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Wstęp
Na rok, który upłynął – 2004,

przypada pierwsze pięć lat funkcjonowania Warszawskiego

Centrum Pomocy Rodzinie. Nie sposób pominąć więc faktu, że jednostka ta rozwija się, realizuje
coraz to szerszy

zakres specjalistycznych usług i świadczeń na rzecz mieszkańców całej

Warszawy, w tym osób starszych, niepełnosprawnych, posiadających status uchodźcy,
znajdujących się w sytuacjach kryzysowych, dzieci i młodzieży.
Rok sprawozdawczy przebiegał, jak wszystkie dotąd lata pod znakiem; dostosowywania zasad
pracy samego Centrum oraz prowadzonych przez nie jednostek do zmieniającego się prawa,
następstw wdrażania kolejnego etapu reformy systemu opieki nad dzieckiem i rodziną, zmianą
zasad kierowania osób do domów pomocy społecznej, standaryzacji usług pomocy społecznej,
doskonalenia procedur administracyjnych, szkolenia kadr, pracy w kierunku zwiększania
dostępności i jakości usług, wyzwań wynikających z obecności Polski w strukturach Unii
Europejskiej.
Naszą aspiracją w stosunku do samego Centrum oraz jego placówek jest wykonywanie
przypisanych nam zadań w taki sposób, aby ranga naszej wspólnej pracy oraz jej efekty mogły być
- dla władz samorządu m. st. Warszawy - wizytówką wysokiej jakości i skuteczności.
Jako Centrum, być może ostatni już rok pracujemy w trudnych warunkach lokalowych, realizujemy
zadania nieliczną grupą specjalistów - zaangażowanych, młodych osób z coraz to silniejszą
tożsamością pracownika samorządowego.
Jesteśmy także w trakcie budowania sprawnego, informatycznego systemu obsługi naszych
klientów. Chcielibyśmy nadal profesjonalnie i skutecznie pomagać wszystkim osobom, których
integracja ze środowiskiem – w specyficznych warunkach miasta stołecznego - jest lub może być
trudna. Mamy dalsze plany i zobowiązania wobec mieszkańców Warszawy, które będziemy
realizować. Dokonania, sukcesy i problemy roku, który upłynął przedkładamy w formie niniejszego
sprawozdania - do wykorzystania

ZASADY FUNKCJONOWANIA
WARSZAWSKIGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie zostało powołane uchwałą Rady Powiatu Warszawskiego
Nr VII/70/99 z dnia 10 marca 1999 r., na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 1998 r. Nr 91, poz. 578) oraz ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy
społecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414 z późn. zm.).
Po zmianie ustroju m. st. Warszawy, wprowadzonej ustawą z dnia 15 marca 2002 r. (Dz. U. z 2002
Nr 41 poz. 361) Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie stało się jego jednostką organizacyjną
Miasta. Jest jedną z instytucji działających w obszarze polityki społecznej m.st. Warszawy, która
bezpośrednio podlega Biuru Polityki Społecznej Urzędu m. st. Warszawy.
Uchwałą Nr XXI/360/2003 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 listopada 2003 r. został
przyjęty nowy statut Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie, określający zakres jego działania,
kompetencje Dyrektora, sposób gospodarowania środkami finansowymi.
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie realizuje zadania określone w nowej ustawie z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. nr 64, poz. 593 z późn. zm.) przypisane
powiatowi oraz inne zadania przewidziane w odrębnych przepisach prawa.
W ramach Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie działa Miejski Ośrodek Zatrudnienia i
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Jednocześnie tut. Centrum w 2004 r. współpracowało oraz nadzorowało, z upoważnienia
Prezydenta m. st. Warszawy, funkcjonowanie niżej wymienionych placówek:
- 18 domów pomocy społecznej, w tym 5 niepublicznych,
- Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej „Ośrodek Nowolipie”,
- 15 placówek socjalizacyjnych (domów dziecka), w tym 4 niepublicznych,
- 2 niepublicznych placówek rodzinnych (rodzinnych domów dziecka),
- 3 publicznych placówek interwencyjnych, w tym: 2 pogotowi opiekuńczych, oraz Ośrodka
Interwencyjno – Diagnostycznego dla dzieci 3-7 lat, działającego w ramach Ośrodka Wsparcia i
Rodziny „Koło”,
- 10 publicznych ognisk wychowawczych, funkcjonujących w ramach Zespołu Ognisk
Wychowawczych im. K. Lisieckiego „Dziadka”,
- 9 niepublicznych placówek opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego dla dzieci,
- 5 ośrodków adopcyjno – opiekuńczych, w tym 4 niepublicznych.

SPRAWY ORGANIZACYJNE
I. Warunki lokalowe
Od dnia powołania Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie oraz Miejski Ośrodek Zatrudnienia i
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

nie posiadają jednej, stałej siedziby dla wszystkich

zatrudnionych w nich pracowników.
W roku 2004 sytuacja lokalowa przedstawiała się następująco:


Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie – ul. Rakowiecka 21 w siedzibie Domu
Dziecka Nr 4 przy ul. Rakowieckiej 21 - powierzchnia biurowa to 275 m kw.



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

II. Wyposażenie
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie dysponuje dwoma samochodami służbowym - Fiatem
Brava i Fiatem Doublo.
Wyposażenie techniczne składa się z:
-

39 zestawów komputerowych

-

38 drukarek

-

5 faksów

-

5 kserokopiarek

-

1 bindownicy

-

8 niszczarek dokumentów

-

2 nagrywarek

-

serwera

Część w/w wyposażenia zakupiono w 2004 r., w tym:
-

9 komputerów

-

8 drukarek

-

6 niszczarek dokumentów

-

15 szaf zamykanych półkowych

-

2 stoliki komputerowe

-

6 krzeseł obrotowych

-

8 biurek zwykłych

-

2 biurka z nadstawkami

-

III. Kontrole
W 2004 w r. w placówkach podległych Warszawskiemu Centrum Pomocy Rodzinie odbyło się 5
kontroli zewnętrznych, w tym 1 przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli oraz 4 - przez
Wydział Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie

przeprowadziło w podległych mu placówkach

9 kontroli wewnętrznych.
Kontrola przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli:
- W

Miejskim Ośrodku Zatrudnienia i

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przy

ul. Czerniakowskiej 44 - kontrola dotyczyła organizacji i finansowania warsztatów terapii
zajęciowej przy udziale środków PFRON w latach 2002 - I półrocze 2004 r.
Kontrole

przeprowadzone

przez

Wydział

Polityki

Społecznej

Mazowieckiego

Urzędu

Wojewódzkiego w publicznych placówkach opiekuńczo - wychowawczych:
- w Domu Dziecka Nr 1 w Warszawie przy al. Zjednoczenia 34
- w Domu Dziecka Nr 2 w Warszawie przy ul. Jaktorowskiej 6
- w Domu Dziecka Nr 11 w Warszawie przy ul. Bohaterów 50
- w Domu Dziecka Nr 15 w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 75
Kontrole te miały na celu sprawdzenie: zakresu i jakości usług opiekuńczo – wychowawczych,
stanu i struktury zatrudnienia, przestrzegania praw dziecka, zakresu i jakości działań zmierzających
do powrotu dziecka do rodziny lub znalezienia rodzinnej opieki zastępczej.
Kontrole wewnętrzne przeprowadzone przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
I. W placówkach opiekuńczo- wychowawczych:
-

w Pogotowiu Opiekuńczym Nr 1 przy ul. Dembińskiego 1 w Warszawie - kompleksowa
kontrola funkcjonowania placówki w zakresie merytorycznym, kadrowym i finansowym,

-

w Pogotowiu Opiekuńczym Nr 2 przy ul. Bonifacego 81 w Warszawie – kontrola w zakresie
merytorycznym i kadrowym,

-

w Domu Dziecka Nr 1 przy Al. Zjednoczenia 34 w Warszawie – kompleksowa kontrola
funkcjonowania placówki -w zakresie merytorycznym, kadrowym i finansowym.

II. W domach pomocy społecznej:

- w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dickensa 25 w Warszawie – kontrola

w zakresie

organizacyjnym i kadrowym,
- w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wójtowskiej 13 w Warszawie - kontrola w zakresie
kadrowym oraz jakości usług opiekuńczych,
- w Domu Pomocy Społecznej „Chemik” przy ul. Korotyńskiego 10 w Warszawie - kontrola
dotycząca zakresu i jakości usług opiekuńczych,
- w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowoursynowskiej 216 w Warszawie kontrola zakresie
kadrowym oraz jakości usług opiekuńczych,
- w Domu Pomocy Społecznej „Leśny” przy ul. Tułowieckiej 3 w Warszawie - kompleksowa
kontrola funkcjonowania placówki w zakresie merytorycznym, kadrowym i finansowym.
- w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Arabskiej 3 w Warszawie – kontrola w zakresie
kadrowym.

Udział w spotkaniach
Zarówno dyrekcja jak i pracownicy reprezentując Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
uczestniczyli w ok. 100 spotkaniach, konferencjach i imprezach. Były one organizowane przez
partnerów

naszej instytucji, podległe nam placówki oraz instytucje nadrzędne i dotyczyły

zagadnień związanych z realizacją naszych zadań. Niejednokrotnie współorganizatorem oraz
inicjatorem wielu imprez i spotkań było tut. Centrum.

Realizacja zamówień publicznych
Warszawskie

Centrum

Pomocy

Rodzinie

w

2004

przetargowych - w trybie przetargów nieograniczonych,

r.

przeprowadziło

15 postępowań

zapytania o cenę i jako zakup na

wolnym rynku - na łączną kwotę 1.662.763,10 zł, z tego:
- 2 przetargi zostały unieważnione w związku z brakiem ofert lub zbyt wysokiej ceny
najkorzystniejszej oferty,
- 12 postępowań zakończyło się podpisaniem umowy,
- 1 postępowanie rozstrzygnięto w 2004 r., zakończone podpisaniem umowy obowiązującej
od stycznia 2005 r. (dotyczy ochrony pomieszczeń biurowych Centrum).
Postępowania dotyczące zadań inwestycyjnych poszczególne jednostki wykonywały samodzielnie.
W zakresie podjętych inwestycji prowadzonych samodzielnie przez placówki
nadzorowane przez Centrum:



Zmodernizowano i wyremontowano budynki 7 placówek opiekuńczo – wychowawczych
(Dom Dziecka Nr 3 przy ul. Dalibora 1, Dom Dziecka Nr 5 przy ul. Podmokłej 4, Dom
Dziecka Nr 10 przy ul. 6- sierpnia 1/5, Dom Dziecka Nr 11 przy ul. Bobaterów 50, Dom
Dziecka Nr 12 przy ul. Tarczyńskiej 27, Dom Dziecka Nr 15 przy ul. Nowogrodzkiej 75,
Dom Dziecka Nr 16 przy ul. Międzyparkowej 5. W ramach tych prac dokonano m.in.:
ocieplenia dachów i ścian budynków, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej,
unowocześniono węzły kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, wentylacyjne. Inwestycje
współfinansowano ze środków Biura Inwestycji oraz Biura Ochrony Środowiska Urzędu
M. St. Warszawa,



Podejmowano prace w zakresie likwidacji barier architektonicznych w budynkach DPS
przy ul Parkowej 7a i Nowoursynowskiej 216 oraz w Domu Dziecka Nr 15 przy ul.
Nowogrodzkiej 75,



Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bohaterów 46 został podłączony do miejskiej sieci
wodnej.
W zakresie zakupów inwestycyjnych realizowanych przez Centrum, również dla
nadzorowanych jednostek:



Zakupiono samochody, które przekazano dla: DPS przy ul. Nowoursynowskiej 216, DPS
przy ul. Parkowej 7a, DPS przy ul. Tułowickiej 3 (dodatkowo Urząd m. st. Warszawa
umożliwił zakup samochodów dla 2 domów – DPS przy ul. Wójtowskiej 13 i DPS przy
ul. Sterniczej 216) oraz Domu Dziecka Nr 1 przy Al. Zjednoczenia 34, Domu Dziecka Nr
15 przy ul. Nowogrodzkiej 75, Domu Dziecka Nr 16 przy ul. Międzyparkowej 5, Domu
Dziecka Nr 11 przy ul. Bohaterów 50 oraz dla Zespołu Ognisk Wychowawczych przy ul
Starej 4,



Zakupiono sprzęt, gastronomiczny, komputerowy, ogrodowy (kosiarka samojezdna
z osprzętem) dla placówek opiekuńczo – wychowawczych i domów pomocy społecznej.



