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Zgodnie z art. 112 ust. 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej 

(tj.: Dz. U z  2019 r. poz. 1507 z późn. zm.)  i art. 76 ust. 4, pkt 15 oraz art. 182 ust.5 ustawy z 

dnia 9 czerwca 2011 roku o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj.: Dz.U.                  

z 2019r. Poz. 1111 z późn. zm.), składam sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Kutnie za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku oraz 

przedstawiam wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej i systemu pieczy zastępczej na 

2020 rok. 

Zadania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wynikają z realizacji przepisów 

zapisanych w: 

- ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j: Dz. U. 2019 poz. 1507  

z późn. zm.), 

- ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej                

(tj.: Dz. U.  z 2019r. , poz. 1111 z późn. zm.), 

- ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj.: Dz. U. z 2020 r. poz. 426), 

- ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  

(tj.: Dz. U. z 2020 r. poz. 218).  

W roku 2019 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie realizowało następujące 

zadania: 

I. Pomoc instytucjonalna 

1. prowadzenie i rozwój infrastruktury i zasobów domów pomocy społecznej oraz 

umieszczanie w nich skierowanych osób; 

II. Działalność Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej 

III. Piecza zastępcza 

1. rodzinna piecza zastępcza; 

2. instytucjonalna piecza zastępcza; 

3. pomoc osobom opuszczającym placówki opiekuńczo – wychowawcze, rodziny zastępcze            

i inne formy opieki; 

4. ustalanie odpłatności rodziców biologicznych za pobyt ich dzieci w placówkach 

opiekuńczo- wychowawczych i rodzinach zastępczych; 

5. alimentacja; 

6. obciążenia gmin i powiatów notami za pobyt dzieci w pieczy zastępczej. 

IV. Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych 

a) rehabilitacja społeczna 
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1. udzielanie dofinansowania do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów                 

w turnusach rehabilitacyjnych; 

2. udzielanie dofinansowania osobom niepełnosprawnym w zakresie likwidacji barier 

architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się; 

3. udzielanie dofinansowania do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty 

ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym; 

4. finansowanie w części lub całości kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii 

zajęciowej; 

5. dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych; 

6. realizowanie Programów: 

− Aktywny Samorząd 

− Wyrównywanie różnic między regionami III 

7. współpraca z Powiatową Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych. 

b) rehabilitacja zawodowa 

c) finansowanie zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób 

niepełnosprawnych 

V. Współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie powiatu 

kutnowskiego 

VI. Realizacja projektu ,,Lepsza przyszłość” ze środków EFS na lata 2018-2019  

VII. Działalność Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności 

VIII. Realizacja programów długofalowych 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie, by ułatwić dostęp do informacji               

z zakresu realizowanych zadań prowadzi własną stronę internetową (www.pcprkutno.pl), na 

której umieszczone zostały wszystkie istotne dla klientów informacje, dokumenty 

opracowane przez Centrum, aktualności oraz wnioski do pobrania dla interesantów. Na 

stronie znajdują się także linki odsyłające na strony internetowe domów pomocy społecznej, 

placówek opiekuńczo – wychowawczych, PFRON, RCPS i Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.  

Ponadto prowadzony jest BIP Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie 

(www.bip.pcpr.powiatkutnowski.eu). 

 

http://www.pcprkutno.pl/
http://www.bip.pcpr.powiatkutnowski.eu/
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I. FINANSE 
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 2019 roku zrealizowało zadania  z zakresu 

pomocy społecznej na łączną kwotę 36 489 734,64 zł  z tego:  

 

- 24 897 086,62 zł wyniosło utrzymanie 3 placówek opiekuńczo wychowawczych, w tym 

jednej rodzinnej prowadzonej przez Caritas Diecezji Łowickiej, 6 domów pomocy  

społecznej i mieszkań dla usamodzielnionych wychowanków, 

- 7 240 909,04 zł wydatkowano na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych, świadczenia 

pieniężne na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków 

opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, bieżącą działalność Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej, 

Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności,  

- 1 306 934,00 zł stanowi dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej, 

- 42 853,80 zł na zadania zlecone – składki na ubezpieczenia zdrowotne 

opłacane za wychowanków placówek opiekuńczo wychowawczych,  

- 158 882,74 zł stanowiły wydatki za pobyt dzieci pochodzących z naszego powiatu                     

umieszczonych w placówkach opiekuńczo wychowawczych i rodzinach zastępczych              

w innych gminach i powiatach przekazywane na podstawie zawartych z nimi umów                

i porozumień, 

- 2 843 068,44 zł wydatkowano na zadania nałożone ustawą o rehabilitacji zawodowej                

i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, a także na programy 

finansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  

tj. „Aktywny Samorząd” oraz „Wyrównywanie różnic między regionami”.  

 

Źródłem finansowania zadań w 2019 roku były  środki własne powiatu, środki 

PFRON, dotacja oraz środki pozyskane z EFS w ramach RPO WŁ na  

lata 2014-2020 – program „Lepsza przyszłość”.       
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Poniższa tabela przedstawia wykonanie wydatków z podziałem na zadania i źródła  

ich finansowania: 

 
Lp. 

 

Nazwa zadania 

 

wykonanie 

wydatków  

na 

31.12 2019r. 

w tym 

Dotacja 
 

EFS - RPO 

 

PFRON 

środki własne  

powiatu 

1. Składki na ubezpieczenie zdrowotne dla wychowanków 42 853,80 42 853,80 x x                   x 

2. Placówki opiekuńczo wychowawcze 3 908 505,36 x x x 3 908 505,36 

3. Mieszkania dla usamodzielnionych wychowanków 13 653,28 x x x 13 653,28 

4. Świadczenia na usamodzielnienie, kont. nauki, 

zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 

wychowanków opuszczających POW oraz 500+ 

298 403,32 192 195,03 x x 106 208,29 

5. Wydatki za pobyt dzieci z Powiatu Kutnowskiego                   

w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w innych 

powiatach 

1 928,32 x x x 1 928,32 

6. Domy pomocy społecznej 20 974 927,98 6 579 451,0

0 

x x 14 395 476,98 

7. Rodziny zastępcze (w tym 500+) 4 201 057,96 1 015 246,79 x x 3 185 811,17 

8. Świadczenia w ramach rządowego programu „Dobry 

start” dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej 

oraz wychowanków placówek opiekuńczo-

wychowawczych 

67 270,00 67 270,00 x x x 

9. Wydatki za pobyt dzieci z Powiatu Kutnowskiego                  

w rodzinach zastępczych w innych powiatach 

156 954,42 x x x 156 954,42 

10. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy                     

w rodzinie 

9 100,00 x x x 9 100,00 

11. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 1 988 547,03 x 535 208,53 x 1 453 338,50 

12. Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej 173 056,80 x x x 173 056,80 

13. Warsztaty Terapii Zajęciowej 1 306 934,00 x x 1 176 240,00 130 694,00 

14. Powiatowy Zespół do spraw Orzekania                                  

o Niepełnosprawności 

503 473,93 457 078,90 x x 46 395,03 

15. Zadania PFRON 2 698 847,45 x x 2 698 847,45 x 

16. Program „Aktywny Samorząd” 139 731,93 x x 139 731,93 x 

17. Pozostała działalność - obsługa zadań PFRON- program 

„Aktywny Samorząd” i „Wyrównywanie różnic między 

regionami” 

4 489,06 x x 4 489,06 x 

 razem 36 489 734,64 8 354 095,52 535 208,53 4 019 308,44 23 581 122,15 
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      Zadania realizowane bezpośrednio przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

Lp. Nazwa zadania rozdział Wykonanie wydatków               

na 31.12.2019 r. 

1. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy  w rodzinie 85205 9 100,00 

2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 85218 1 988 547,03 

3. Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej 85220 173 056,80 

4. Pozostała działalność 85295 4 489,06 

5. Powiatowy Zespół ds. Orzekania  o Niepełnosprawności 85321 503 473,93 

6. Wspieranie rodziny – świadczenia z programu „Dobry start” 85504 67 270,00 

7. Rodziny zastępcze 85508 4 201 057,96 

8. Wydatki za pobyt dzieci z Powiatu Kutnowskiego                                      

w rodzinach zastępczych w innych powiatach 

85508 156 954,42 

9. Świadczenia na usamodzielnienie, kont. nauki oraz zagosp. w formie 

rzeczowej dla wychowanków opuszcz. POW 

85510 298 403,32 

10. Wydatki za pobyt dzieci z Powiatu Kutnowskiego                                        

w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach 

85510 1 928,32 

11. PFRON  85324 2 698 847,45 

12. PFRON „Aktywny Samorząd” 85324 139 731,93 

 Razem  10 242 860,22 

 

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty za 2019 rok wynosiło 31,03 etatu, z czego 

PCPR  – 22,09 etatu, Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności  4,60 etatu, 

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej 4,34 etatu.  Wyliczenie nie uwzględnia osób 

przebywających na urlopach bezpłatnych, macierzyńskich i wychowawczych. 

 

 

Rozdział  85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci i młodzieży nieobjętych 

obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. W 2019 roku opłacono 768 świadczeń 

zdrowotnych.  

Nazwa placówki Wykonanie wydatków  na 31.12.2019 r. 

