%

1 547 148

Zobowiązania
ogółem
59 412,58

99%
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Zobowiązania
wymagalne
0

Ze środków tego rozdziału finansowana jest działalność Centrum Usług Socjalnych
i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej „Ośrodek Nowolipie”. Placówka jest ośrodkiem
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. – 31.12.2006 r. Ośrodek Wsparcia wykonał dochody (wg RB – 27S),
na kwotę 292 545,23 zł, co stanowi 126 % planowanych dochodów.
Ośrodek Wsparcia osiągnął dochody z tytułu:
- odpłatności pensjonariuszy za korzystanie z wyżywienia
-

odsetek bankowych

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze
Plan wydatków

Wykonanie

16 345 588
100%

16 288 008

Zobowiązania
ogółem
2 507,25

Zobowiązania
wymagalne
0

99%

Przyznane środki wykorzystano na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci
przebywających
usamodzielnień

w

rodzinach

zastępczych

oraz

wypłatę

świadczeń

i kontynuacji nauki dla osób pełnoletnich, w tym:

dofinansowanie kosztów utrzymania

12 782 079

kontynuacja nauki

2 303 913

usamodzielnienia

80 103

pomoc rzeczowa

127 600

koszty opłat bankowych i pocztowych

842

składki na ZUS od wynagrodzeń bezosobowych

22 067

składki na FP od wynagrodzeń bezosobowych

2 871

wynagrodzenia bezosobowe dla kontraktowych rodzin
zastępczych

128 770

porozumienia z innymi powiatami

839 763

W okresie 01.01. – 31.12.2006 r. wykonano dochody (wg RB – 27S),
– na kwotę 638 941,10 zł, co stanowi 137 % planowanych dochodów.
Dochody osiągnięto z tytułu:
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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
3 881 546
100%

Wykonanie
3 873 713

Zobowiązanie
217 534

Zobowiązanie
wymagalne
0

99%

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. – 31.12.2006r. Centrum wykonało dochody (wg Rb – 27S)– na kwotę
2 551,98 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
1 479 065

Wykonanie
1 473 035

100%

99%

Zobowiązanie
44 342,06

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
Rozdział 85226 - Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze
Plan wydatków

Wykonanie

Zobowiązanie
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Zobowiązanie
wymagalne

784 752
100%

42 798,85

780 031

0

99 %

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie dofinansowywało działalność Publicznego
Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego przy ul. Nowogrodzkiej 75.
Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Plan wydatków
430 000
100%

Zobowiązanie
0

Wykonanie
396 022

Zobowiązanie
wymagalne
0

92 %

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie dofinansowywało działalność programu
‘Asystent Osoby Niepełnosprawnej” realizowanego Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia
Kadr Pomocy Społecznej „Ośrodek Nowolipie” przy współpracy Biura Polityki Społecznej
Urzędu m.st. Warszawy. Program przeznaczony był dla osób pełnoletnich mieszkających na
terenie m.st. Warszawy mający na celu aktywizację osób niepełnosprawnych (który ma na
celu towarzyszenie i wspomaganie osoby niepełnosprawnej w pełnieniu ról społecznych).
W okresie 01.01. – 31.12.2006 r. wykonano dochody (wg Rb – 27S) – na kwotę
11 485,97 zł.
CUSiSKPS „Ośrodek Nowolipie” osiągnął dochody z tytułu wpłat za wyżywienie, usług
pralniczych, i fryzjerskich oraz odsetek bankowych
Rozdział 85231 – Pomoc uchodźcom
Plan wydatków
960 000
100%

Wykonanie
939 664,38
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
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z wynajmem mieszkania, wydatków na żywność, obuwie, środki czystości a także kosztów
nauki języka polskiego.
Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków
84 500
100%

Wykonanie
84 500
100%

Środki w tym rozdziale przeznaczono na:


wypłatę świadczeń ZFŚS dla emerytowanych pracowników pedagogicznych

Rozdział 85156 – Składaki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób
nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
Plan wydatków

Wykonanie

Zobowiązania

Zobowiązanie
wymagalne

320 070
100%

313 462

7 142,22

0

97%

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. Miesięczna wysokość
składki wynosi 36, 58 zł na osobę.
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Kontrole finansowe
W 2005 roku przeprowadzono następujące kontrole finansowe:
1. Dom Pomocy Społecznej „Syrena”, ul. Syreny 26 – kontrola kompleksowa na
podstawie zarządzenia Nr 9/05 p.o. Dyrektora WCPR z dnia 04.04.2005 w sprawie
powołania Zespołu Kontrolnego
2. Dom Dziecka Nr 11, ul. Bohaterów 50 – kontrola kompleksowa na podstawie
zarządzenia Nr 12/05 p.o. Dyrektora WCPR z dnia 28.04.2005r w sprawie powołania
Zespołu Kontrolnego
3. Dom Pomocy Społecznej „Pod Brzozami”, ul. Bohaterów 46/48 – kontrola
kompleksowa na postawie zarządzenia Nr 13/05 p.o. Dyrektora WCPR z dnia
28.04.2005r w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego
4. Dom Pomocy Społecznej „Budowlani”, ul. Elekcyjna 6 – kontrola kompleksowa na
podstawie zarządzenia Nr 17/05 p.o. Dyrektora WCPR z dnia 23.06.2005r w sprawie
powołania Zespołu Kontrolującego
5. Dom Pomocy Społecznej „Kombatant”, ul. Sternicza 125 – kontrola kompleksowa na
podstawie zarządzenia Nr 32/05 p.o. Dyrektora WCPR z dnia 23.08.2005r w sprawie
powołania Zespołu Kontrolującego
6. Ośrodek Wspomagania Rodziny, ul. 6 – go Sierpnia 1/5 – kontrola pod kątem
prawidłowości wydatkowania środków budżetowych na podstawie zarządzenia Nr
35/05 p.o. Dyrektora WCPR z dnia 29.11.2005r w sprawie powołania Zespołu
Kontrolującego
Powyższe kontrole przeprowadzone były pod względem gospodarności, rzetelności
i prawidłowości wydatkowania środków budżetowych.
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