Zakupiono nowy sprzęt dla potrzeb WCPR:
- 3 zestawy komputerowe z oprogramowaniem oraz drukarkami laserowymi
(w tym jedna kolorowa),
- serwer z oprogramowaniem – konieczność wprowadzenia programu „Pomost”,
- zainstalowano przyłącze internetowe typu „Neostrada” na 5 komputerach,
- założona została strona internetowa

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie jest inwestorem budowy dwóch rodzinnych domów
dziecka w Dzielnicach Wesoła oraz Ursus,

w ramach Kampanii „Daj im przyszłość”. Po

uzyskaniu działek, wykonano dla obu inwestycji dokumentacje projektowo-kosztorysowe
budynków i ogrodzeń a także zostały wykonane ogrodzenia obu działek.

Decyzje administracyjne
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie wydało ogółem 5.062 decyzje administracyjne,
dotyczące:
-

odpłatności za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej – 1.446 decyzji

-

skierowania/umieszczenia/odpłatności za dom pomocy społecznej - 919 decyzje

-

rodzin zastępczych oraz pełnoletnich wychowanków tych rodzin – 2.344 decyzje

-

usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych - 160 decyzji

-

pomocy uchodźcom – 168 decyzji

-

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

Korespondencja
W roku 2004 złożonych i zarejestrowanych zostało 12.258 pism informacyjnych, wystąpień,
skarg, odwołań i wniosków, dotyczących zadań realizowanych przez Centrum i podległe mu
jednostki.

KADRA
WARSZAWSKIEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
Stan zatrudnienia w Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie na dzień 31 grudnia 2004 r. wynosił
45 osób, co stanowi 43,63 etatu, z tego 30 osób (28,63 etatu ) to pracownicy tut. Centrum i 15 osób
(15 etatów) - Miejskiego Ośrodka Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
W związku z wyodrębnieniem się z Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie, jako samodzielnej
jednostki – Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, w porównaniu z rokiem 2003
zatrudnienie zmalało o 14 osób. Pracownicy ci zostali przekazani na podstawie art.23 1 Kodeksu
Pracy.
Z trzema pracownikami w 2004 roku zostały rozwiązane umowy o pracę. Przyczyny rozwiązania
umowy o pracę:
-

porozumienie stron w związku z przejściem na emeryturę,

-

z upływem czasu, na który była zawarta umowa,

-

śmierć pracownika.

Wykształcenie pracowników

Wykształcenie
Wyższe magisterskie
Licencjackie
Średnie
Razem

Liczba osób
24
3
18
45

W domach pomocy społecznej nadzorowanych przez Centrum zatrudnione były 943 osoby, zaś w
placówkach opiekuńczo – wychowawczych - 691 osób (z tego 242 na podstawie ustawy karta
nauczyciela).
Podjęte działania:
a) Prowadzono konsultacje dla dyrektorów w zakresie zatrudniania wychowawców
w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, na podstawie ogólnych zasad prawa pracy.
b) Prowadzono konsultacje z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie
stosowania zmienionych przepisów Kodeksu Pracy w stosunku do nauczycieli
zatrudnionych

na

wychowawczych,

podstawie

Karty

Nauczyciela

w

placówkach

opiekuńczo

–

c) Przygotowano dwa wnioski do Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie zmiany obsady na
stanowisku dyrektora Domu Pomocy Społecznej przy ul. Arabskiej 3 i przy ul. Syreny 26,
d) Przeprowadzono kontrole w zakresie prowadzenia spraw pracowniczych w 8 placówkach
podległych Centrum.

Szkolenia, w których uczestniczyli pracownicy WCPR w 2004 r.
Lp.

Tytuł

1.

Reforma systemu pomocy
dziecku i rodzinie
„Domy dla dzieci”

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Czas pracy oraz urlopy
wypoczynkowe po nowelizacji
Kodeksu Pracy
Potencjalne możliwości
korzystania ze środków
Europejskiego Funduszu
Społecznego
Edukacja, rynek pracy
i aktywizacja zawodowa osób
niepełnosprawnych
Konferencja „Rynek pracy
i kształcenie zawodowe po
rozszerzeniu UE”
Pedagog rodzinny – szkolenie
organizatorów,
koordynatorów i kandydatów na
pedagogów rodzinnych

Miejsce

Organizator

Uczestnicy

Waplewo

Towarzystwo
„Nasz Dom”

Lidia Ułanowska

Warszawa

Mazowieckie Centrum
Szkoleń

Anna Musiuk

Warszawa

PFRON

Jadwiga Gawrońska
Dorota Majewska

Łódź

Stowarzyszenie
Przyjaciół Integracji

Jadwiga Gawrońska
Magdalena
Spodarzewska

Berlin

BBJ Consult AG

Czesław Łazarczyk

Serock

Krajowy Komitet
Wychowania
Resocjalizującego

Małgorzata Dubik

Fundacja Pomocy
Osobom
Niepełnosprawnym

Jadwiga Gawrońska
Bożena Wydrzycka

Szkoła Administracji
Samorządowej

Agnieszka Patrzałek

Praktyczne porady w stosowaniu
ustawy o rehabilitacji i pomocy
Stróże
osobom niepełnosprawnym
w 2005 roku
Strategia rozwiązywania
problemów społecznych szansą na Warszawa
dodatkowe środki dla pomocy
społecznej w gminie i powiecie

I. ORGANIZOWANIE I ZAPEWNIANIE USŁUG
O OKREŚLONYM STANDARDZIE
W DOMACH POMOCY SPOŁECZNEJ
1. Nadzór merytoryczny nad działalnością domów pomocy społecznej
W Warszawie działa 18 domów pomocy społecznej stałego pobytu, dysponujących 1.907
miejscami.
Typy domów pomocy społecznej podlegających WCPR
LICZBA MIEJSC
TYP DOMU

LICZBA DOMÓW

Dom pomocy społecznej
dla osób starszych

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

618

Dom pomocy społecznej
dla przewlekle somatycznie chorych

7
w tym 2 prowadzone przez
przez Zgromadzenie Zakonne

815

Dom pomocy społecznej
dla przewlekle psychicznie chorych

1

200

Dom pomocy społecznej
dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
intelektualnie

2
w tym 1 prowadzony
przez Zgromadzenie Zakonne

249

Dom Pomocy Społecznej
dla dorosłych niepełnosprawnych
intelektualnie

1
prowadzony przez

25

Fundację „Pomocna Dłoń”
RAZEM

18

1 907

Domy Pomocy Społecznej na terenie Warszawy

L.P.

ADRES DOMU POMOCY
SPOŁECZNEJ

TYP PLACÓWKI

liczba miejsc

Średni
miesięczny koszt
utrzymania
w 2004 r.

1

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

dla osób w podeszłym wieku
(kobiety+mężczyźni)

100

1.861 ,-

2

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

dla osób w podeszłym wieku
(kobiety+mężczyźni)

160

1.895 ,-

3

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

dla osób w podeszłym wieku
(kobiety+mężczyźni)

100

2.069 ,-

4

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

dla osób w podeszłym wieku
(kobiety+mężczyźni)

80

1.973 ,-

5

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

dla osób w podeszłym wieku
(kobiety+mężczyźni)

116

1.902 ,-

6

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

dla osób w podeszłym wieku
(kobiety+mężczyźni)

47

2.130 ,-

7

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

dla osób przewlekle somatycznie
chorych (kobiety+mężczyźni)

149

1.897 ,-

8

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

dla osób przewlekle somatycznie
chorych (kobiety+mężczyźni)

106

1.997 ,-

9

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

dla osób przewlekle somatycznie
chorych
(kobiety+mężczyźni)

184

2.077 ,-

10

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

dla osób przewlekle somatycznie
chorych (kobiety)

110

1.789 ,-

11

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

dla osób przewlekle somatycznie
chorych (kobiety)

95

1.790 ,-

12

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

dla osób przewlekle somatycznie
chorych (kobiety+mężczyźni)

70

2.084 ,-

13

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

dla osób przewlekle somatycznie
chorych (kobiety)

101

1.754 ,-

167

2.087 ,-

82

1.613 ,-

dla dzieci i młodzieży

14

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

dla dzieci i młodzieży

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

(dziewczynki)

04-713 Warszawa

16

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

dla osób przewlekle psychicznie
chorych (kobiety+mężczyźni)

200

1.965 ,-

17

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

dla dorosłych niepełnosprawnych
intelektualnie (kobiety+mężczyźni)

25

1.905 ,-

dla osób w podeszłym wieku
(kobiety+mężczyźni)

15

2.087 ,-

18

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

* realizacja zadania na podstawie umowy pomiędzy Fundacją/Zgromadzedniem, a m. st. Warszawa
Ponadto Centrum nadzorowało działalność Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy
Społecznej „Ośrodek Nowolipie”, dysponującego 256 miejscami dziennie. Placówka ta oprócz
ośrodka szkoleniowego dla służb pomocy społecznej, pełni przede wszystkim funkcję dziennego
ośrodka wsparcia dla osób w podeszłym wieku.
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 2004 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.
TYP PLACÓWKI
dom pomocy społecznej dla osób w
podeszłym wieku i przewlekle somatycznie
chorych.
dom pomocy społecznej dla osób przewlekle
psychicznie chorych i niepełnosprawnych
intelektualnie

WYSOKOŚC DOTACJI
1.185 zł
1.235 zł.

W przypadku osób skierowanych i umieszczonych w domu pomocy społecznej na podstawie
przepisów Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, odpłatność za pobyt w domu
pomocy społecznej ustala się w wysokości 70 % dochodu tej osoby, dopłaty rodziny w zależności
od Jej sytuacji finansowej oraz dopłaty gminy, która kieruje do domu pomocy społecznej.
Podejmowane działania
a) Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem domów pomocy społecznej prowadzonych
przez m.st. Warszawa poprzez lustracje (58), kontrole (5) i dozór realizacji przez domy
pomocy społecznej „programów naprawczych”, prowadzących do uzyskania przez
placówki standardów opieki, określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 15 września 2000 r. w sprawie domów pomocy społecznej.
b) Rozpatrywanie

spraw

interwencyjnych

dotyczących

domów

pomocy społecznej,

prowadzenie postępowań wyjaśniających związanych z zażaleniami i skargami na
działalność tych placówek.
c) Sporządzanie comiesięcznych zestawień wykorzystania miejsc w domach pomocy
społecznej dla Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.
d) Prowadzenie cyklicznych spotkań konsultacyjnych z pracownikami socjalnymi domów
pomocy społecznej w zakresie metodyki pracy socjalnej oraz obowiązujących przepisów.
e) Szkolenia dla Dyrektorów domów pomocy społecznej dotyczące Ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej
f) Zorganizowanie 6 narad z Dyrektorami domów pomocy społecznej, w tym 2 wyjazdowych
(Jantar i Konstancin-Jeziorna) w zakresie: wprowadzonych zamian w Ustawie o pomocy
społecznej oraz zarządzania i komunikacji.