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza „Tęcza” w Kutnie 21 147,60 

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza we Franciszkowie 20 701,80 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Kutnie 892,80 

Zespół Szkół  nr 3 w Kutnie  111,60 

Razem 42 853,80 
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Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych 

 

Nazwa placówki 
Ilość miejsc 

statutowych 

Średnio 

roczna liczba 

wychowanków 

Wykonanie 

wydatków na 

31.12.2019 r. 

w tym  

Płace 

i pochodne 

Wydatki 

statutowe                            

Świadczenia 

społeczne 

Wydatki 

majątkowe 

 

Placówka Opiekuńczo-

Wychowawcza „Tęcza”                 

w Kutnie 

30 30 1 943 766,77 1 545 828,25 381 634,94 16 303,58 

 

- 

Placówka Opiekuńczo 

Wychowawcza we 

Franciszkowie 

30 27 1 689 820,21 1 192 510,48 484 852,44 12 457,29 

 

- 

Rodzinny Dom Dziecka 8 8 274 918,38 128 054,39 146 863,99 - - 

razem 68 65 3 908 505,36 2 866 393,12 1 013 351,37 28 760,87 - 

 

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej  

Szczegółowe informacje o wykorzystaniu środków finansowych przez DPS przedstawia 

poniższa tabela: 

Nazwa placówki Ilość 

miejsc 

statutow

ych 

Średnio 

roczna 

liczba 

mieszkań

ców 

Wykonanie 

wydatków na 

31.12.2019 r. 

w tym   

Płace i 

pochodne 

Wydatki 

statutowe 

Świadczenia 

społeczne 

Wydatki 

majątkowe 

DPS w Kutnie  

ul. Krzywoustego 11 

71 72 3 044 988,87 2 207 620,30 716 933,17 3 790,54 116 644,86 

DPS w Kutnie  

ul. Oporowska 27 

130 129 5 337 401,46 3 627 721,06 1 623 807,90 11 383,70 74 488,80 

DPS w Pniewie 72 72 3 132 461,34 2 275 248,67 733 947,91 9 470,01 113 794,75 

DPS w Wojszycach 130 127 5 082 188,91 3 651 307,73 1 424 003,72 6 877,46 - 

DPS w Woli 

Chruścińskiej 

95 98 3 901 499,40 2 991 017,33 864 166,45 9 315,62 37 000,00 

DPS w Kutnie  

ul. Sobieskiego 49 

60 13 476 388,00 455 399,00 20 989,00 - - 

razem 558 514 20 974 927,98 15 208 314,09 5 383 848,15 40 837,33 341 928,41 
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Rehabilitacja osób niepełnosprawnych 

Na zadania nałożone ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych finansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w 2019 roku otrzymano ogółem 2 698 980,00 zł. Na dzień  31.12.2019 

roku wykorzystano kwotę 2 698 847,45 zł. Poniższa tabela przedstawia wysokość środków 

określonych w planie finansowym przypadających na poszczególne zadania oraz ich 

realizację.  

Wyszczególnienie Wykonanie wydatków  na 31.12.2019 r. 

1. Środki na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej 0,00 

w tym na:  

Środki na wyposażenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej  

2. Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji  społecznej 2 633 017,45 

w tym na:  

Dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych (art.35a ust.1 

pkt 7 lit.a) 

397 603,00 

Dofinansowanie sportu ,kultury, rekreacji turystyki  

(art.35a ust.1 pkt.7 lit.b) 

9 000,00 

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu 

się i technicznych (art. 35a ust.1 pkt 7 lit.d) 

267 671,87 

Dofinansowanie zaopatrz.w sprzęt rehabilitacyjny, przed. ortoped.                       

i środki pomocnicze (art.35a ust.1 pkt 7 lit.c) 

782 502,58 

Zobowiązania dotyczące finansowania kosztów działania WTZ (art.35a 

ust.1 pkt.8) 

1 176 240,00 

Razem zadania rehabilitacji zawodowej i społecznej  2 633 017,45 

Środki otrzymane na obsługę zadań 65 830,00 

Ogółem 2 698 847,45 

 

Dochody wykonane w 2019 roku przez jednostki pomocy społecznej: 
Lp. Nazwa jednostki Wykonane dochody 

1. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Tęcza” w Kutnie 33 455,51 

2. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza  we Franciszkowie 3 620,04 
3. Dom Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Krzywoustego 11 2 484 872,05 
4. Dom Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Oporowska 27 3 334 727,38 
5. Dom Pomocy Społecznej w Pniewie 2 590 474,12 
6. Dom Pomocy Społecznej w Wojszycach 3 439 232,74 

7. Dom Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej 3 160 114,03 
8. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  23 892,39 
9. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – porozumienia i umowy 2 538 427,87 

10. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – dochody za wykonywanie zadań PFRON 70 319,06 

Razem 17.679.135,19 
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Źródła dochodów zrealizowanych przez jednostki pomocy społecznej: 

 

1.Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Tęcza” w Kutnie wykonała dochody  w kwocie 

33 455,51 zł z tytułu:  wynagrodzenia od terminowo uregulowanych zobowiązań  wobec 

budżetu – 264,00 zł, darowizn i spadków – 23 484,00 zł oraz 9 707,51 zł odpłatność 

wychowanków usamodzielnionych za pobyt  w lokalach mieszkalnych. 

 

2. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza we Franciszkowie wykonała dochody w kwocie 

3 620,04 zł z tytułu: wynajmu pomieszczeń na cele mieszkalne – 3 284,78 zł, potrącenia               

od terminowych wpłat podatku dochodowego oraz należnego płatnikowi wynagrodzenia               

od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego - 335,26 zł. 

 

3. Dom Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Krzywoustego 11 zrealizował dochody                                  

w kwocie 2 484 872,05 zł, z tego dochody za pobyt mieszkańców – 2 483 835,04 zł,   

wynagrodzenia od terminowych wpłat podatku dochodowego do budżetu oraz  świadczeń               

z ubezpieczenia chorobowego – 453,96 zł, udostępnienie pomieszczeń dla Obwodowej 

Komisji Wyborczej powołanej w związku z zarządzonymi wyborami – 528,45 zł oraz 54,60 zł  

ze zwrotów z lat ubiegłych.  

 

4. Dom Pomocy Społecznej w Kutnie ul. Oporowska 27 zrealizował dochody w wysokości 

3 334 727,38 zł, z czego: kwota 3 325 652,38 zł to odpłatność  mieszkańców na starych                                 

i nowych zasadach oraz dopłata gmin. Prowizje od składek ZUS i US oraz ze sprzedaży 

złomu uzyskano w kwocie 1 257,65 zł. Dochody z wynajmu sali dla Obwodowej Komisji 

Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów to kwota 528,45 zł.   Zwrot za niepasujące barierki 

przyłóżkowe oraz korekta odpłatności mieszkańca stanowiły kwotę 7 288,90 zł. 

 

5. Dom Pomocy Społecznej w Pniewie zrealizował dochody w kwocie 2 590 474,12 zł: 

odpłatność za pobyt mieszkańców stanowiła kwotę 2 582 724,90 zł. Kwotę 1 258,35 zł 

stanowią dochody z tytułu wpłat wynagrodzenia dla płatnika za terminową opłatę podatku 

oraz wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wypłacenia świadczeń z ubezpieczenia 

chorobowego oraz dzierżawy gruntu pod ule. 6 490,87 zł to zwroty  dotyczące zasiłku 
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pogrzebowego, opłat sądowych i zwrotu nadpłaty składek z ZUS.  

6.  Dom Pomocy Społecznej w Wojszycach zrealizował dochody w kwocie 3 439 232,74 zł: 

odpłatność za pobyt mieszkańców wyniosła 3 438 545,36 zł, kwotę 687,38 zł – stanowią 

potrącenia od terminowych wpłat podatku dochodowego oraz wpłaty pracowników                       

za używanie telefonu służbowego do celów prywatnych.  

 

7. Dom Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej zrealizował dochody w kwocie 

3 160 114,03 zł z czego 3 145 649,62 zł stanowią  dochody z tytułu odpłatności za pobyt 

mieszkańców, 12 452,00 zł uzyskano ze sprzedaży ciągnika rolniczego  i przyczepy, pozostałe 

dochody stanowią kwotę 2 012,41 zł. 

 

8. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wykonało dochody w łącznej kwocie 

23 892,39 zł. Kwotę 12 384,39 zł stanowiły opłaty rodziców biologicznych, których dzieci 

przebywają  w POW i rodzinach zastępczych, zwroty niesłusznie pobranych świadczeń, 

wynagrodzenie od wpłaconych w terminie zaliczek do US i ZUS. Z tytułu wnoszonych opłat 

za wydanie kart parkingowych oraz duplikatu legitymacji osoby niepełnosprawnej uzyskano 

dochody w kwocie 11 508,00 zł.  

 

9. Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie realizowało dochody z tytułu odpłatności                                 

za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych                             

na terenie naszego powiatu na podstawie zawartych umów i porozumień. Ogółem 

zrealizowano dochody w wysokości 2 538 427,87 zł, z czego z tytułu odpłatności  za pobyt 

dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych 1 617 290,19 zł, z tytułu odpłatności za 

pobyt dzieci  w rodzinach zastępczych 921 137,68 zł. 

 

10. Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie zrealizowało dochody z tytułu obsługi zadań 

PFRON w kwocie 65 830,00 zł oraz 4 489,06 zł  z tytułu realizacji programów „Aktywny 

samorząd” i  „Wyrównywania różnic między regionami”.  
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II. POMOC SPOŁECZNA INSTYTUCJONALNA 
 

1. Domy Pomocy Społecznej  
 

Domy Pomocy Społecznej są formą opieki instytucjonalnej, w których przebywają 

osoby nie mogące żyć samodzielnie ze względu na stan zdrowia, trudną sytuację rodzinną, 

pewne uwarunkowania społeczne i finansowe. 

Na terenie powiatu kutnowskiego na dzień 31.12.2019 roku funkcjonowało 6 domów 

pomocy społecznej, w tym jeden prowadzony na zlecenie Powiatu Kutnowskiego przez 

Zgromadzenie Sióstr Albertynek Prowincję Warszawską, w drodze przeprowadzonego 

otwartego konkursu ofert. 

Domy Pomocy Społecznej w powiecie kutnowskim na dzień 31.12.2019 roku 

dysponowały 558 miejscami statutowymi.  

 

Wykaz Domów wraz z określeniem typu i rozkładem miejsc statutowych przedstawia 

poniższa tabela. 

 

Nazwa Domu Typ Domu 
Liczba miejsc 

statutowych 

Dom Pomocy Społecznej w Kutnie,  

ul. Krzywoustego 11 

dla osób w podeszłym wieku i dla osób 

przewlekle somatycznie chorych 

71 

Dom Pomocy Społecznej w Kutnie,  

ul. Oporowska 27 

dla osób dorosłych niepełnosprawnych 

intelektualnie 

130 

Dom Pomocy Społecznej w Pniewie dla osób w podeszłym wieku i dla osób 

przewlekle somatycznie chorych 

72 

Dom Pomocy Społecznej  

w Wojszycach 

dla osób przewlekle psychicznie chorych 130 

Dom Pomocy Społecznej  

w Woli Chruścińskiej 

dla osób przewlekle psychicznie chorych 95 

Dom Pomocy Społecznej w Kutnie,  

ul. Sobieskiego 49 (DPS prowadzony 

przez Zgromadzenie S.S. Albertynek) 

dla kobiet przewlekle somatycznie 

chorych 

60 

 - Razem 558 
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Na dzień 31.12.2019 roku w tych placówkach zamieszkiwało 561 osoby, w tym 385 osób 

przyjętych na podstawie nowych zasad finansowania. Całoroczny ruch mieszkańców 

przedstawia poniższa tabela: 

 

L.p. 

 

       Nazwa DPS 
Stan 

na dz. 

31.01 

Stan 

na dz. 

29.02 

Stan 

na dz. 

31.03 

Stan 

na dz. 

30.04 

Stan 

na dz. 

31.05 

Stan 

na dz. 

30.06 

Stan 

na dz. 

31.07 

Stan 

na dz. 

31.08 

Stan 

na dz. 

30.09 

Stan 
na dz. 

31.10  

Stan 

na dz. 

30.11 

Stan 
na dz. 

31.12 

 

1. w Kutnie,  

ul. Krzywoustego 

11 

71 72 73 72 73 73 72 72 73 73 74 71 
 

2. w Kutnie,  

ul. Oporowska 27 

127 128 127 127 125 126 130 131 132 132 132 130 
 

3. w Pniewie 73 70 67 73 72 73 72 72 73 74 74 74 
 

4. w Wojszycach 130 128 127 125 126 128 126 128 126 125 127 128 
 

5. w Woli 

Chruścińskiej 

98 98 98 98 97 97 97 97 97 97 97 96 
 

6. w Kutnie,  

ul. Sobieskiego 49 

62 62 62 61 60 62 62 63 62 63 62 62 
 

razem 561 558 554 556 553 559 559 563 563 564 566 561  
 

 

Na ruch mieszkańców DPS od 01.01 – 31.12.2019 r. wpłynęły takie zdarzenia jak: 

 

- przyjęcie nowych mieszkańców     75 osób 

w tym: wg starych zasad     1 osoba 

 wg nowych zasad      74 osób 

 

- zgony         63 osoby 

w tym: wg starych zasad     8 osób 

wg nowych zasad      55 osób 

 

- rezygnacje, zakończenie pobytu    12 osób  

w tym: wg starych zasad     0 osób 

wg nowych zasad      12 osób 
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- przeniesienia do innych placówek    2 osoby 

w tym: wg starych zasad     1 osoba 

wg nowych zasad      1 osoba 

 

- przejście do zakładu karnego    1 osoba 

w tym: wg starych zasad     0 osób 

wg nowych zasad      1 osoba 

 

Na dzień 31.12.2019 roku na przyjęcie do domu pomocy społecznej oczekiwało 9 osób. 

Usługi w domach pomocy społecznej świadczy wykwalifikowana kadra. Stan zatrudnienia  

w poszczególnych domach na dzień 31.12.2019 r. przedstawiał się następująco: 

Dom Pomocy Społecznej Ogółem zatrudnieni 

liczba osób stan zatrudnienia (etaty) 

1. w Kutnie, ul. Krzywoustego 11 50 47,00 

2. w Kutnie, ul. Oporowska 27 77 86,50 

3. w Kutnie, ul. Sobieskiego 49 46 44,50 

4. w Pniewie  50 49,00 

5. w Wojszycach 77 82,50 

6. w Woli Chruścińskiej 71 66,50 

Ogółem 371 376,00 

 

Średni koszt utrzymania 1 mieszkańca w domach pomocy społecznej w 2019 roku 

został ustalony Zarządzeniem Nr 10/2019 Starosty Kutnowskiego z dnia 07 marca 2019 roku                        

w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w roku 2019                       

w domu pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Kutnowski lub na jego zlecenie, 

które zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia                 

13 marca 2019 roku pod poz. 1370. 

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w roku 2019 w domach pomocy 

społecznej prowadzonych przez Powiat Kutnowski lub na jego zlecenie wynosił: 

− Dom Pomocy Społecznej w Kutnie ul. Krzywoustego 11 – 3.465,15 zł 

− Dom Pomocy Społecznej w Kutnie ul. Oporowska 27 – 3.517,68 zł 
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− Dom Pomocy Społecznej w Kutnie ul. Sobieskiego 49 prowadzony przez Zgromadzenie 

Sióstr Albertynek – 3.306,62 zł 

− Dom Pomocy Społecznej w Pniewie – 3.472,74 zł 

− Dom Pomocy Społecznej w Wojszycach – 3.225,43 zł 

− Dom Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej – 3.325,17 zł 

 

 Powyższy koszt obowiązywać będzie do momentu ustalenia i ogłoszenia w Dzienniku    

Urzędowym Województwa Łódzkiego nowego średniego miesięcznego kosztu utrzymania 

mieszkańca w domu pomocy społecznej na rok 2020. 

Powiat Kutnowski posiada zezwolenia wydane przez Wojewodę Łódzkiego na czas 

nieokreślony na prowadzenie wszystkich domów pomocy społecznej. Zezwolenia zostały 

wydane w 2008 roku, po przeprowadzonych kontrolach Służb Wojewody Łódzkiego. Powiat 

Kutnowskie posiada zezwolenie na prowadzenie: 

-  Domu Pomocy Społecznej w Kutnie ul. Krzywoustego 11 wydane przez Wojewodę 

Łódzkiego dnia 11 czerwca 2008 r. nr 24/1. 

- Domu Pomocy Społecznej w Kutnie ul. Oporowska 27 wydane przez Wojewodę 

Łódzkiego dnia 28 stycznia 2008 r. nr 23/1. 

- Domu Pomocy Społecznej w Pniewie wydane przez Wojewodę Łódzkiego dnia              

15 maja 2008 r. nr 26/1., zmienioną decyzją nr PS.III.9423.10.2014 z dnia 29.10.2014 

roku. 

- Domu Pomocy Społecznej w Wojszycach wydane przez Wojewodę Łódzkiego dnia 27 

marca 2008 r. nr 27/1. 

- Domu Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej wydane przez Wojewodę Łódzkiego 

dnia 12 sierpnia 2008 r. nr 63/1, a następnie zmienione decyzją z dnia 09 lutego 2016 

roku nr PS-III.9423.9.2014 

- Zgromadzenie Sióstr Albertynek Prowincja Warszawska uzyskało zezwolenie wydane 

na czas nieokreślony na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Kutnie                    

ul. Sobieskiego 49 wydane przez Wojewodę Łódzkiego dnia 08.04.2009 roku                     

nr PS.III.9014/3/09. 
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie w 2019 roku przeprowadziło 

kontrole w domach pomocy społecznej na podstawie planu kontroli sporządzanego na 

początku każdego roku i zatwierdzonego przez Starostę Kutnowskiego. 

 

2019 ROK 

Nazwa jednostki Rodzaj kontroli Termin kontroli Tematyka kontroli 

Dom Pomocy 

Społecznej w Kutnie 

ul. Krzywoustego 11 

problemowa kwiecień „Gospodarka lekami ”. 

doraźna grudzień Utrzymanie czystości  

w pok. mieszkańców               

i pomieszczeniach 

ogólnodostępnych 

Dom Pomocy 

Społecznej w Kutnie 

ul. Oporowska 27 

problemowa grudzień „Gospodarka lekami ”. 

doraźna czerwiec Utrzymanie czystości  

w pok. mieszkańców                   

i pomieszczeniach 

ogólnodostępnych 

Dom Pomocy 

Społecznej w 

Pniewie 

problemowa 

 

sierpień „Gospodarka lekami ”. 

doraźna wrzesień Utrzymanie czystości  

w pok. mieszkańców                 

i pomieszczeniach 

ogólnodostępnych 

nocna styczeń 

Dom Pomocy 

Społecznej w 

Wojszycach. 

problemowa czerwiec „Gospodarka lekami ”. 

doraźna wrzesień Utrzymanie czystości  

w pok. mieszkańców                  

i pomieszczeniach 

ogólnodostępnych 

nocna styczeń 

Dom Pomocy 

Społecznej w Woli 

Chruścińskiej 

problemowa wrzesień „Gospodarka lekami ”. 

doraźna grudzień Utrzymanie czystości  

w pok. mieszkańców                 

i pomieszczeniach 

ogólnodostępnych 

Dom Pomocy 

Społecznej w Kutnie 

ul. Sobieskiego 49 

problemowa luty „Gospodarka lekami ”. 
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ZADANIA INWESTYCYJNE I REMONTOWE WYKONANE PRZEZ DOMY 

POMOCY SPOŁECZNEJ W ROKU 2019 

 

Dom Pomocy Społecznej w Kutnie ul. Krzywoustego 11 

 

Wykaz inwestycji zrealizowanych w 2019 r.: 

 

Dostosowanie budynku do aktualnych przeciwpożarowych wymagań  

techniczno – budowlanych i instalacyjnych (zalecenia pokontrolne Komendy Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie) poprzez: 

- wykonanie instalacji hydrantowej wewnętrznej w strefach pożarowych DPS                                         

i pomieszczeniach biurowych PCPR dostosowanie do aktualnie obowiązujących wymagań 

ochrony pożarowej wraz z montażem zaworu bezpieczeństwa w miejscach połączenia 

instalacji bytowej z hydrantową  

Koszt inwestycji: 84 074,85 zł.(dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi: 67 259,88 zł) 

- zapewnienie w piwnicy budynku natężenia 5 lx dla awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego 

zainstalowanego na wszystkich drogach ewakuacyjnych oraz montaż podświetlanych znaków 

wskazujących kierunki ewakuacji w trybie ciągłym na jasno  

Koszt inwestycji: 12 657,01 zł.  