Działalność kulturalna
a) W dniach 13-16 września 2004 r., w Ośrodku Rehabilitacyjno –Wypoczynkowym
„NEPTUN” w Jantarze odbył się V Jubileuszowy Przegląd Twórczości Artystycznej
Mieszkańców Domów Pomocy Społecznej m.st. Warszawy zorganizowany przez
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie przy współudziale Polskiego Towarzystwa
Pracowników Socjalnych. W przeglądzie wzięło udział 17 domów pomocy społecznej oraz
Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej „Ośrodek Nowolipie”
(łącznie 92 mieszkańców i 23 opiekunów).
b) Mieszkańcy Domów po raz drugi brali udział w akcji „Kartka do Prezydenta”, której celem
jest rozpowszechnianie twórczości plastycznej mieszkańców domów pomocy społecznej.

2.

Kierowanie osób ubiegających się o przyjęcie do domów pomocy społecznej

W 2004 roku 277 osoby zwróciły 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 2004 r.
93

dla przewlekle somatycznie chorych

98

dla przewlekle psychicznie chorych

58

dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej intelektualnie
dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie

8

TYP DOMU

20

RAZEM:
277

Wnioski o umieszczenie w domu pomocy społecznej rozpatrzono i wydano stosowne decyzje: 92
o umieszczeniu w domach pomocy społecznej i 79 o skierowaniu do placówki. Pozostałe są w
trakcie rozpatrywania.
Jednocześnie do Centrum wystąpiło 45 osób o umieszczenie w Krajowym Ośrodku MieszkalnoRehabilitacyjnym dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Dąbku. Wnioski te rozpatrzono i
wydano 40 decyzji o skierowaniu do tej placówki.
Wnioski o skierowanie do Ośrodka Rehabilitacyjnego przekazywane są wraz z decyzją
o skierowaniu

do

Mazowieckiego

Centrum

Polityki

Społecznej

w

Warszawie

ul. Nowogrodzkiej 62a, który wydaje decyzję o odpłatności i umieszczeniu w w/w Ośrodku.

przy

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 63
sprawach z prośbą o umieszczenie w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów.
Uzyskano zgodę na umieszczenie dla 43 osób (głównie chorych psychicznie).
Jednocześnie powiatowe centra pomocy rodzinie z terenu kraju zwróciły się do nas w 33 sprawach
dotyczących umieszczenia ich mieszkańców w domach pomocy społecznej w Warszawie – w tym
w:
-

9 sprawach Centrum odmówiło z powodu dużej liczby oczekujących z terenu Warszawy,

-

7 sprawach wydano zgodę na umieszczenie w placówce,

-

12 sprawach wydano zgodę na wpisanie na listę osób oczekujących,

-

5 spraw jest w trakcie załatwiania.
Osoby oczekujące na dom pomocy społecznej na dzień 31.12.2004 r.
Liczba osób oczekujących na
dom pomocy społecznej
Ogółem w WCPR w DPS

Typ domu

Liczba
domów

Liczba
miejsc

dla osób w podeszłym wieku

7

618

162

10

152

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

7

815*

323

26

297

1

200

197

26

171

2

249**

8

2

6

dla dorosłych niepełnosprawnych
intelektualnie

1

25

34

14

20

RAZEM:

18

1907

724

78

646

Objaśnienie:
* - od dnia 1.09.2004 r. zmniejszono liczbę miejsc dla osób przewlekle somatycznie
chorych o 2 miejsca w DPS przy ul. Wójtowskiej 13,
** - od dnia 1.09.2004 r. zwiększono liczbę miejsc dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej intelektualnie o 2 miejsca w DPS przy ul. Przedwiośnie 1.

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

Po pierwsze:
- z braku miejsc w placówkach specjalistycznych, tj. dla osób przewlekle i psychicznie chorych
oraz dla osób niepełnosprawnie intelektualnie.

Po drugie:
- osoby oczekujące na przyjęcie do placówki, zostały skierowane do domu pomocy społecznej
przed 1 stycznia 2004 r. na podstawie obowiązujących wówczas przepisów prawnych. Decyzje o
skierowaniu do DPS uwzględniały wniosek zainteresowanych o przyjęcie do wskazanego przez
nich wybranego domu (stąd znaczna liczba oczekujących do niektórych domów dla osób w
podeszłym wieku). W związku z wejściem w życie nowej ustawy o pomocy społecznej, od połowy
2004 r. pracownicy socjalni prowadzą szczegółową analizę sytuacji osób oczekujących na miejsce
w DPS. W wyniku przeprowadzonych wywiadów środowiskowych wydano 111 decyzji o
uchyleniu skierowania do placówek z powodu rezygnacji osób z usług stacjonarnych w roku 2005.
Działania te są nadal kontynuowane i do końca 2005 r. ustalona zostanie rzeczywista liczba osób
wymagająca opieki stacjonarnej.
Łączna liczba decyzji wydanych przez Zespół ds. Kierowania do Domów Pomocy Społecznej w
2004 r. wynosi 919.
Zestawienie decyzji wydanych w 2004 r. w zależności od typu
Typ decyzji

Liczba

o umieszczeniu w DPS

92

o skierowaniu do DPS

79

o skierowaniu do Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego w Dąbku

40

o odpłatności za pobyt w DPS

183

o wygaśnięciu decyzji

3

o umorzeniu postępowania w sprawie ubiegania się o usługi DPS

27

o odmowie skierowania do DPS

34

o uchyleniu decyzji o zakwalifikowaniu oraz o skierowaniu do DPS

461

RAZEM:

919

Od decyzji wydanych przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie odwołało się 71 osób.
Odwołania te Zespół ds. Kierowania przekazał do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.
Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy 11 decyzji, uchyliło 47 decyzje i
przekazało sprawy do ponownego rozpatrzenia. Te decyzje Samorządowego Kolegium
Odwoławczego nie były w większości przypadków związane z wadliwością prowadzonego przez
Centrum

postępowania.

Natomiast obowiązek ponownego rozpatrzenia spraw wynikał z

nowelizacji przepisów prawnych.

W toku załatwiania w SKO pozostało 13 spraw.

II. UDZIELANIE INFORMACJI O PRAWACH I UPRAWNIENIACH ORAZ
ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE SPECJALISTYCZNEGO
PORADNICTWA, W TYM RODZINNEGO DLA RODZIN
NATRALNYCH I ZASTĘPCZYCH
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie zadania informacji o prawach i uprawnieniach oraz
organizowania i powadzenia specjalistycznego poradnictwa, realizowało we własnym zakresie
oraz we współpracy z podlegającymi mu placówkami. Pomoc w formie udzielania informacji
o prawach i uprawnieniach świadczą pracownicy socjalni Działu Pomocy Środowiskowej. Osoby
zwracające się osobiście, telefonicznie lub korespondencyjnie do Centrum otrzymują informację o
możliwościach uzyskania stosownej do potrzeb pomocy ze strony instytucji pomocy społecznej
oraz organizacji pozarządowych na terenie Warszawy, a niejednokrotnie także w całym kraju.
Centrum dysponuje informatorem o organizacjach i instytucjach działających na polu pomocy
społecznej w Warszawie. Wykorzystywany w tym celu jest także dostęp do sieci internetowej.
Sprawy z jakimi osoby i rodziny zwracają się do Centrum dotyczą najczęściej trudnej sytuacji
finansowej, problemów zdrowotnych, mieszkaniowych, przemocy w rodzinie oraz problemów
wychowawczych z dziećmi. W 2004 r. udzielono ok. 400 porad.
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, ośrodki adopcyjnoopiekuńcze z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 75, przy ul. Szpitalnej 5, przy ul.
Grochowskiej 194/196, Krakowskie Przedmieście 6, Al. Zjednoczenia 34.
Pomoc w formie poradnictwa specjalistycznego dostępna jest także w dwóch ośrodkach
interwencji kryzysowej przy ul. Dalibora 1 oraz ul. 6- Sierpnia 1/5.

III. PROWADZENIE OŚRODKA INTWERWENCJI KRYZYSOWEJ
W Warszawie funkcjonują dwa Ośrodki Interwencji Kryzysowej:
- Ośrodek Interwencji Kryzysowej działający w ramach Ośrodka Wsparcia Dziecka
„Koło”, ul. Dalibora 1 w Warszawie,

i Rodziny

- Ośrodek Interwencji Kryzysowej „Adamus” działający w ramach Ośrodka Wspomagania
Rodziny, ul. 6-go Sierpnia 1/5 Warszawie.

W 2004 r. Ośrodki przeprowadziły łącznie 6.698 interwencji.

1. Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. Dalibora 1 w Warszawie
W 2004 roku pracownicy OIK przeprowadzili ogółem 2.810 interwencji. Liczba interwencji była
zbliżona do roku ubiegłego.
Na miejscu przyjętych zostało 883 osoby, telefonicznych interwencji było 1.616.
Wśród osób zgłaszających się do Ośrodka dominują kobiety (75%), znacznie mniej z pomocy OIK
korzystają mężczyźni (25%). W środowisku pracownik Ośrodka interweniował 1 raz, natomiast
listownie - 8 razy.
Szczególne dużym zainteresowaniem cieszyły się porady prawne, których udzielono 302 osobom.
Ośrodek w tym zakresie współpracuje w tym zakresie z Fundacją „Academia Iris”
Nową inicjatywą pracowników Ośrodka Interwencji Kryzysowej jest stworzenie Interwencyjnego
Zespołu Szybkiego Reagowania, którego zadaniem jest dokonanie oceny stanu psychofizycznego
oraz udzielania pomocy psychologicznej osobom w ostrej reakcji traumatycznej lub w ostrym
kryzysie.

2. Ośrodek Interwencji Kryzysowej „Adamus” przy ul. 6-go Sierpnia 1/5
w Warszawie
W 2004 roku Ośrodek interweniował 3.888 razy. W porównaniu z rokiem poprzednim nastąpił
wzrost liczby przyjęć o 27,5%.
Najczęściej udzielane konsultacje dotyczyły pomocy psychiatrycznej – 437 oraz porad prawnych –
181.

Klientami Ośrodka są głównie kobiety (69%). Mężczyźni stanowią 28 % klientów, całe rodziny
3%, a dzieci 10%.