- utwardzenie dojścia prowadzącego od drogi pożarowej przy ul. Batorego do budynku DPS         

Koszt inwestycji: 15 621,00 zł. 

- opracowanie dokumentacji niezbędnej celem realizacji zaleceń przeciwpożarowych                              

wraz z nadzorem inwestorskim 

Koszt inwestycji: 4 292,00 zł.  

Łącznie: 116 644,86 zł 

 

Wykonane remonty w 2019 roku 

- Remont dachu wraz z naprawą kominów 

 Koszt: 8 400,00 zł   (dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi: 6 720,00 zł.) 

- Wymiana stabilizatora ciepłej wody  

 Koszt: 3 198,00 zł.  

- Wymiana drzwi do palarni  

 Koszt: 3 450,00 zł.  
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- Naprawa kostki brukowej 

 Koszt: 861,00 zł. 

- Zakup materiałów remontowych (farby, kleje, zaprawy, płyty karton gips itp.) 

 Koszt: 11 844,19 zł. 

- Zakup sprzętu rehabilitacyjnego (rotor zespolony z mankietem, schody do nauki 

chodzenia)  

 Koszt: 2 841,00 zł.  

- Zakup sprzętu owadobójczego i bakteriobójczego  

 Koszt: 1 358,24 zł.  

- Zakup wyposażenia pokoi mieszkańców (szafy, tapczany, łóżka rehabilitacyjne i szafki  

przyłóżkowe, bielizna pościelowa)  

Koszt: 61 282,10 zł  (dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi: 43 200,00 zł.) 

- Zakup wyposażenia administracji (krzesła, fotele biurowe, sprzęt komputerowy) 

   Koszt: 2 729,00 zł. 

- Zakup wyposażenia kuchni i kuchenek pomocniczych, pralni (taboret elektryczny, 

- mikrofalówka, piekarnik, prasowalnica do ubrań, wózek do sprzątania itp.) 

 Koszt: 4 928,63 zł. 

 Łącznie: 100 892,16 zł 

 

Dom Pomocy Społecznej w Kutnie ul. Oporowska 27 

Wykonane remonty i inwestycje w 2019 roku 

- Wymiana sygnalizacji pożaru ALFA – 3800 

 Koszt: 120 000,00 zł 

- Naprawa sieci wodociągowej w części instalacji przeciwpożarowej  

 Koszt: 21 894,00 zł 

- Remont pokrycia dachowego (ok.240 m²) 

 Koszt: 9 730 zł 

- Remont instalacji wodnej w kuchni 

 Koszt: 3 500 zł 

- Przystosowanie instalacji elektrycznej do nowych obwodów w pralni 

 Koszt: 2 480 zł 

- Zakup pralnicowirówek (2 szt.), suszarki bębnowej i zmywarki 



 

20 

 

 Koszt: 74 489,00 zł 

- Zakup obieraczki do ziemniaków i patelni elektrycznej 

 Koszt: 10 900,00 zł  

Łącznie: 243 023,00 zł 

 

Dom Pomocy Społecznej w Pniewie 

Wykonane remonty i inwestycje w 2019 roku 

- Zakup i montaż kotła olejowego firmy Buderus o mocy 185kW wraz z automatyką                               

i podgrzewaczem wody c.w.u. 750 litrów  

Koszt: 113 794,75 zł 

- Remont urządzenia do przemieszczania osób niepełnosprawnych typ DB-250/9 

Koszt: 26 355,24 zł 

-    Remont budynku mieszkalnego DPS w Pniewie polegający na wymianie okien 

dachowych, demontażu paneli ściennych i położeniu nowych tynków, wymianie 

armatury w łazienkach oraz wymianie okładzin schodów wejściowych i podjazdu na 

wózki inwalidzkie 

     Koszt: 64 919,15 zł (w tym dotacja celowa- 51 935,31 zł) 

- Wymiana okładzin schodów wejściowych w budynku pałacu oraz wymiana okładzin 

schodów wejściowych w budynku mieszkalnym i podjazdu na wózki inwalidzkie                       

do budynku mieszkalnego (wejście ewakuacyjne) 

Koszt: 2 616,34 zł 

- Malowanie pomieszczeń socjalnych, biurowych, pralni, korytarzy, klatki schodowej 

w budynku mieszkalnym 

Koszt: 2 667,77 zł 

Łącznie: 210 353,25 zł    
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Dom Pomocy Społecznej w Wojszycach 

Wykonane remonty i inwestycje w 2019 roku 

- Wymiana okien dachowych typu Fakro Welux w budynku mieszkalnym (30 szt.)  

Koszt: 61 296,56 zł 

- Częściowa wymiana stolarki drzwiowej w pokojach mieszkańców na obiekcie 

budynku mieszkalnego, drugi etap 

Koszt: 9 791,02 zł 

- Wymiana drzwi p. pożarowych w budynku mieszkalnym 

Koszt: 2 078,83 zł 

- Remont korytarza w Dworku (położenie tynku w miejsce starej drewnianej boazerii 

nie spełniającej wymogów p. pożarowych)    

Koszt: 615,71 zł 

- Remont 8 łazienek przy pokojach mieszkańców wraz z montażem armatury                                    

i pomalowaniem pokoi.  

Koszt: 40 619,60 zł 

- Wymiana rozdzielni przy urządzeniach pralniczych oraz wymiana oświetlenia na sali 

produkcyjnej w pralni. 

Koszt: 3 074,02 

Łącznie 117 475,74 zł 

 

Dom Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej 

Wykonane remonty i inwestycje w 2019 roku 

- zakup i montaż systemu oddymiania klatki schodowej w celu dostosowania budynku 

DPS do wymogów p.poż.   

Koszt: 37.000,00 zł. 

- naprawy samochodów służbowych  

Koszt: 7.749,83 zł. 

- remonty i naprawy dźwigu osobowego i platformy schodowej  

Koszt: 2.684,88 zł. 

- konserwacja dźwigu i platformy 

Koszt: 7.041,60 zł. 

- bieżące naprawy sieci wodociągowej  
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Koszt: 3.400,00 zł. 

-  pomiary elektryczne i przeglądy okresowe  

Koszt: 2.407,11 zł. 

- remont budynku w celu dostosowania do wymogów p.poż. (instalacja 

elektrotrzymaczy, drzwi p.poż., klimatyzacja w pomieszczeniach kuchni i serwera 

komputerowego  

Koszt: 23.278,22 zł. 

- remont dachu budynku DPS i naprawa instalacji elektrycznej  

Koszt: 16.802,75 zł. 

- bieżące drobne naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń będących na wyposażeniu 

DPS 

Koszt: 5.521,76 zł. 

Łącznie: 105 886,15 zł 

 

Dom Pomocy Społecznej w Kutnie ul. Jana III Sobieskiego 49 prowadzony przez 

Zgromadzenie Sióstr Albertynek 

Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek w Kutnie                     

w 2019 roku nie przeprowadził żadnych remontów i inwestycji. 

 

POTRZEBY W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA DOMÓW POMOCY 

SPOŁECZNEJ NA ROK 2020 

 

Potrzeby domów pomocy społecznej wiążą się z ich modernizacją mającą na celu 

zapewnienie większego bezpieczeństwa mieszkańców. Związane to jest głównie 

z dostosowywaniem poszczególnych Domów do wymogów w zakresie ochrony 

przeciwpożarowej, zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie. 

W roku 2020 roku Dyrektorzy poszczególnych Domów zaplanowali wykonanie 

remontów, modernizacji i inwestycji, takich jak: 

 

Dom Pomocy Społecznej w Kutnie ul. Krzywoustego 11 

Dom Pomocy Społecznej w Kutnie ul. Krzywoustego 11 planuje w 2020 r. realizację zaleceń, 
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wykazanych w decyzji Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie  

w zakresie dostosowania budynku do zgodności z wymogami ochrony pożarowej tj.: 

- podłączenie systemu sygnalizacji pożarowej w całym obiekcie z monitoringiem pożarowym 

KPPSP w Kutnie  

Koszt ok.: 5 000,00 zł.  

 - wymiana drzwi zewnętrznych, stosownie do nakazów KPPSP w Kutnie  

Koszt ok.: 15 000,00 zł.  

- wyposażenia klatki schodowej w grawitacyjny system oddymiania z klapą dymową                              

w dachu 

Koszt ok.: 50 000,00 zł.  

Planowane zakupy i remonty: 

- Zakup mebli do pomieszczeń ogólnodostępnych DPS w klasie odporności ogniowej   

Koszt ok.: 30 000,00 zł. 

- Wymiana centralnego wyciągu kuchennego w pomieszczeniach kuchni. 

Koszt ok.: 15 000,00 zł.  

- Zakup kotłów warzelnych na potrzeby kuchni. 

Koszt ok.: 12 000,00 zł.  

- Remont palarni wraz z wymianą okładzin ściennych i podłogowych wraz z montażem 

wentylacji mechanicznej z wbudowaną popielnicą. 

Koszt ok.: 40 000,00 zł.  

- Ubieganie się ze środków PFRON o dofinansowanie na remont kompleksu łazienek                      

z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych i poruszających się na wózku 

inwalidzkim w budynku DPS (parter + piętro). W tym celu w listopadzie 2019 r. złożony 

został wniosek do Regionalnego Centrum Pomocy Społecznej w Łodzi. Z chwilą akceptacji              

i podpisania umowy realizacja remontu nastąpi na przełomie V-XII 2020 r. 

Koszt zadania: 143 036,15 zł. w tym: 

- środki własne: 71 518,26 

- kwota dofinansowania ze środków PFRON: 71 518,25 zł.  

Łącznie: ok 310 036,15 zł 

 

Dom Pomocy Społecznej w Kutnie ul. Oporowska 27 

- Budowa budynku stołówki z samodzielną kuchnią i zapleczem kuchenno-magazynowym 
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oraz socjalnym  

Koszt ok.: 3 743 143,14 zł 

- Dobudowa zewnętrznej klatki schodowej przy budynku mieszkalno-biurowym – koszt 

brutto wg kosztorysu 

Koszt ok.: 360 757,60 zł 

- Wykonanie systemu alarmu przeciwpożarowego na poddaszu użytkowym 

Koszt ok.: 40 000,00 zł 

- Wykonanie systemu przyzywowo-alarmowego w części przeznaczonej dla mieszkańców na 

poddaszu użytkowym 

Koszt ok.: 20 000,00 zł 

- Zakup zestawu 3 kociołków przechylnych o podgrzewie elektrycznym 

Koszt ok.: 18 000,00 zł 

- Zakup części do pralek i suszarek 

Koszt: 3 000,00 zł 

- Remont pokrycia dachowego 

Koszt: 12 000,00 zł 

- Wymiana okien w budynku kuchni 

Koszt: 27 000,00 zł 

- Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych – BUS 8+1 

Koszt: 60 000,00 zł 

Łącznie ok.: 4 283 900,74 zł 

 

Dom Pomocy Społecznej w Pniewie 

- Wyposażenie pokoi mieszkańców w meble 

Koszt: 20 000,00 zł 

- Malowanie pokoi mieszkańców 

Koszt: 10 000,00 zł 

- Malowanie elewacji pawilonu (budynku mieszkalnego) 

Koszt: 5 000,00 zł 

- Malowanie korytarzy (I piętro) oraz stołówki w budynku pawilonu 

Koszt: 5 000,00 zł 
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- Wymiana okładzin schodów wejściowych z podjazdem w budynku pralni (dwa wejścia) 

Koszt: 3 000,00 zł 

- Wymiana okien dachowych 7 szt. w budynku pawilonu 

Koszt: 14 000,00 zł 

Łącznie ok: 57 000,00 zł 

 

Dom Pomocy Społecznej w Wojszycach 

- Modernizacja oczyszczalni ścieków. Zakres szczegółowy prac: 

- Wymiana 2-ch dmuchaw do napowietrzania; 

- Wymiana orurowania technologicznego; 

- Wymiana dyfuzorów membranowych w komorze ciśnieniowej i bezciśnieniowej;  

- Modernizacja sterownika i automatyki 

- Uszczelnienie komór ciśnieniowych 

- Elewacja zewnętrzna 

   Koszt: 250 000,00 zł + 15 000,00 zł dokumentacja 

- Wymiana 19 szt. okien PCV i 22 drzwi balkonowych na obiekcie budynku mieszkalnego. 

Koszt: 42 000,00 zł 

- Remont klatek schodowych. Montaż narożników, poręczy i listew odbojowych na budynku 

mieszkalnym, malowanie  

Koszt: 30 000 zł 

- Remont łazienki ogólnej na budynku mieszkalnym 

Koszt: 30 000 zł 

- Remont 4-ch łazienek na obiekcie budynku mieszkalnego 

Koszt: 22 000 zł 

- Remont elewacji wewnętrznej budynku mieszkalnego – remont pokoi na obiekcie budynku 

mieszkalnego: malowanie   

Koszt: 6 000 zł 

 

- Wymiana drzwi ewakuacyjnych do budynku mieszkalnego 4 par wraz z montażem   

Koszt: 18 000 zł 

- Oświetlenie terenu – wymiana na oświetlenie LED wraz z okablowaniem. 

Koszt: 35 000 zł 
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- Wymiana rozdzielni i układu sterowania stacją uzdatniania wody i kotłownią. 

Koszt: 10 000 zł 

- Wymiana oświetlenia na budynku mieszkalnym  

Koszt: 2 000 zł 

- Wymiana ewentualnie remont bramy wjazdowej 

Koszt: 15 000 zł 

- Remont ogrodzenia zewnętrznego terenu Domu – naprawa przerdzewiałych przęseł, 

malowanie. 

Koszt: 6 500 zł 

- Wymiana orynnowania – budynek pralni, warsztatu i kotłowni  

Koszt: 3 000 zł 

- Wykonanie stacji uzdatniania wody – pralni i kotłowni 

Koszt: 25 000 zł 

- Wykonanie orynnowania – budynku garaży 

Koszt: 10 000 zł 

- Modernizacja ujęcia stacji uzdatniania wody 

Opis przedsięwzięcia: 

- Wymiana odżelaziacza, areatora oraz hydroforu; 

- Wymiana sprężarki. 

- Zmiana automatyki. 

- Wymiana złoża filtrującego o trzech frakcjach. 

Niezbędne potrzeby w zakresie modernizacji zostały określone na podstawie przeglądu stanu 

technicznego urządzeń. Planowane przedsięwzięcie będzie miało pozytywny wpływ                     

na środowisko poprzez poprawę parametrów wody na cele socjalno-bytowe i na potrzeby 

gospodarcze 

Koszt: 120 000 zł 

- Melioracja przy budynku mieszkalnym 

Koszt: 20 000 zł 

- Częściowa wymiana instalacji elektrycznej na budynku „Dworek” 

Koszt: 2 000 zł 

- Zamknięcie klatki schodowej na budynku „Dworek” drzwiami o klasie odporności ogniowej 

EI 30.  Zalecenie Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie. 
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Koszt: 5 000,00 zł   

- Zabezpieczenie dachu przed przeciekaniem na obiekcie „Dworek” 

Koszt: 10 000 zł 

Łącznie ok.: 676 500,00 zł 

 

Dom Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej 

- Zakup i montaż systemu sygnalizacji pożarowej (interaktywny system automatycznego 

wykrywania pożarów koordynujący pracę wszystkich urządzeń w systemie p.poż.) wraz                    

z przebudową rozdzielni i  podłączeniem do Powiatowego Stanowiska Kierowania KP PSP              

w Kutnie – (I etap zadania inwestycyjnego) 

Koszt ok: 46.535,00 zł 

- Remont dachu budynku DPS w Woli Chruścińskiej 

Koszt ok.: 10.000,00 zł 

- Zakup wraz z montażem monitoringu – System CCTV w DPS w Woli Chruścińskiej (I etap) 

Koszt ok.: 35.000,00 zł 

- Remont elewacji budynku DPS wraz z wykonaniem ocieplenia budynku, wymianą 

parapetów i rynien oraz malowaniem  

Koszt ok.: 86.000,00 zł 

- Zakup kserokopiarki – urządzenia wielofunkcyjnego 

Koszt ok.: 10.000,00 zł 

- Zakup samochodu do przewozu osób typu BUS 8+1, w tym 1 miejsce dla osób 

niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich – z dofinansowaniem ze środków PFRON 

Koszt ok.: 40.000,00 zł 

Łącznie ok.: 227 535,00 zł 

 

Dom Pomocy Społecznej w Kutnie ul. Jana III Sobieskiego 49 prowadzony przez 

Zgromadzenie Sióstr Albertynek  

Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek w Kutnie                     

w 2020 roku nie planuje żadnych remontów i inwestycji. 
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III. POWIATOWY OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ 
 

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej ma za zadanie podejmowanie 

kompleksowych działań mających na celu niesienie pomocy rodzinom i  osobom znajdującym 

się w szeroko rozumianej sytuacji kryzysowej, a w szczególności przemocowej. Pełni funkcję 

pomocową (terapeutyczną, psychologiczną, pedagogiczną itp.) w ostrym kryzysie, a także 

funkcję prewencyjną zapobiegając przekształcaniu się ostrego kryzysu w stan chronicznej 

niewydolności psychofizycznej.  Pomoc ta ma charakter nieodpłatny. Może obejmować 

każdego, niezależnie od statusu społecznego i dochodów. Nie wymaga również dodatkowych 

decyzji administracyjnych. 

 

Na dzień 31.12.2019r.  kadrę Ośrodka stanowili: 

- pracownik socjalny 1 etat 

- terapeuta 2/5 etatu 

- psycholog  ¼  etatu 

- psycholog  ½  etatu 

- psycholog  ½ etatu  

- 2 specjalistów zatrudnionych na umowę zlecenie 

(psycholog, pedagog) 

- pomoc administracyjna 1 etat  

- 1 osoba sprzątająca na umowę zlecenie 

 

Tryb przyjmowania Klientów: 

- interwencyjnie 

- osobiście po wcześniejszym umówieniu terminu 

- porady udzielane telefonicznie 

 

Ośrodek świadczy usługi w zakresie: 

- porad  wczesnej interwencji 

- pomocy psychologicznej 

- doradztwa i poradnictwa 

- terapii  krótkoterminowej  
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- porad  socjalno – bytowych 

- porad prawnych  

    

Obszary problemów: 

- przemoc: psychiczna, fizyczna, seksualna, ekonomiczna 

- konflikty rodzinne i małżeńskie: rozwód, separacja  

- kryzysy małżeńskie i partnerskie 

- problemy wychowawcze 

- zaburzenia psychiczne 

- zaburzenia zachowania, zachowania dewiacyjne 

- utrata zdrowia, choroby przewlekłe, choroby nowotworowe 

- stres 

- myśli rezygnacyjne, próby samobójcze 

- uzależnienie, współuzależnienie 

- samotność, osamotnienie 

- żałoba 

- bezrobocie, ubóstwo 

- wykluczenie społeczne 

- mobbing w pracy 

- zaginięcia 

- sytuacje losowe, klęski żywiołowe 

 

W 2019 roku z pomocy Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej skorzystało                                 

545 osób. 