IV. ZAPEWNIENIE OPIEKI I WYCHOWANIA DZIECIOM CAŁKOWICIE
LUB CZĘŚCIOWO POZBAWIONYM OPIEKI RODZICÓW ORAZ
DZIECIOM NIE DOSTOSOWANYM SPOŁECZNIE
1. Organizowanie i zapewnienie usług o określonym standardzie
w placówkach opiekuńczo – wychowawczych
Na terenie m. st. Warszawy funkcjonuje:
11 publicznych placówek socjalizacyjnych, dysponujących 775 miejscami w tym 2 placówki



dla dzieci w wieku 0 – 3 roku życia - z 160 miejscami,
4 niepubliczne placówki socjalizacyjne prowadzone przez zgromadzenia zakonne,



dysponujące 182 miejscami.
PLACÓWKI SOCJALIZACYJNE W WARSZAWIE - WYKORZYSTANIE MIEJSC
Lp.

Placówka

1

Dom Dziecka Nr 1

2

3

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

4

Dom Dziecka Nr 4

5

Dom Dziecka Nr 5

6

7

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

8

Dom Dziecka Nr 11

9

Dom Dziecka Nr 12

10

Dom Dziecka Nr 15

11
12

Dom Dziecka Nr 16
Dom Dziecka ZSFRM

Adres
Al. Zjednoczenia 34
01-830 Warszawa
ul. Jaktorowska 6
01-202 Warszawa
ul. Dalibora 1
01-435 Warszawa
ul. Rakowiecka 21
02-517 Warszawa
ul. Podmokła 4
04-819 Warszawa
ul. Korotyńskiego 13
02-121 Warszawa
ul. 6-go Sierpnia 1/5
02-842 Warszawa
ul. Bohaterów 50
03-007 Warszawa
ul. Tarczyńska 27
02-023 Warszawa
ul. Nowogrodzka 75
02-018 Warszawa
ul. Międzyparkowa 5
00-208 Warszawa
ul. Wałuszewska 48

Limit
miejsc

Średnia liczba
wychowanków
w 2004 roku

Faktyczna
liczba
wychowanków
w 2004 roku

80

74,5

94

40

36

47

55

53

75

80

75

103

80

78,5

95

80

74

92

80

60,7

76

80

76,7

102

40

33,6

58

120

132

274

40

36,5

77

60

57,7

66

13

Dom Dziecka ZSFRM

14

Dom Dziecka ZSFRM
Katolicka Placówka
Wychowawcza
"Nasz Dom"

15

03-005 Warszawa
ul. Paprociowa 2
04-751 Warszawa
ul. Klasyków 52/54
03-163 Warszawa
ul. B. Śmiałego 37
02-496 Warszawa
RAZEM

60

57,8

76

50

47

59

12

12,6

15

905,5

1309

957

W placówkach socjalizacyjnych w Warszawie przebywało na dzień 31.12.2004 r. 194 dzieci
z terenu innych powiatów.
2 placówki rodzinne, prowadzone przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci z 8 miejscami.



PLACÓWKI RODZINNE-WYKORZYSTANIE MIEJSC
Lp.

Placówka

1

Rodzinny Dom Dziecka TPD

2

Rodzinny Dom Dziecka TPD*

Limit
miejsc

Adres

ul. Czerniakowska 26b m 25
Warszawa
ul. Agnieszki 2
Warszawa
RAZEM

Średnia liczba Faktyczna liczba
wychowanków wychowanków
w 2004 roku
w 2004 roku

6

6

6

2

2

2

8

8

8

* Z dniem 30 września 2004 placówka ta zakończyła swą działalność.
3 placówki interwencyjne, dysponujące 225 miejscami, w tym Ośrodek Interwencyjno –



Diagnostyczny, dla dzieci w wieku 3 - 7 lat z 25 miejscami.

PLACÓWKI INTERWENCYJNE – WYKORZYSTANIE MIEJSC
Lp.

Placówka

1

Pogotowie Opiekuńcze Nr 1

2

Pogotowie Opiekuńcze Nr 2

3

Ośrodek InterwencyjnoDiagnostyczny *

Adres

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

Liczba miejsc

Średnia liczba
wychowanków
w 2004 roku

Faktyczna liczba
wychowanków
w 2004 roku

50

130

380

150

214

722

25

25

94

225
369
1196
RAZEM
Ośrodek Interwencyjno Diagnostyczny stanowi integralną część Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny z siedzibą przy
ul. Dalibora 1.

W placówkach interwencyjnych w Warszawie przebywało na dzień 31.12.2004r. 61 dzieci
z terenu innych powiatów. Fakt ten spowodowany jest brakiem lub niewielką liczbą tego typu
placówek poza Warszawą.



Publiczne ogniska wychowawcze – Zespół Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego
„Dziadka” obejmujący 10 ognisk na terenie Warszawy oraz Grupa Pedagogiki i Animacji
Społecznej.

PUBLICZNE OGNISKA WYCHOWAWCZE
Nazwa ogniska

Limit miejsc
( w tym hotelikowych)

Średnia liczba
wychowanków
w roku

Faktyczna liczba
wychowanków
w roku 2004

1

Włochy

75

77

97

2

Mokotów

70

65

88

3

Muranów

70

57

78

4

Gocław

90 (20)

80 (10)

115

5

Praga

70

73

99

6

Marymont

50

41

51

7

Starówka

140 (60)

101 (25)

137

8

Stara Prochownia

40

42

74

9

Bielany

70

65

88

40

31

33

65

83

96

700 (80)

715 (35)

956

L.p.

10

Okęcie *

11

GPAS
RAZEM

* Ognisko wychowawcze „Okęcie* zostało utworzone jest nowopowstałą placówką – powstałą w 2004 r.

W Ogniskach Włochy”, „Mokotów”, „Praga”, „Muranów”, we współpracy z francuską Grupą
Pedagogiki i Animacji Społecznej wprowadzono nową metodę pracy - pedagogikę ulicy,
polegającą na objęciu opieką dzieci i młodzież, które większość czasu spędzają poza domem.
Przy

ZOW

działa

Punkt

Informacyjno–Konsultacyjny

„Bastion”,

dla

dzieci

i młodzieży, osób z problemami alkoholowymi, narkotykowymi, wychowawczymi, rodzinnymi. W
2004 roku pracownicy „Bastionu” podjęli pracę z rodzinami wychowanków ognisk w celu
wsparcia ich w roli rodziców, zacieśnienia więzi rodzinnych, odbudowanie autorytetu rodziny.

Podczas ferii zimowych i wakacji są organizowane obozy oraz „Lato w mieście”
i „Zima w mieście”. W 2004r. z wyjazdów letnich skorzystało 255 dzieci, z akcji „Lato
w mieście” 127 dzieci. Z oferty Ognisk w 2004 roku skorzystało łącznie 956 wychowanków.
Ponadto Zespół Ognisk Wychowawczych przyjął w czerwcu 2004r. w hoteliku Ogniska
„Starówka” grupę młodzieży z Kazachstanu. W wakacje kilkoro wychowanków z ognisk ZOW
wyjechało do Francji i Grecji.



Niepubliczne placówki opiekuńczo – wychowawcze wsparcia dziennego – 9 placówek z
limitem 2.097 miejsc, które dzienną opieką objęły 2.979 dzieci.
NIEPUBLICZNDE PLACÓWKI OPIEKUŃCZO WYCHIWAWCZE

Lp.

Nazwa placówki i adres

Limit
miejsc

Faktyczna liczba
wychowanków

Liczba
wychowanków
średnioroczna

Zespół Świetlic Profilaktyczno
– Wychowawczych i Terapeutycznych „Gniazdo”
ul. Kasprowicza 37
Zespół Środowiskowych Ognisk Wychowawczych TPD
ul. Kredytowa 1a

350

350

350

1260

1937

1356

Ośrodek Wychowawczo-Profilaktyczny „Michael” *
ul. Ks. B. Markiewicza 1

150

202

145

Świetlica Środowiskowa „Dom Ojca Ignacego”
ul. Sierakowskiego 6

80

104

80

5

Ośrodek Socjoterapii „Szansa”
ul. Korotyńskiego 13

40

49

40

6

Świetlica przy „Oratorium”
Pl. Konfederacji 55

42

66

35

90

177

117

35

40

30

50

54

50

2097

2979

2203

1

2

3

4

7

8

9

Placówka Niepubliczna
Stowarzyszenia dla Rodzin przy Zespole Praskim
W Warszawie ul. Ząbkowska 39/1
Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci
ul. Wileńska 69
Zespół Ognisk Wychowawczych Powiślańskiej Fundacji
Społecznej
ul. Mokotowska 55

RAZEM
* W związku z kontrolą, która odbyła się w 2003 roku w Ośrodku Profilaktyczno–Wychowawczym „Michael”, w styczniu 2004 roku na mocy
Zarządzenia Nr 1/2004 Dyrektora Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 19.01.2004r. zmniejszono limit dotowanych miejsc w placówce
z 250 na 150, ponieważ część dotacji przeznaczano w Ośrodku na cele nie związane z pomocą społeczną, a także liczba wychowanków do 18 roku
życia. nie wynosi więcej niż 150.

Rok 2004 jest ostatnim rokiem, w którym placówki otrzymywały, za pośrednictwem
Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie, dotacje od Wojewody Mazowieckiego oraz z Urzędu
Miasta, zgodnie z art. 64 ust. 3 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem
administracji publicznej. Aby uzyskać środki na działalność na 2005 rok niepubliczne placówki
stanęły do konkursu ofert organizowanego przez Biuro Polityki Społecznej Urzędu m. st.
Warszawy.
Placówki

mogą

także

starać

się

o

dodatkowe

środki

z

innych

źródeł

na realizację specjalistycznych programów.



5 ośrodków adopcyjno – opiekuńczych, w tym 4 niepubliczne. Palcówki te udzieliły wsparcia
2.828 rodzinom – naturalnym, zastępczym i adopcyjnym.
OŚRODKI ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZE
Ośrodek

l.p.
1

2

3

4
5

Adres

Publiczny
Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy

ul. Nowogrodzka 75
Warszawa

Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

ul. Szpitalna 5
Warszawa

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

ul. Krakowskie Przedmieście 6
Warszawa
ul. Grochowska 194/196
Warszawa
Al. Zjednoczenia 34
Warszawa

Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze przeprowadziły 201 adopcji krajowych dla 212 dzieci oraz 252 –
zagraniczne dla 383 dzieci.
Inicjatywy na rzecz wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych
a) Biuro Polityki Społecznej Urząd m. st. Warszawy we współpracy z Warszawskim Centrum
Pomocy Rodzinie Centrum prowadzi od 9 listopada 2004 roku Kampanię Społeczną
wspierającą tworzenie systemu rodzinnej opieki zastępczej - „Daj im przyszłość.
Warszawskie Rodzinne Domy Dziecka”.
Biorąc pod uwagę znaczne potrzeby w zakresie opieki nad dzieckiem pozbawionym
częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej, w szczególności w odniesieniu do
rodzeństw i dzieci o specyficznych potrzebach zdrowotnych czy emocjonalnych m. st.