Udzielono ogółem: 

- porad telefonicznych                          2234     

- porad psychologicznych                    1551 

- liczba przeprowadzonych terapii        127 
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Doradztwo i poradnictwo:                         2603 

w tym : 

- prawne                                                299 

- socjalno- bytowych                            176 

- pedagogicznych                                  960 

- zawodowe                                            32 

- rodzinne                                              480 

- inne (m.in. uzależnienie,                     656 

współuzależnienie, przemoc  

domowa, medyczne ) 

- Liczba wizyt w środowisku:                31 

 

Działalność terapeutyczna Ośrodka: 

- Świadczona pomoc ma charakter wczesnej interwencji, diagnozy problemu, pomocy 

psychologicznej, terapii wyprowadzającej z ostrego kryzysu oraz terapii 

krótkoterminowej. W potrzebnych przypadkach terapia przybiera charakter terapii 

długoterminowej.  

- Terapia indywidualna skierowana na rozwiązanie konkretnego problemu 

   z zastosowaniem metod terapii krótkoterminowej. 

- Pomoc psychologiczna - wsparcie emocjonalne, psychoedukacja, poradnictwo 

związane z problemem, rozmowy wyciszające 

- Pomoc pedagogiczna  dla rodziców borykających się  z problemami wychowawczymi. 

 

 W 2019 roku specjaliści  Ośrodka  pełnili dyżury  w ramach „ Tygodnia Pomocy 

Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem ”.  

 Od wielu lat pracownicy Ośrodka w ramach podwyższania swoich kwalifikacji 

zawodowych  biorą udział w konferencjach, a także szkoleniach  z zakresu przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie. 
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Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej współpracuje z instytucjami  o podobnym 

profilu działania na terenie całego kraju oraz z : 

- Ogólnopolskim Pogotowiem „Niebieska Linia”, 

- Fundacją: „Dajemy Dzieciom Siłę'' i Fundacją ,,ITAKA”, 

- hostelami dla osób chroniących się przed przemocą, 

- noclegowniami, schroniskami dla osób bezdomnych, 

- ośrodkami terapii uzależnień, 

- służbą zdrowia- szpitale, przychodnie specjalistyczne, 

- Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Kutnie, 

- Miejskimi i Gminnymi Komisjami Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

- Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,  

- Miejskimi i Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej, 

- Miejskimi i Gminnymi Zespołami Interdyscyplinarnymi, 

- Powiatowym Urzędem Pracy, 

- Zarządem Nieruchomości Miejskich w Kutnie, 

- Urzędem Miasta Kutno, 

- Sądem Rejonowym w Kutnie, 

- Prokuraturą Rejonową w Kutnie, 

- Zespołem Kuratorskim Służby Sądowej, 

- Policją. 

 

IV. PIECZA ZASTĘPCZA 
 

1. Rodzinna Piecza Zastępcza 
 

Do głównych zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie w zakresie                

rodzinnej pieczy zastępczej zaliczamy m.in.: 

• organizowanie opieki w rodzinach zastępczych spokrewnionych i niezawodowych,              

w tym udzielanie im pomocy pieniężnej w/g przepisów, 
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• nadzór nad funkcjonowaniem zawodowych rodzin zastępczych oraz rodzinnych              

domów dziecka, w tym udzielanie pomocy pieniężnej na dzieci umieszczane w nich 

oraz wypłacanie wynagrodzenia z tytułu świadczonej opieki i wychowania, 

• pokrywanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu powiatu kutnowskiego 

umieszczonych w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie innych                

powiatów. 

 

 

RODZINY ZASTĘPCZE SPOKREWNIONE Z DZIECKIEM 

 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku na terenie powiatu kutnowskiego               

funkcjonowało 91 rodzin zastępczych spokrewnionych, w których wychowywało się 121 

dzieci. Z jednym przyjętym dzieckiem funkcjonowało 69 rodzin spokrewnionych, z 2 dzieci 

było 16 rodzin, z 3 i więcej małoletnich wychowanków funkcjonowało 6 takich rodzin. 

W ciągu całego 2019 roku zostało utworzonych na mocy postanowień sądu 11 rodzin 

zastępczych spokrewnionych, w których opiekę znalazło 18 dzieci. W tym czasie odeszło                 

z rodzin zastępczych spokrewnionych 10 dzieci. Powodem było: dla 1 dziecka postanowienie 

sądowe o rozwiązaniu rodziny i powrocie dziecka pod opiekę matki biologicznej, w 6 

przypadkach uzyskanie przez pełnoletniego wychowanka świadczenia na kontynuowanie 

nauki po odejściu z rodziny zastępczej, natomiast 3 pełnoletnich wychowanków rodzin 

zastępczych spokrewnionych usamodzielniło się. 

Wśród przyczyn odebrania dzieci z domu rodzinnego (ograniczenia lub pozbawienia 

rodziców władzy rodzicielskiej) oraz umieszczenia ich w rodzinach zastępczych wymienić 

należy m.in.: niewydolność wychowawcza rodziców/rodzica oraz alkoholizm 

rodziców/rodzica. 

 

W 2019 roku 8 wychowanków rodzin zastępczych spokrewnionych ukończyło 18 rok 

życia. 

Z tej grupy osób: 

1. Jedna wychowanka odeszła z rodziny zastępczej i wystąpiła z wnioskiem                                    

o wypłatę świadczenia na kontynuowanie nauki, 

2. 7 wychowanków pozostało nadal pod opieką dotychczasowej rodziny zastępczej                

do czasu zakończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 lat. Pozwalają             
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na to przepisy prawne. Rodzina zastępcza otrzymuje w tym okresie pomoc                                   

w dotychczasowej wysokości. 

 

Wiek dzieci przebywających w rodzinach zastępczych spokrewnionych na terenie           

powiatu kutnowskiego na dzień 31.12.2019 przedstawiał się następująco: 

 poniżej 1 roku – 2 dzieci 

 od 1 roku do 3 lat – 2 dzieci 

 4-6 lat – 7 dzieci 

 7-13 lat – 43 dzieci 

 14-17 lat – 33 dzieci 

 18-24 lat – 34 wychowanków 

 

RODZINY ZASTĘPCZE NIEZAWODOWE 

 

Według stanu na dzień 31.12.2019 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

w Kutnie miało pod swoją opieką 48 niezawodowych rodzin zastępczych, w których              

wychowywało się 58 dzieci. Z jednym przyjętym dzieckiem funkcjonowało 39 rodzin              

niezawodowych, z 2 przyjętych dzieci było 8 rodzin, z 3 dzieci funkcjonowała 1 taka rodzina. 

W roku 2019 zostało utworzonych 8 niezawodowych rodzin zastępczych na mocy                  

postanowień sądu, w których opiekę znalazło 11 dzieci. W tym czasie z rodzin zastępczych 

niezawodowych odeszło 8 dzieci. Powodem było: dla 1 wychowanka odejście z rodziny              

zastępczej i wystąpienie z wnioskiem o przyznanie pomocy pieniężnej na kontynuowanie             

nauki; 1 pełnoletni wychowanek usamodzielnił się, 1 dziecko powróciło pod opiekę rodziców 

biologicznych, 1 niezawodowa rodzina zastępcza przekształciła się w zawodową                 

specjalistyczną rodzinę zastępczą, w związku z tym 1 dziecko wychowujące się w tej rodzinie 

zmieniło formę pieczy zastępczej z niezawodowej na zawodową specjalistyczną, z uwagi               

na chorobę dziecka biologicznego rodziny zastępczej niezawodowej koniecznym było                

rozwiązanie tej rodziny i 2 dzieci przeniesiono do innej niezawodowej rodziny zastępczej, 

1 wychowankę niezawodowej rodziny zastępczej umieszczono w rodzinnym domu dziecka.  

W roku sprawozdawczym 6 wychowanków przebywających w niezawodowych           

rodzinach zastępczych ukończyło 18 lat. Wszyscy wychowankowie pozostali 

w dotychczasowych rodzinach zastępczych.  
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        Wiek dzieci przebywających w rodzinach zastępczych niezawodowych na terenie powiatu 

kutnowskiego na dzień 31.12.2019 przedstawiał się następująco: 

- poniżej 1 roku – 1 dziecko 

- od 1 roku do 3 lat – 4 dzieci 

- 4-6 lat – 5 dzieci 

- 7-13 lat – 12 dzieci 

- 14-17 lat – 16 dzieci 

- 18-24 lat – 20 wychowanków 

 

ZAWODOWE RODZINY ZASTĘPCZE 

 

Na terenie powiatu kutnowskiego w 2019 roku funkcjonowało 6 zawodowych rodzin                    

zastępczych, w tym 1 o charakterze pogotowia rodzinnego oraz 1 rodzina zawodowa                   

specjalistyczna. W 2019 roku utworzono 1 zawodową specjalistyczną rodzinę zastępczą, która 

została przekształcona z niezawodowej rodziny zastępczej przy posiadaniu przez osobę                 

pełniącą tę funkcję, odpowiednich kwalifikacji.  

Rotacja dzieci w zawodowych rodzinach zastępczych jest dość duża. W ciągu 2019 roku                          

łącznie z zawodowych rodzin zastępczych odeszło 7 dzieci, z tego: 

• 6 dzieci powróciło pod opiekę rodziców biologicznych, 

• 1 dziecko zostało umieszczone w rodzinie zastępczej spokrewnionej.  