Warszawa utworzy rodzinne domy dziecka (dwa z nich zlokalizowane w Dzielnicy Ursus i
Wesoła są w trakcie budowy i powstaną w 2005 roku). W planach Miasta jest
wybudowanie 15 rodzinnych placówek oraz oddanie ok. 30 lokali z zasobów komunalnych
Miasta - z przeznaczeniem na rodzinne domy dziecka. Zamiarem jest, aby do końca 2006
roku jak najwięcej dzieci pozbawionych opieki z terenu Warszawy znalazło miejsce w tego
typu placówkach.
W celu pozyskania kandydatów do prowadzenia rodzinnych form opieki oraz włączenia
społeczności stolicy w rozwiązywanie problemu dzieci i młodzieży pozbawionych opieki –
Miasto, w listopadzie 2004 roku rozpoczęło tę Kampanię, która będzie trwała do
październiku 2005 roku.
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

http://www.dajimprzyszlosc.pl/

0-800-88-99-88,

zaś

na

stronie

można znaleźć niezbędną wiedzę merytoryczną dotyczącą

tej tematyki. Można również kontaktować się z ośrodkami adopcyjno-opiekuńczymi, które
biorą udział w akcji tj. z Publicznym Ośrodkiem Adopcyjno – Opiekuńczym przy ul.
Nowogrodzkiej 75, Katolickim Ośrodkiem Adopcyjno – Opiekuńczym przy ul.
Grochowskiej 194/196 oraz Ośrodkiem Adopcyjno – Opiekuńczym TPD przy ul. Szpitalnej
5.
W ramach kampanii w 2004 r. udzielono łącznie 1.018 porad osobom zainteresowanym
problematyką rodzinnej opieki zastępczej.

Liczba udzielonych porad w ramach kampanii „Daj im przyszłość” - 1.018

Liczba
telefonów
356

b)

Informacja
ogólna

Informacja
teleadresowa

Tematyka
rodzin
zastępczych

Tematyka
rodzinnych
domów
dziecka

Inne związane
z tematem
opieki nad
dzieckiem

259

278

154

177

150

Zorganizowano we współpracy z Biurem Polityki Społecznej Urzędu m. st. Warszawy V
edycję Konkursu „Mój Dom” przeznaczonego dla usamodzielnianych, pracujących i
uczących się wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych.
Celem tej inicjatywy jest promowanie wychowanków domów dziecka, których dojrzałość
społeczna i emocjonalna jest gwarantem prawidłowego podejmowania decyzji w dalszym

życiu. Laureaci edycji konkursu w 2004 r. to wychowankowie trzech placówek
socjalizacyjnych.
We współpracy z Biurem Polityki Społecznej Urzędu m. st. Warszawy zorganizowano

c)

bożonarodzeniową akcję „Kartka od Prezydenta” dla wychowanków placówek
opiekuńczo-wychowawczych oraz mieszkańców Domów Pomocy Społecznej.
Podejmowane działania
a) Kontynuowano prace programowe związane z przekształcaniem placówek opiekuńczowychowawczych. W 2004 roku zostały one znacząco przyspieszone poprzez zorganizowanie
licznych spotkań roboczych i dyskusyjnych, które zaowocowały wspólnie wypracowaną
koncepcją przekształceń.
W dniach 15 – 16 stycznia 2004 r. odbyło się w Waplewie spotkanie robocze dyrektorów
placówek opiekuńczo-wychowawczych, przedstawicieli Warszawskiego Centrum Pomocy
Rodzinie oraz przedstawicieli Biura Polityki Społecznej Urzędu m. st. Warszawy, Wydziału
Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Departamentu Pomocy
Społecznej Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. Tematem spotkania była
„Instytucjonalna Pomoc Dziecku i Rodzinie w Warszawie – stan aktualny i perspektywy”.
b) Wizytacje wszystkich podległych placówek w celu skontrolowania działań podejmowanych
przez dyrektorów placówek dotyczących bieżącej działalności.
c) Udział w posiedzeniach zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka.
d) Prowadzenie bazy danych dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
w celu lepszego nadzorowania wykorzystania miejsc.
e) Przeprowadzenie kontroli w trzech placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
f) We

współpracy

z

Biurem

Polityki

Społecznej

Urzędu

m.

st.

Warszawy

oraz

ze Stowarzyszeniem Wielokierunkowej Pomocy Dziecku i Rodzinie „Moje miejsce”
zorganizowano cykl szkoleń dla 137 wychowawców placówek opiekuńczo-wychowawczych
oraz Publicznego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego nt. przeciwdziałania zachowaniom
agresywnym dzieci, nadpobudliwości psychoruchowej i współpracy z rodzicami.
g) We

współpracy

z

Biurem

Polityki

Społecznej

Urzędu

m.

st.

Warszawy

oraz

z Fundacją ETOH zorganizowano szkolenia z zakresu wypalenia i rozwoju zawodowego dla
140 pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych.
h) Zorganizowanie

trzech

edycji

egzaminów

dla

nauczycieli

placówek

opiekuńczo-

wychowawczych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Do egzaminu

przystąpiło

łącznie 10 nauczycieli. Wszyscy pracownicy pedagogiczni otrzymali

zaświadczenia o jego zdaniu oraz akt nadania awansu na stopień nauczyciela mianowanego.
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie prowadzi spis wniosków składanych przez nauczycieli
o wszczęcie egzaminu oraz wydawanych zaświadczeń, a także przechowuje protokoły z
posiedzeń Komisji.
i) Organizowanie narad 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.
2. Kwalifikowanie i kierowanie dzieci i młodzieży do placówek
opiekuńczo – wychowawczych
W 2004 r. wydano łącznie 753 zawiadomień o objęciu dziecka opieką w placówkach opiekuńczowychowawczych, z tego:
-

186 zawiadomień o objęciu dziecka opieką przez placówki socjalizacyjnej(domy dziecka) dla
dzieci do lat 3,

-

233 zawiadomienia o objęciu dziecka opieką przez placówki socjalizacyjne (domy dziecka)
dla dzieci powyżej 3 roku życia,

-

334 zawiadomienia o objęciu opieką placówki interwencyjnej (pogotowia opiekuńczego,
ośrodka interwencyjno – diagnostycznego).

Liczba wydanych zawiadomień dla dzieci z Warszawy oraz spoza jej terenu
DZIECI

Podstawa umieszczenia dziecka w placówce
Postanowienie Wniosek
Wniosek
Inne*
sądu
policji
rodziców
spoza Warszawy
161
5
4
0
z Warszawy
506
57
14
6
RAZEM
667
62
18
6
*wniosek opiekuna prawnego, wniosek kuratora.

W placówkach na terenie innych powiatów umieszczono 23 małoletnich, w tym:
-

w domach dziecka 3 dzieci,

-

w ośrodku socjoterapeutycznym 20 dzieci.

RAZEM

170
583
753

W 2004 r. ogółem wydano 1.446 decyzji w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w placówce,
z tego:
- 120 decyzji ustalających odpłatność za pobyt dziecka w placówce, od rodziców lub opiekunów
prawnych,
- 1.316 decyzji zwalniających rodziców lub opiekunów prawnych z odpłatności za pobyt dziecka
w placówce,
- 10 decyzji o odstąpieniu od żądania od rodziców lub opiekunów prawnych zwrotu długu za
pobyt dziecka w placówce.
Decyzję o odpłatności wydaje się po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, w trakcie
którego sporządza się wywiad środowiskowy i gromadzi dokumentację, świadczącą o sytuacji
rodzinnej i finansowej osób zobowiązanych do ponoszenia tej odpłatności.
Zwolnienie rodziców lub opiekunów prawnych z odpłatności za pobyt dziecka w placówce ma
miejsce, gdy ich dochód nie przekracza kryterium dochodowego określonego w uchwale
Nr XVI/247/2003 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 04 września 2003 r. w sprawie
określenia częściowego zwalniania z odpłatności za pobyt dziecka w placówce opiekuńczowychowawczej prowadzonej przez m.st. Warszawę.

Do Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie wpłynęło 13 odwołań do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego od decyzji w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w placówce
opiekuńczo-wychowawczej, w tym:
-

5 odwołań zostało rozpatrzonych na korzyść strony,

-

4 decyzje zostały uchylone przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze i przekazane do
ponownego rozpatrzenia,

-

3 decyzje zostały utrzymane w mocy przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze,

-

1 odwołanie jest w trakcie rozpatrywania, trwa postępowanie wyjaśniające przed podjęciem
decyzji przez Centrum o ewentualnej zmianie decyzji.

Podejmowane działania
a) Zorganizowano trzy

szkolenia dla pracowników socjalnych placówek opiekuńczo-

wychowawczych w zakresie nowej ustawy o pomocy społecznej oraz procedury związanej z
ustalaniem odpłatności od rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo –
wychowawczych.

b) Zorganizowanie spotkania przedstawicieli wydziałów rodzinnych i nieletnich sądów
rejonowych m.st. Warszawy z dyrektorami ośrodków pomocy społecznej i pracownikami
socjalnymi placówek opiekuńczo-wychowawczych, poświęconego omówieniu problemów
współpracy sądów z instytucjami pomocy społecznej w zakresie kwalifikacji i kierowania
dzieci do placówek oraz do rodzin zastępczych.
c) Udzielano

na bieżąco, indywidualnych porad dla pracowników socjalnych placówek

opiekuńczo-wychowawczych w sprawie przygotowywania dokumentacji, na podstawie której
wydawane są decyzje o odpłatności za pobyt dzieci w placówkach.
d) Udzielano na bieżąco konsultacji dla rodziców zgłaszających się do Warszawskiego Centrum
Pomocy Rodzinie w sprawie umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

V. ORGANIZOWANIE OPIEKI W RODZINACH ZASTĘPCZYCH ORAZ
UDZIELANIE POMOCY PIENIĘŻNEJ NA CZĘŚCIOWE POKRYCIE
KOSZTÓW UTRZYMANIA
UMIESZCZONYCH W NICH DZIECI
W Warszawie w 2004 r. funkcjonowało 1.460 rodzin zastępczych.
I. Rodziny zastępcze ze względu na pokrewieństwo w stosunku do dziecka
Typy rodzin zastępczych

Liczba rodzin

Liczba dzieci w tych
rodzinach

rodziny spokrewnione

1.299

1.536

rodziny nie spokrewnione

161

183

OGÓŁEM

1.460

1.719

II. Rodziny zastępcze w poszczególnych dzielnicach Warszawy
Dzielnica
Mokotów
Praga Południe
Bielany
Wola
Targówek
Śródmieście
Praga Północ
Bemowo

Ochota

Liczba rodzin zastępczych

Liczba dzieci w tych
rodzinach

191

225

184
153
137
125
123
117
74
70

203
184
157
147
141
142
88
81

Ursynów

Białołęka
Żoliborz
Włochy
Ursus
Wawer
Rembertów
Wesoła
Wilanów
Razem w Warszawie

64
39
35
33
33
30
23
21
8
1.460

77
44
43
41
42
43
26
27
8
1.719

W 2004r. na pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych wydatkowano łączną kwotę
11.660.216 zł.

Wielkość środków przeznaczonych na poszczególne formy pomocy
Kwota wydatkowana
na daną
formę pomocy

Liczba rodzin
objętych daną
formą pomocy

11.580.369

1.460

79.847

57

jednorazowa pomoc w związku ze zdarzeniem losowym

-

-

okresowa pomoc w związku ze zdarzeniem losowym

-

-

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

W 2004r.

ustanowiono 241 nowych rodzin zastępczych, a 64 rodzin przestało funkcję tę

sprawować, (nie dotyczy to rodzin, które uległy rozwiązaniu z mocy prawa z powodu
usamodzielnienia wychowanków tych rodzin).
W tym czasie 101 wychowanków opuściło rodziny zastępcze w związku z przystąpieniem do
programów usamodzielnienia. Natomiast 27 wychowanków, na mocy art. 78 ust. 5 ustawy
z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, po ukończeniu w 2004r. osiemnastego roku życia
pozostało w rodzinach zastępczych, do czasu ukończenia szkoły, której byli uczniami w dniu
osiągnięcia pełnoletności.
W 2004r. wydanych zostało ogółem 2.344 decyzji administracyjnych dotyczących:
-

przyznania pomocy pieniężnej dla rodzin zastępczych ( 1.868 decyzji ),

-

przyznania pomocy pieniężnej na usamodzielnienie i pomocy pieniężnej na kontynuację nauki
oraz pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla usamodzielnianych wychowanków
opuszczających rodziny zastępcze – 145 decyzji;

-

odmowy

przyznania

pomocy

na kontynuowanie nauki

oraz

pieniężnej

na

pomocy na

usamodzielnienie

i pomocy

zagospodarowanie w

pieniężnej

formie rzeczowej

dla usamodzielnianych wychowanków opuszczających rodziny zastępcze – 9 decyzji;
-

odstąpienia od dochodzenia zwrotu świadczeń nienależnie pobranych przez rodziny zastępcze
(12 decyzji);

-

orzeczenia o zwrocie świadczeń nienależnie pobranych przez rodziny zastępcze i pełnoletnich
wychowanków tych rodzin (6 decyzji). 74 postępowania w sprawie zwrotu świadczeń
nienależnie pobranych jest jeszcze w toku.

Od niniejszych decyzji

złożono łącznie 11 odwołań do Samorządowego Kolegium

Odwoławczego, z czego:
- 5 decyzji utrzymano w mocy,
- 3 decyzje uchylono,
- 3 sprawy są w trakcie rozpatrywania.

Podejmowane działania
a) Współpraca z Klubem Rodzin Zastępczych, utworzonym w październiku 2004r. i działającym
przy Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Warszawa-Wola przy ul. Karolkowej 58a, a także
z istniejącymi już: Grupą Wsparcia dla Rodzin Zastępczych przy Katolickim Ośrodku
Adopcyjno-Opiekuńczym w Warszawie; Grupą Wsparcia dla Rodzin Zastępczych w Ośrodku
Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota oraz z Klubem Rodzin Zastępczych w Ośrodku Pomocy
Społecznej Dzielnicy Praga Południe.
b) Współpraca z Fundacją „Bez Względu na Niepogodę” – udział pełnoletnich wychowanków
rodzin zastępczych w szkoleniach prowadzonych przez Fundację w ramach programu „Start w
samodzielność”, dofinansowywanego przez m. st. Warszawa.
c) Zainicjowanie

weryfikacji

przez

Miejski

Zespół

Orzekania

o

Niepełnosprawności

w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 34, orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń
o stopniu niepełnosprawności dzieci z rodzin zastępczych, w związku z uzyskaniem informacji
o wydaniu fałszywych orzeczeń w Dzielnicy Warszawa-Wola.
d) Współpraca w przygotowaniu wyjazdu dzieci z rodzin zastępczych na letni wypoczynek
(kolonie), zorganizowany przez Kuratorium Oświaty.

e) Prowadzenie weryfikacji danych rodzin zastępczych i usamodzielnianych wychowanków tych
rodzin w komputerowej bazie danych Programu „Rodzina”.
f) Działalność Zespołu Konsultacyjnego przy Publicznym Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym w
Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 75 – forma wsparcia dla pracowników socjalnych.
g) Opieka i nadzór nad praktykami oraz udzielenie informacji na temat działalności WCPR
studentom wyższych uczelni.
h) Zaproszenie rodzin zastępczych do udziału, w grudniu 2004 r. w „Świątecznym Koncercie
Rodzinnym” zorganizowanym przez Prezydenta m. st. Warszawy.

VI. USAMODZIELNIANIE WYCHOWANKÓW
RODZIN ZASTĘPCZYCH I NIEKTÓRYCH TYPÓW PLACÓWEK
OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH,
SCHRONISK DLA NIELETNICH, ZAKŁADÓW POPRAWCZYCH, DOMÓW
POMOCY SPOŁECZNEJ
ORAZ UDZIELANIE IM POMOCY PIENIĘŻNEJ Z TEGO TYTUŁU
Osoby, które osiągnęły pełnoletniość, opuszczające rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo –
wychowawcze (Młodzieżowe Ośrodki Młodzieżowe, Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze,
Zakłady Poprawcze), strony Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie zostają objęte pomocą,
mającą na celu usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem. Pomoc ta, oprócz szeroko
rozumianej pracy socjalnej obejmuje:
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie,
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki,
- pomoc na zagospodarowanie – w formie rzeczowej,
- pomoc mieszkaniową, w tym w mieszkaniu chronionym (konkurs „Mój Dom”, popieranie
starań o mieszkania komunalne),
- pomoc w uzyskaniu zatrudnienia.
W 2004r. wydanych zostało ogółem 185 decyzji administracyjnych dotyczących usamodzielniania
wychowanków, w tym 15 decyzji do umieszczenia wychowanków w mieszkaniach chronionych.
Jeden wychowanek złożył za pośrednictwem tut. Centrum odwołanie do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego. Sprawę rozpatrzono na korzyść strony.
Formy pomocy dla usamodzielnianych wychowanków

Forma pomocy

Dla usamodzielnianych wychowanków
placówek opiekuńczo-wychowawczych

Dla usamodzielnianych wychowanków
rodzin zastępczych

Liczba osób

Liczba
świadczeń

Kwota w zł

Liczba osób

Liczba
świadczeń

Kwota w zł

Pomoc pieniężna na
usamodzielnienie

26*

26

171.321

28

28

98.716

Pomoc pieniężna na
kontynuowanie nauki

128 **

1.407

674.551,10

598

5.394

2. 614.290

Pomoc na zagospodarowanie
w formie rzeczowej

24

24

86.003,89

3

3

12.226

* Liczba pełnoletnich wychowanków opuszczających placówki w 2004r. nie jest równa liczbie osób objętych pomocą pieniężną na
usamodzielnienie, która świadczona jest na zakończenie procesu usamodzielnienia, po ukończeniu nauki (art. 89 ust. 6 ustawy o
pomocy społecznej)
** w tym także osoby usamodzielniane, realizujące zapisy programu usamodzielnienia, które nabyły uprawnienie do otrzymywania
pomocy na mocy decyzji wydanych przed 2004r.

Jedną z ważniejszych form wsparcia osób usamodzielnianych, która w praktyce często determinuje
proces usamodzielnienia, jest pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych oraz
przeciwdziałanie marginalizacji zawodowej młodych osób. W tym zakresie podejmowane były
następujące inicjatywy:
a) Odbyła się V edycja Konkursu „Mój Dom”, w której udział biorą usamodzielniani
wychowankowie wytypowani przez placówki opiekuńczo – wychowankowie, startujący
w dorosłe życie, starający się o mieszkanie z zasobów Towarzystwa Budownictwa
Społecznego. Konkurs jest organizowany przy współpracy z Biurem Polityki Społecznej
Urzędu m.st. Warszawy i z TBS „Praga Południe”. Spośród 16 dotychczasowych laureatów
konkursu w 2004 roku - trzy wychowanki (z Domów Dziecka Nr 2 , 5 i 9 w Warszawie)
otrzymały klucze do mieszkań.
b) Kontynuowano programu „Ku dorosłości”, w ramach którego Warszawskie Centrum
Pomocy Rodzinie po podpisaniu umowy najmu lokalu mieszkalnego z Zarządem Mienia
Skarbu

Państwa,

Usamodzielniani

przydziela

placówkom

wychowankowie

domów

socjalizacyjnym
dziecka

lub

mieszkania
będący

w

chronione.
programie

usamodzielnienia, mogą za pośrednictwem dyrektora placówki wystąpić z wnioskiem do
dyrektora tut. Centrum o przydzielanie w użytkowanie mieszkania chronionego. W roku
2004 r. w Warszawie funkcjonowało 10 mieszkań chronionych z 18 miejscami, z których
skorzystało łącznie 25 wychowanków publicznych placówek socjalizacyjnych.
c) We współpracy z Biurem Polityki Społecznej Urzędu m.st. Warszawy oraz z Fundacją „Bez
Względu Na Niepogodę”, podczas seminarium w dniu 5 kwietnia 2004 r., zainaugurowany
został

projekt

„Start w samodzielność – budowanie lokalnego systemu wsparcia dla

młodzieży opuszczającej domy dziecka i rodziny zastępcze”, Wiodącym realizatorem

programu była w/w organizacja. Cel przedsięwzięcia to wyrównywanie szans na rynku pracy
osób usamodzielniających się, zdobycie wiedzy z zakresu lokalnego rynku pracy, motywacji
do

poszukiwania

i pozyskiwania

zatrudnienia,

nabycie

umiejętności

praktycznego

posługiwania się technikami informatycznymi, zachęcenie lokalnych partnerów do
współdziałania w zakresie usamodzielniania wychowanków. Program obejmował m.in.
szkolenia skierowane do osób prowadzących sprawy usamodzielnień w placówkach
opiekuńczo wychowawczych. W szkoleniu wzięło udział

24 pracowników socjalnych

domów dziecka, Publicznego Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego, młodzieżowych
ośrodków wychowawczych. Oferta była

przede wszystkim kierowana do samych

wychowanków, wchodzących w proces usamodzielnienia i tych, którzy już program
usamodzielnienia realizują. Około 40 osób wzięło udział w szkoleniach komputerowych
oraz w szkoleniach z zakresu umiejętności społecznych.

VII. POMOC UCHODŹCOM
Pomoc uchodźcom jest zadaniem z zakresu administracji rządowej.
Pomoc dla osób posiadających status uchodźcy obejmuje:
1) świadczenia pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka
polskiego,
2) opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne określonej w przepisach o powszechnym
ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;
3) specjalistyczne poradnictwo socjalne.
Pomoc w ramach indywidualnego programu integracji przyznawana jest na okres do 12
miesięcy.
W roku 2004 pomocą w ramach indywidualnych programów integracyjnych Warszawskie
Centrum Pomocy Rodzinie objęło 281 uchodźców ze 100 rodzin.
Liczba rodzin, które otrzymały pomoc w 2004 r. wg narodowości / kraju pochodzenia
L.
p.
1
2
3
4

Kraj pochodzenia – narodowość
Czeczenia
Białoruś
Kamerun
Pakistan

Liczba rodzin
85
3
2
2

5
6
7
8
9
10
11

Iran
Afganistan
Kuba
Bezpaństwowiec n.
Palestyńskiej
Sudan
Turcja
Somalia

2
1
1
1
1
1
1

Pomoc przyznawana osobom ze statusem uchodźcy
Formy
pomocy
Zasiłki
pieniężne na
utrzymanie

Liczba
rodzin

Liczba osób
w tych
rodzinach

100

286

Liczba osób
Którym
przyznano
decyzją
świadczenia
281

Liczba
świadczeń

1.511

Kwota
świadczeń

861.408

Podjęte działania
a) Na postawie wywiadów środowiskowych, przeprowadzonych przez pracowników
socjalnych tut. Centrum, rozeznano sytuację materialną, mieszkaniową i rodzinną w 100
rodzinach uchodźców i opracowano tyleż indywidualnych programów integracyjnych.
b) Wydano 168 decyzji administracyjnych, na podstawie których osobom tym przyznano
pomoc finansową na łączną kwotę

861.408 zł, (od decyzji nie złożono żadnego

odwołania).
c) Gwarantowano bezpłatną naukę języka polskiego ze strony Polskiej Akcji Humanitarnej,
współpracującą w tym zakresie m.in. z Instytutem Kształcenia Obcokrajowców,
Uniwersytetem Warszawskim.
d) Utworzono Klub Uchodźcy, na bazie lokalowej jednej z podległych tut. Centrum placówek
(Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej „Ośrodek Nowolipie”).
Jest to miejsce, w którym jego uczestnicy – uchodźcy, w ramach proponowanej oferty,
w sposób swobodny oraz w dogodnych warunkach mogą nabywać doświadczenia
pozytywnie wpływające na proces ich integracji w niektórych jej obszarach m.in. orientacji
w polskiej rzeczywistości, nawiązywaniu kontaktów lokalnych, przełamywaniu izolacji.