W ciągu 2019 roku umieszczono w zawodowych rodzinach zastępczych 15 dzieci. 

Według stanu na dzień 31.12.2019 roku w rodzinach zastępczych zawodowych 

przebywało 23 dzieci, w tym 7 dzieci w zawodowych rodzinach zastępczych pełniących 

funkcję pogotowia rodzinnego oraz 1 dziecko w zawodowej specjalistycznej rodzinie 

zastępczej. 

Wiek dzieci przebywających w rodzinach zastępczych zawodowych na terenie powiatu               

kutnowskiego na dzień 31.12.2019 przedstawiał się następująco: 

• poniżej 1 roku – 2 dzieci 

• od 1 roku do 3 lat – 4 dzieci 

• 4-6 lat – 6 dzieci 

• 7-13 lat – 6 dzieci 
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• 14-17 lat – 4 dzieci 

• 18-24 lat – 1 wychowanek 

 

RODZINNE DOMY DZIECKA 

 

Na terenie powiatu kutnowskiego w 2019 roku funkcjonowały 3 rodzinne domy  

dziecka.  

W okresie sprawozdawczym w tych formach opieki przebywało ogólnie 29 dzieci. 

W roku 2019 do rodzinnych domów dziecka zostało przyjętych 7 wychowanków. W tym 

okresie jeden rodzinny dom dziecka rozwiązano; z tej rodziny 2 pełnoletnich wychowanków 

wystąpiło z wnioskiem o wypłatę świadczenia na kontynuowanie nauki, natomiast 3 dzieci 

zostało umieszczonych w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych. Z pozostałych 2 

rodzinnych domów dziecka odeszło 7 dzieci, w tym: 5 dzieci powróciło pod opiekę rodziców 

biologicznych, 1 dziecko zostało przeniesione do innego rodzinnego domu dziecko, 1 dziecko 

zostało przeniesione do spokrewnionej rodziny zastępczej.  

Według stanu na dzień 31.12.2019 roku w 2 rodzinnych domach dziecka przebywało 17 

wychowanków. 

Wiek dzieci przebywających w rodzinnych domach dziecka na terenie powiatu 

kutnowskiego na dzień 31.12.2019 przedstawiał się następująco: 

- poniżej 1 roku – 1 dziecko 

- od 1 roku do 3 lat – 3 dzieci 

- 4-6 lat – 5 dzieci 

- 7-13 lat – 5 dzieci 

- 14-17 lat – 0 dzieci 

- 18-24 lat – 3 wychowanków. 

 

WSPARCIE I POMOC NIEMATERIALNA DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH 

I PROWADZĄCYCH RODZINNE DOMY DZIECKA 

 

  W rodzinach zastępczych, podobnie jak we wszystkich rodzinach zdarzają się               

problemy i trudności. Niejednokrotnie opiekunowie zgłaszali się do Centrum z prośbą 

o pomoc i poradę. Aby w pełni zaspokoić zapotrzebowanie na tego rodzaju usługi, przy POW 
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„Tęcza” w Kutnie działa Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego, gdzie zespół specjalistów jest 

w stanie udzielać fachowej pomocy i wsparcia. Ustalony został jeden dzień w tygodniu, 

w którym rodziny zastępcze mogą korzystać z pomocy psychologa i pedagogów.             

Osoby te, chętnie w trudnych sytuacjach korzystają z pomocy wykwalifikowanych 

fachowców.  Rodziny mogą również skorzystać z porad specjalistów Powiatowego Ośrodka 

Interwencji Kryzysowej w Kutnie. Ponadto w PCPR w Kutnie zatrudniony jest psycholog, 

który w miarę potrzeb udziela rodzinom zastępczym poradnictwa i konsultacji. W 2019 roku 

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie z usług psychologa skorzystało 76 

rodzin, co przełożyło się na 355 aktywności. Pomoc skupiała się na indywidualnej pracy 

psychologa z rodzicami zastępczymi jak i ich podopiecznymi. Były to jednorazowe spotkania 

konsultacyjne, systematyczna praca podczas wielu sesji oraz asysta w trakcie spotkań 

rodziców biologicznych z dziećmi na terenie tut. Centrum. Główne problemy skupiały się na 

poprawie umiejętności wychowawczych rodziców, stabilizacji emocjonalnej podopiecznych,              

nabywaniu umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami, poszerzaniu świadomości                   

psychologicznej pomagającej w lepszym rozumieniu zaistniałych sytuacji i pokonywaniu 

związanych z nimi trudności, wsparciu emocjonalnym.  

 

Aktywność psychologa w 2019 roku przedstawia poniższa tabela: 

 

Rodzaj pomocy świadczonej przez psychologa zatrudnionego w PCPR: 

Rodzaj pomocy Ilość 

Konsultacje wychowawcze (praca bezpośrednio z opiekunem) 13 

Porady psychologiczne (indywidualna praca z dzieckiem) 83 

Porady psychologiczno-pedagogiczne (konsultacja wychowawcza oraz praca 

indywidualna z opiekunem) 
13 

Udział w spotkaniach rodziców z dziećmi 164 

Inne 82 

źródło: dane PCPR, opracowanie własne 

 

W ramach innych aktywności psychologa wyróżnić należy sporządzanie opinii                      

psychologicznych o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny                

zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka (kwalifikacje kandydatów oraz             

aktualizacje opinii), w 2019 roku sporządzono 46 opinii.  
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Z powodu nieobecności rodziców biologicznych nie odbyło się 42 zaplanowanych 

uprzednio spotkań.  

Ponadto Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie od marca 2011 roku 

organizuje spotkania dla rodzin zastępczych, które odbywają się w każdą pierwszą środę 

miesiąca. W 2019 roku odbyło się 10 spotkań grupy wsparcia, w której łącznie wzięły udział 

63 osoby. Tematyka spotkań dotyczyła aktualnych spraw związanych z pełnieniem funkcji 

rodzin zastępczych i głównie skupiała się na bieżących problemach, wymianie doświadczeń,                

wzajemnej pomocy w rozwiązywaniu napotykanych trudności oraz skorzystaniu z porad               

psychologa PCPR, który wraz z pracownikami rodzinnej pieczy zastępczej prowadził grupę 

wsparcia. Spotkania polegały na grupowej dyskusji osób biorących w nich udział oraz               

prelekcji tematycznej wygłaszanej przez psychologa, co pozwala na integrację rodzin                   

zastępczych. Na spotkaniach podjęto następujące tematy: 

- „Rozsądne rodzicielstwo zastępcze” (praca z rodzicami biologicznymi, dalszą i bliższą 

rodziną); 

- Zaangażowanie rodzin zastępczych w imprezy i uroczystości związane 

z rodzicielstwem zastępczym; 

- Problemy z dzieckiem nadpobudliwym; 

- Organizowanie czasu wolnego wychowanków; 

- Świadczenia – kryteria i zasady przyznawania; 

- Problemy wychowawcze występujące u młodszych dzieci w rodzinach zastępczych 

(wymuszanie, brak zasad, nie respektowanie poleceń i inne destrukcyjne zachowania) 

- Deficyty szkolne – zapobieganie i sposoby radzenia sobie z nimi w sytuacjach ich                

występowania 

- Problemy wychowawcze u dzieci starszych i młodzieży 

- Seksualność dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym 

 

W 2019 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie zatrudniało  

4 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, którzy objęli swoją opieką łącznie 64 rodziny 

zastępcze. Rodziny te pozostają pod szczególnym i stałym nadzorem. Koordynatorzy 

rodzinnej pieczy zastępczej otoczyli rodziny zastępcze wsparciem, zbudowali z nimi więzi 

oraz podejmowali wspólne działania mające na celu rozwiązanie bieżących trudności 

wynikających z funkcjonowania  rodziny oraz potrzeb dziecka. W roku sprawozdawczym 
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koordynatorzy odbyli 1135 wizyt w miejscu zamieszkania rodzin zastępczych, 81 wizyt  

w szkołach, Ośrodkach Pomocy Społecznej, Organach Administracji Publicznej, Sądach oraz 

Poradniach. Ponadto koordynatorzy odbyli 559 rozmów telefonicznych z rodzinami 

zastępczymi lub innymi osobami. 

Zatrudnieni koordynatorzy posiadają wykształcenie wyższe – pedagogiczne lub                      

psychologiczne oraz posiadają doświadczenie w pracy z rodzinami zastępczymi i dziećmi 

przebywającymi w pieczy zastępczej. Koordynatorzy realizując swoje zadania możliwie jak 

najczęściej odwiedzają rodziny zastępcze (wizyty co najmniej 2 razy w miesiącu), prowadzą 

rozmowy na temat występowania u dzieci ewentualnych problemów opiekuńczo-                  

wychowawczych czy zdrowotnych. Koordynatorzy systematycznie podnoszą swoje                 

kwalifikacje w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną, a w szczególności podczas szkoleń.  

W 2019 roku koordynatorzy uczestniczyli w następujących szkoleniach: 

- 29.09.2019-02.10.2019 roku Szkolenie dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej 

- 30.10.2019 roku „Cyberprzestrzeń jako współczesne zagrożenie dzieci i młodzieży. 

Rola rodziców i opiekunów w zapewnieniu bezpieczeństwa” 

Dnia 12.06.2019 roku koordynatorzy uczestniczyli również w konferencji dla                  

koordynatorów.  

Pracownicy Działu Rodzinnej Pieczy Zastępczej podnoszą swoje kwalifikacje, 

a w roku sprawozdawczym uczestniczyli w następujących szkoleniach: 

- 19.09.2019 roku „Asystent jako ważne ogniwo na rzecz ochrony dziecka przed 

przemocą – jak rozpoznać czy dziecko jest ofiarą”, 

- 03.10.2019 roku Regionalna Konferencja pn. „Zawodowe rodziny zastępcze 

i rodzinne domy dziecka w województwie łódzkim”. 