Oferta Klubu obejmuje m.in.: konwersacje w języku polskim i angielskim – we
współpracy z wolontariuszami, dostęp do aktualnej prasy i pracowni komputerowej wraz z
internetem, spotkania w kawiarni, wymianę kulturową. W cotygodniowych spotkaniach
uczestniczyło 5-10 osób.
e) Opracowano, we współpracy ze Stowarzyszeniem Informacji Prawnej Informator dla osób
ze statusem uchodźcy „Jeśli jesteś uchodźcą”. Publikacja w trzech językach – polskim,
rosyjskim i angielskim, została przygotowana dzięki wsparciu finansowemu z Unii
Europejskiej.
f) Angażowano osoby ze statusem uchodźcy do udziału w imprezach integracyjnych,
współorganizowanych przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie - „Ziemia dla nas my
dla Ziemi” oraz „Rodzinny Piknik Integracyjny – Szczęśliwice 2004”.
g) Uczestniczono w realizacji projektu pn. „Wspieranie integracji uchodźców oraz
wykonywanie usług społecznych na rzecz osób posiadających status uchodźcy na terenie
Województwa Mazowieckiego”, w części dotyczącej Warszawy,

w ramach umowy

partnerskiej zawartej pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Warszawskim Centrum
Pomocy Rodzinie.

VIII. POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM REALIZACJA ZADAŃ PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK ZATRUDNIENIA
I REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Miejski Ośrodek Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2004 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
szeroko pojętej rehabilitacji zawodowej i społecznej.
Zadania te finansowane były ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych,

których

wysokość

została

ustalona

według

wzoru

określonego

w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania
środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz.U. nr 88 poz. 808).
W ramach rehabilitacji zarówno zawodowej jak i społecznej - kompletowano,

analizowano i

oceniano wnioski 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
i imprezy sportowo – kulturalno - rekreacyjne i turystyczne dla osób niepełnosprawnych.
Bezstronność i obiektywność przy rozpatrywaniu złożonych wniosków zapewniały działające w
Ośrodku komisje opiniotwórczo - doradcze.

W 2004 r. na realizację zadań wynikających z cytowanej wyżej ustawy Urząd m. st. Warszawy
otrzymał z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych limit środków
finansowych w wysokości - 19.838.172 zł.
Podziału środków na poszczególne zadania dokonała Rada m. st. Warszawy w dniu 11 marca
2004 r.( uchwała XXVI/491/2004), a zmian wysokości środków pomiędzy zadaniami – w dniu 16
września 2004 r. (uchwała nr XXXVII/845/2004) i w dniu 25 listopada 2004 r. (uchwała nr
XLII/980/2004).
Rozliczenie wydatków z podziałem na poszczególne zadania
Zadanie
Plan
Wykonanie
Wskaźnik %
2004 r.
2004 r.
3:2
Przystosowanie stanowisk
3.771.000
3.758.899
99,7
pracy
Refundacja wynagrodzeń
/zobowiązania z lat ubiegłych/
Szkolenia /Urząd Pracy/
Pożyczki na rozpoczęcie
działalności gospodarczej
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:

2.475.785

1.950.282

78,8

480.000
300.000

478.333
246.000

99,7
82,0

20.000

20.000

100,0

2.922.339
1.300.000
235.232
1.163.000

2.814.090
1.268.956
234.771
1.161.301

96,3
97,6
99,8
99,9

800.000

799.412

99,9

6.370.816
19.838.172

6.297.844
19.029.888

98,9
95,9

I. REHABILITACJA ZAWODOWA
Przystosowanie tworzonych lub istniejących stanowisk pracy
Zmiana zapisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych spowodowała, że od 2003 r. pracodawca, który zatrudni
przez okres co najmniej 36 miesięcy osoby niepełnosprawne może otrzymać ze środków PFRON
zwrot kosztów przystosowania tworzonego lub istniejącego stanowiska.
W 2004 r. przystosowano 149 stanowisk pracy w większości były to stanowiska produkcyjne tj.
operatorzy

maszyn i urządzeń, pracownicy ochrony mienia i pracownicy biurowi z obsługą

komputera.
Kwota zwrotu przystosowania stanowisk pracy wyniosła 3.758.899 zł.
Wnioski dotyczące przystosowania stanowisk pracy osób niepełnosprawnych
Liczba złożonych
wniosków

Zawarte
umowy

Rezygnacja
zakładów
pracy

Liczba przystosowanych
stanowisk

Średni koszt
przystosowania
stanowiska

38

31

7

149

25.228

Refundacja wynagrodzeń
Refundacją wynagrodzeń objętych zostało 395 osób niepełnosprawnych. Kwota zwrotu środków
wynosiła – 1.950.282 zł.
Refundacja wynagrodzeń osób niepełnosprawnych
Liczba umów, z których
realizowane były refundacje
wynagrodzeń

Liczba osób
niepełnosprawnych za które
refundowano
wynagrodzenia

Kwota zrealizowanych
wypłat

88

395

1.950.282

Szkolenia
Szkoleniem osób niepełnosprawnych zajmuje się Urząd Pracy m. st. Warszawy.
Przeszkolonych zostało 289 osób niepełnosprawnych. Organizowano szkolenia w zakresie: składu
tekstu, grafiki komputerowej, podstaw księgowości, kadr i płac (system „Płatnik”), obsługi
urządzeń magazynowych (wózki widłowe i paletowe), ochrony środowiska, telemarketingu,
archiwizacji dokumentów, obsługi maszyn spożywczych (HACAP).
Kwota wypłacona jednostkom szkolącym wynosiła – 478.333 zł.

Wnioski dotyczące szkolenia osób niepełnosprawnych
Liczba złożonych
wniosków

Liczba przeszkolonych
osób

Kwota wypłaconego
dofinansowania

Średni koszt
szkolenia 1 osoby
niepełnosprawnej

290

289

478.333

1.655

Zatrudnienie po ukończenia szkolenia znalazło 86 osób.
Pożyczki
Udzielono 11 osobom niepełnosprawnym pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej w
ogólnej kwocie 246.000 zł.
Rodzaje działalności prowadzone przez pożyczkobiorców to:
- handlowa – 3 osoby,
- usługowa – 8 osób.
Wnioski dotyczące pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej
Liczba
złożonych
wniosków

Wnioski
rozpatrzone
pozytywnie

28

11

Wnioski
rozpatrzone
negatywnie

12

Rezygnacje
wnioskodawców

5

Liczba
zawartych
umów

11

Kwota
udzielonych
pożyczek

246.000

Średni koszt udzielonej pożyczki wyniósł – 22.364 zł.
W 2004 r. umorzono pożyczki udzielone w latach poprzednich – 25 osobom niepełnosprawnym w
ogólnej kwocie 295.778 zł. Warunkiem takiego działania jest prowadzenie działalności
gospodarczej co najmniej przez 24 miesiące i spełnienie pozostałych postanowień umowy.

Dofinansowanie do oprocentowania kredytu bankowego
Z tej formy dofinansowania skorzystały 4 osoby niepełnosprawne prowadzące
działalność gospodarczą. Kwota wypłaconego dofinansowania wyniosła – 20.000 zł.

Wnioski w sprawie dofinansowania oprocentowania kredytu bankowego
Liczba złożonych wniosków
4

Liczba zawartych umów
4

Kwota wypłaconego
Dofinansowania
20.000

II.

REHABILITACJA SPOŁECZNA

Turnusy rehabilitacyjne
Dopłaty do turnusów rehabilitacyjnych są tradycyjnie dofinansowane ze środków PFRON. Ta
forma aktywnej rehabilitacji społecznej cieszyła się, jak co roku, dużym zainteresowaniem osób
niepełnosprawnych zamieszkujących obszar Warszawy. W roku 2004 złożono o 1.177 więcej
wniosków w tej sprawie w porównaniu z rokiem poprzednim.
Organizatorzy turnusów starali się sprostać zmieniającym się oczekiwaniom uczestników, jak
również wymogom stawianym przez ustawodawcę zawartym w

Rozporządzeniu Ministra

Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie turnusów rehabilitacyjnych z dnia 22 maja
2003 r. (Dz. U. nr 100 poz. 926).

Wnioski dotyczące turnusów rehabilitacyjnych
Liczba osób ubiegających się o dofinansowanie
6.818
(wraz z opiekunami)
Liczba wniosków rozpatrzonych pozytywnie
5.685
Liczba wniosków zrealizowanych
5.380
Kwota dofinansowania turnusów: ogółem:
2.814.090
w tym: dorośli
2.442.738
dzieci
371.352
Spośród ogólnej liczby wniosków o dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych 1.133 wnioski rozpatrzono negatywnie z powodu: przekroczenia kryterium dochodowego oraz
braki formalne.
Likwidacja barier architektonicznych i w komunikowaniu się
Udzielanie dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się w związku
z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych. Zadania te realizowano zgodnie ze
wskazaniami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z
dnia 22 maja 2003 r. w sprawie określenia zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków
PFRON (Dz. U. nr 100 poz. 930).
Na likwidację barier architektonicznych zawarto 108 umów.

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 okien i drzwi.

Wnioski dotyczące likwidacji barier architektonicznych
Liczba złożonych wniosków
182
Liczba wniosków rozpatrzonych pozytywnie
108
Kwota dofinansowania – ogółem:
1.268.956
w tym: dorośli
935.490
dzieci
333.466
74 wnioski nie zostało pozytywnie rozpatrzonych ze względu przekraczanie kryterium
dochodowego lub zbyt niski udział finansowy ze strony wnioskodawców.
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 transporterów schodowych, podnośników wannowych, czytników,
czytaków, dyktafonów, sprzętu mówiącego (gleukometry i ciśnieniomierze) oraz faksy
i dodatkowe dofinansowania do aparatów słuchowych.
Wnioski dotyczące likwidacji w komunikowaniu się
Liczba złożonych wniosków
215
Liczba wniosków rozpatrzonych pozytywnie
124
Kwota dofinansowań – ogółem:
234.771
w tym: dorośli
185.780
dzieci
48.991
91 wniosków

nie zostało pozytywnie rozpatrzonych ze względu na formalne (złożenie

niekompletnej dokumentacji, w tym brak zaleceń lekarskich).
Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki
W ramach dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych złożono
90 wniosków na łączną kwotę 1.406.721 zł. Po rozpatrzeniu i zaopiniowaniu pozytywnie oceniono
85 wniosków. Obejmowały one 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”.

Wnioski w sprawie dofinansowania imprez dla osób niepełnosprawnych
Liczba złożonych wniosków
Liczba dofinansowanych imprez
Kwota dofinansowania ogółem:
w tym: dorośli
dzieci

90
85
799.412
549.910
249.502

5 wniosków w tej sprawie nie otrzymało dofinansowania, gdyż nie spełniały wymogów
formalnych, ponadto część wnioskodawców zrezygnowała z dotacji.
Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
W ramach dopłat do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze przyznawanych osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów
udzielono dofinansowania:
- do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego tj. sprzętu niezbędnego do prowadzenia ćwiczeń
rehabilitacyjnych mających osobie niepełnosprawnej umożliwienie osiągnięcia
najwyższego poziomu jej funkcjonowania w społeczeństwie ( indywidualny sprzęt
rehabilitacyjny, rowery stacjonarne, rowery trójkołowe, materace rehabilitacyjne),
- do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych ( wymienionych
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 maja 2003 r.).
Pozytywnie zaopiniowano 1.042 wnioski w tej sprawie.
Wnioski w sprawie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,
przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
Liczba złożonych wniosków
1.132
Liczba wniosków rozpatrzonych pozytywnie
1.042
Kwota dofinansowania – ogółem;
1.161.301
w tym: dorośli
761.304
dzieci
399.997
90 wniosków rozpatrzono negatywnie ze względu na przekroczenie kryterium dochodowego oraz
brak środków finansowych ze strony MOZiRON.
Warsztaty terapii zajęciowej
Ze środków PFRON Urząd m. st. Warszawy dotuje koszty tworzenia i działania 15 warsztatów
terapii zajęciowej znajdujących się na terenie Miasta, w których uczestniczyło 482 osoby
niepełnosprawne.

W 2004 r. powstał nowy warsztat prowadzony przez Fundację „Perpetuum Mobile” dla 30 osób,
ponadto w 4 warsztatach powiększono liczbę uczestników - łącznie o 28 osób. Dofinansowanie 15
warsztatów terapii zajęciowej następowało zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz.
u. nr 63 poz. 587).
Warsztaty terapii zajęciowej
Liczba warsztatów terapii zajęciowej
Liczba osób uczestniczących w WTZ
Kwota przyznanego dofinansowania

15
482
6.297.844

Inne działania
a) Współudział we współpracy z Urzędem Pracy m. st. Warszawy oraz urzędami Dzielnic:
Praga-Południe, Bemowo, Żoliborz. w organizacji dwóch giełd pracy dla osób
niepełnosprawnych.
b) Współorganizowanie spotkań z okazji „Dnia Dziecka”, „Mikołajek”, „Dnia Pracownika
Niepełnosprawnego”, „Dnia Pracownika Głuchego” i innych okazjonalnych imprez
inicjowanych przez fundacje, stowarzyszenia i zakłady pracy dla dzieci i dorosłych osób
niepełnosprawnych.

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 01.01.2004r – 31.12.2004r. kształtował się następująco:
R 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

42 406 275

R 85202 Domy pomocy społecznej

50 718 023

R 85203 Ośrodki wsparcia

1 465 400

R 85204 Rodziny zastępcze i własne

14 389 000

R 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

2 816 250

R 85220 Ośrodki interwencji kryzysowej

1 174 347

R 85226 Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze

1 236 300

R 85231 Pomoc dla uchodźców

900 000

R 85156 Składka na ubezpieczenie zdrowotne

340 705

R 85295 Pozostała działalność

RAZEM

80 000

115 526 300

Plan wydatków oraz wykonanie budżetu w poszczególnych rozdziałach:
Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze
Plan wydatków
Wykonanie
Zobowiązanie
Zobowiązanie
wymagalne
42 406 275
42 023 590
2 238 024,83
0
100%
99,00%
a/ Publiczne placówki opiekuńczo – wychowawcze
Plan wydatków
Wykonanie
______________________________
33 482 380
33 100 116
100 %
98,00%
b/ Niepubliczne placówki opiekuńczo – wychowawcze
Plan wydatków
Wykonanie
______________________________
8 054 580
100 %

8 054 580
100 %

c/ Placówki opiekuńczo – wychowawcze – usamodzielnianie i kontynuacja nauki

Plan wydatków
Wykonanie
_______________________________
869 315
100 %

868 894
99,00%

W ramach przyznanych środków zrealizowano wydatki związane z działalnością bieżącą oraz
pomocą finansową z tytułu usamodzielnień i kontynuacji nauki dla wychowanków 14 publicznych
i 15 niepublicznych placówek opiekuńczo – wychowawczych.
W okresie 01.01. – 31.12.2004 placówki wykonały dochody (wg Rb –27S), na kwotę 98.687,49
zł, co stanowi 36 % planowanych dochodów.
Dochody placówek opiekuńczo – wychowawczych stanowią:
- odpłatności za pobyt dziecka w placówce
-

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

Średni koszt utrzymania dziecka w placówce określa raz w roku Wydział Polityki Społecznej
Mazowieckiego Urzędu Mazowieckiego. Na tej podstawie Warszawskie Centrum Pomocy
Rodzinie ustala dotacje na jedno miejsce.
W roku 2004 określono następujące stawki:
1. placówki socjalizacyjne
- domy dziecka

- 1 940 zł

- domy małego dziecka

- 2 480 zł

2. placówki rodzinne
- rodzinne domy dziecka

- 1 940 zł

3. placówki interwencyjne
- pogotowia opiekuńcze

- 2 208 zł

4. placówki wsparcia dziennego
- ogniska wychowawcze, kluby i świetlice środowiskowe

- miejsca dochodzące

- 290 zł

- miejsca hotelikowe

- 1 830 zł

Zasady całkowitego lub częściowego zwalniania rodziców lub opiekunów

z opłat za pobyt

dziecka w placówkach prowadzonych przez Miasto Stołeczne Warszawa, określa Uchwała

Nr

XVI/247/2003 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 września 2003 r.
Niepubliczne placówki opiekuńczo – wychowawcze finansowane są w formie dotacji, podlegającej
rozliczeniu. Środki finansowe, które pozyskują placówki na działalność bieżącą pochodzą również
z innych źródeł, np.: w ramach konkursów organizowanych przez Prezydenta m. st. Warszawy,
Wojewodę Mazowieckiego, z darowizn.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej
Plan wydatków

Wykonanie

Zobowiązanie

Zobowiązanie
wymagalne

50 718 023
100%

49 970 154
98%

1 790 061,06

0

Przyznane środki wykorzystano na pokrycie działalności bieżącej 13 publicznych oraz
5 niepublicznych domów pomocy społecznej.
W okresie 01.01. – 31.12.2004 domy pomocy społecznej wykonały dochody (wg Rb –27S)
- na kwotę 10 441 588,78 co stanowi 96 % planowanych dochodów.
Domy pomocy społecznej osiągnęły dochody z tytułu:
-

odpłatności pensjonariuszy za pobyt w placówce

-

odsetek bankowych

-

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

-

wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych

-

wpływy z różnych opłat

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 pensjonaruisza jest większe niż średni koszt
utrzymania w domu pomocy społecznej, wówczas pensjonariusz płaci tylko średni koszt
utrzymania,

2) małżonek, zstępni przed wstępnymi – zgodnie z umową zawartą w trybie art. 103 ust. 2
ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r:
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
wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt 1 i 2.
Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia
Plan wydatków

Wykonanie

Zobowiązania ogółem

Zobowiązania
wymagalne

1 465 400
100%

1 460 479
99%

50 470,45

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. – 31.12.2004 r. Ośrodek Wsparcia wykonał dochody (wg RB – 27S),
– na kwotę 219 669,93 zł, co stanowi 95% planowanych dochodów.

Ośrodek Wsparcia osiągnął dochody z tytułu:
-

odpłatności pensjonariuszy za korzystanie z wyżywienia

-

odsetek bankowych

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze
Plan wydatków

Wykonanie

14 389 000

14 387 810

Zobowiązania
ogółem
486,30

Zobowiązania
wymagalne
0

100%

99%

Przyznane środki wykorzystano na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci
przebywających w rodzinach zastępczych oraz wypłatę świadczeń z tytułu usamodzielnień
i kontynuacji nauki dla osób pełnoletnich, w tym:
dofinansowanie kosztów utrzymania
kontynuacja nauki

11 660 216
2 614 290
2 614 290

usamodzielnienia

98 716

pomoc rzeczowa

12 226

koszty opłat bankowych i pocztowych

2 362

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie
Plan wydatków

Wykonanie

Zobowiązanie

Zobowiązanie
wymagalne

2 816 250
100%

2 816 215
99%

177 980,16

0

W okresie 01.01. – 31.12.2004r. Centrum wykonało dochody (wg Rb – 27S)– na kwotę 32 227,96
zł, co stanowi 128% planowanych dochodów.
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie osiągnęło dochody z tytułu - odsetek bankowych.
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.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa
i ośrodki interwencji kryzysowej
Plan wydatków
1 174 347

Wykonanie
1 174 344

100%

99%

Zobowiązanie
29 825,86

Zobowiązanie
wymagalne
0

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

Rozdział 85226 - Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze

Plan wydatków
1 236 300
100%

Zobowiązanie
wymagalne

Zobowiązanie
68 715,33

Wykonanie
1 235 408
99 %

0

W okresie 01.01. – 31.12.2004 r. Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy wykonał dochody (wg Rb –
27S) – na kwotę 298,21 zł
Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy osiągnął dochody z tytułu - odsetek bankowych.
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie dofinansowywało działalność 1 Publicznego Ośrodka
Adopcyjno – Opiekuńczego przy ul. Nowogrodzkiej 75 oraz 2 niepublicznych ośrodków
adopcyjno – opiekuńczych:
-

Krajowego

Ośrodka

Adopcyjno

–

Opiekuńczego

Towarzystwa

Przyjaciół

Dzieci

ul. Krakowskie Przedmieście 6 w Warszawie,
-

Katolickiego Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego ul. Grochowska 194/196
ul. Grochowska 194/196 w Warszawie.

Rozdział 85231 – Pomoc uchodźcom

Plan wydatków
900 000
100%

Wykonanie
861 408
95%

W rozdziale tym wypłacano świadczenia pieniężne dla rodzin i osób, które otrzymały status
uchodźcy – zamieszkałych na terenie Warszawy. Cudzoziemiec, który otrzymał w Polsce status
uchodźcy może ubiegać się o przyznanie pomocy w formie zasiłku pieniężnego z przeznaczeniem
na bieżące utrzymanie tj. pokrycie kosztów związanych z wynajmem mieszkania, wydatków na
żywność, obuwie, środki czystości a także kosztów nauki języka polskiego.
Rozdział 85156 – Składaki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób
nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan
wydatków
340 705
100%

Wykonanie
332.536, 64
97%

Zobowiązania Zobowiązanie
wymagalne
208, 12

0

Środki finansowe w tym rozdziale przeznaczone zostały na opłacenie składek ubezpieczenia
zdrowotnego za wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz Domu Pomocy
Społecznej przy ul. Przedwiośnie 1 w Warszawie.
Miesięczna wysokość składki wynosi 35, 53 zł na osobę.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność
Plan
wydatków
80 000
100%

Wykonanie
80 000
100%

Środki w tym rozdziale przeznaczono na:


wypłatę świadczeń ZFŚS dla emerytowanych pracowników pedagogicznych