 

Pracownicy Działu Rodzinnej Pieczy Zastępczej w celu pomocy i wsparcia 

funkcjonujących rodzin zastępczych przeprowadzili w 2019 roku ponad 200 rozmów 

indywidualnych z nimi.  

Realizując zadania wynikające z ustawy z dnia 09.06.2011 roku o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej zorganizowano 16 posiedzeń zespołów ds. oceny sytuacji dzieci 

w pieczy zastępczej podczas których dokonano 457 ocen, dodatkowo odbyło się 11 posiedzeń 

zespołów ds. oceny rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka pod                

względem predyspozycji do pełnienia powierzonej im funkcji oraz jakości wykonywanej 
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przez nich pracy i sporządzono 31 tego rodzaju ocen. Na posiedzenia te zostali zaproszeni 

przedstawiciele: 

- sądów właściwych ze względu na miejsce zamieszkania rodziny zastępczej                                

lub prowadzącego rodzinny dom dziecka, 

- właściwych powiatowych centrum pomocy rodzinie ze względu na pochodzenie dzieci 

umieszczonych w pieczy zastępczej, 

- ośrodków pomocy społecznej, 

- Archidiecezjalnego Ośrodka Adopcyjnego w Łodzi, oraz inne osoby bliskie dzieciom, 

w tym rodzice biologiczni.  

 

Pracownicy Działu Rodzinnej Pieczy Zastępczej współpracowali z ośrodkami pomocy                

społecznej, instytucjami oświatowymi, służbą zdrowia, kuratorami, policją, sądem                  

rodzinnym, powiatowymi centami pomocy rodzinie, ośrodkami adopcyjno-opiekuńczymi,              

instytucjami pozarządowymi i innymi instytucjami, które zajmują się problematyką rodziny 

i dziecka w celu sprawowania właściwej opieki nad rodzinami zastępczymi. Współpraca 

z sądem rodzinnym polegała na ustaleniu sytuacji prawnej dzieci, przekazywaniu aktualnej 

informacji o funkcjonowaniu dzieci w rodzinach zastępczych. Ponadto w przypadkach, kiedy 

nie było możliwości powrotu dzieci do rodziny biologicznej składane były wnioski 

o pozbawienie władzy rodzicielskiej rodziców. Współpraca międzyinstytucjonalna jest                  

niezbędna do zapewnienia dzieciom przebywającym w pieczy zastępczej optymalnych             

warunków do rozwoju. Rodziny zastępcze borykają się na co dzień z wieloma problemami 

w prawidłowym sprawowaniu funkcji opiekuńczo – wychowawczej. Z obserwacji                 

pracowników Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej wynika, iż istnieje duże                          

zapotrzebowanie na wsparcie specjalistyczne rodzin zastępczych, zwłaszcza spokrewnionych 

wychowujących nastolatków, które obok problemów finansowych borykają się z poważnymi 

problemami wychowawczymi. Przepaść pokoleniowa znacznie utrudnia dziadkom                  

porozumienie z dojrzewającym, zbuntowanym nastolatkiem. Młodzieży umieszczonej 

w rodzinach zastępczych trudno uniknąć dziedziczenia określonych patologii rodzinnych – 

nieodpowiedzialności, słabych więzi emocjonalnych, bezradności, zaś dziadkowie czasami 

powielają wzorce i metody wychowawcze stosowane – bez powodzenia – wobec własnych 

dzieci. Rodzice zastępczy potrzebują wsparcia w zakresie: rozwijania umiejętności                 

wychowawczych, komunikacji, konstruktywnego rozwiązywania sytuacji trudnych oraz               
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wiedzy dotyczącej potrzeb rozwojowych dzieci powierzonych ich pieczy. Szczególnego 

wsparcia wymagają również rodziny z dziećmi niepełnosprawnymi, których wychowywanie 

implikuje konieczność stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego              

leczenia, rehabilitacji i edukacji. Problemem jest również fakt, iż na naszym terenie brakuje 

specjalistów pracujących z dziećmi z pewnego rodzaju schorzeniami typu: FAS, ADHD               

czy rzadkimi chorobami genetycznymi. Współpraca między instytucjami wspierającymi               

rodzinę i dziecko pozwala na zapewnienie podopiecznym zindywidualizowanego                            

i kompleksowego wsparcia. Ponadto składane były wnioski o rozwiązanie rodzin zastępczych 

w przypadku ustania przyczyny umieszczania dziecka w pieczy zastępczej, a także                       

w przypadku, gdy rodzina zastępcza niewłaściwie wypełniała swoją funkcję. Współpraca                 

z ośrodkami pomocy społecznej miała na celu gromadzenie dokumentacji niezbędnej                    

do umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej, ustalenia sytuacji rodzinnej dziecka                

umieszczonego w pieczy, pozyskania informacji o rodzicach biologicznych, a także  

uzyskanie opinii na temat możliwości powrotu dzieci z pieczy zastępczej pod ich opiekę. 

Ponadto wysłano do szkół prośby o sporządzenie opinii o uczniach w celu ustalenia sytuacji 

dydaktyczno-wychowawczej dzieci przebywających w rodzinach  zastępczych, kontaktów 

rodziców biologicznych ze szkołą, współpracy rodziny zastępczej ze szkołą dziecka oraz 

ewentualnych zaistniałych problemach i nieprawidłowościach w funkcjonowaniu 

wychowanków w szkole. 

Prowadzono rejestr danych o osobach zakwalifikowanych  do pełnienia funkcji rodziny 

zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub do prowadzenia rodzinnego 

domu dziecka oraz pełniących funkcję rodziny zastępczej  zawodowej lub rodziny zastępczej 

niezawodowej oraz prowadzących rodzinny dom dziecka. Rodziny zastępcze niezawodowe     

i zawodowe przedstawiły zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia 

funkcji rodziny zastępczej, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. 

Rejestry zostały przekazane  do właściwych Sądów.  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie organizowało dla rodzin zastępczych            

pomoc wolontariuszy. W roku sprawozdawczym 1 wolontariusz pomagał                 

zawodowej rodzinie zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego. Zakres wsparcia                 

wolontariusza polegał na pomocy w nauce i nadrabianiu zaległości szkolnych oraz pomocy 

w opiece na najmłodszymi dziećmi.  
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Od 2019 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie realizuje projekt  

„Lepsza przyszłość”, skierowany do osób niepełnosprawnych oraz pełnoletnich                             

wychowanków rodzin zastępczych. W okresie sprawozdawczym udział w projekcie wzięło  

12 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych, jednak 1 osoba zrezygnowała                        

z uczestnictwa w projekcie z powodów osobistych i 1 osoba przerwała projekt z powodu  

podjęcia pracy. W ramach tego projektu 9 wychowanków uczestniczyło w szkoleniu 

zawodowym „Profesjonalny handlowiec z elementami e-commerce”. 

Ponadto wychowankowie rodzin zastępczych zostali objęci następującymi formami wsparcia 

w ramach udziału w/w projekcie: 

- Poradnictwo psychologiczne indywidualne i grupowe, 

- Wyjazdowe warsztaty terapeutyczne, 

- Szkolenia na temat praw i uprawnień służących przywróceniu samodzielności 

życiowej, 

- Trening gospodarowania budżetem domowym, 

- Poradnictwo zawodowe indywidualne, 

- Kurs prawa jazdy kat. B, 

- Praca socjalna przez cały okres uczestnictwa w projekcie. 

 

We współpracy ze Stowarzyszeniem „Wyspa Skarbów” w roku sprawozdawczym                      

zorganizowano: 

- Piknik z Okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, w którym udział wzięło                   

ok. 400 osób. 

- Konkurs plastyczny pn. „Mamy Siebie”, w którym wzięło udział 50 wychowanków 

rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych z powiatu                 

kutnowskiego oraz łęczyckiego 

- Konkurs recytatorski dla wychowanków Domów Dziecka oraz rodzin zastępczych 

z terenu powiatu kutnowskiego i powiatu łęczyckiego. W konkursie wzięło udział                 

40 uczestników, na widowni zasiadło ok 100. osób. 

- Warsztaty kulinarne dla 30 osób. 

 

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Domów Dziecka i Rodzin Zastępczych „Wyspa               

Skarbów” we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie,                         
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zorganizowało 2 szkolenia dla rodziców zastępczych z terenu powiatu kutnowskiego 

i łęczyckiego w ramach programu „Mam serce do dzieci”. Pierwsze szkolenie odbywało                

się dnia 26.09.2019 roku w formie warsztatowej i dotyczyło zagadnień wokół budowania            

relacji z dzieckiem poprzez akceptację dziecka jako podstawowy warunek budowania dobrej 

relacji, stawianie granic i wyznaczanie zasad oraz wspieranie dziecka w sferze emocjonalnej. 

Szkolenie prowadził Pan Maciej Jonek realizator programu Szkoła dla Rodziców 

i Wychowawców. Dnia 5.11.2019 roku odbywało się drugie szkolenie w formie warsztatowej 

i dotyczyło zagadnień budowania relacji z dzieckiem. Podczas szkolenia uczestnicy                

zdobywali wiedzę na temat tego, jak zachęcić dziecko do współpracy, jak wspierać                         

je w dążeniu do samodzielności, jak uczyć je odpowiedzialności za swoje decyzje                             

i zachowania oraz jak budować poczucie własnej wartości poprzez konstruktywną pochwałę 

Szkolenie prowadził Pan Maciej Jonek realizator programu Szkoła dla Rodziców                                  

i Wychowawców.  

W/w imprezy propagujące ideę rodzicielstwa zastępczego zorganizowano w ramach 

realizacji programu „Dom i Rodzina- tu się wszystko zaczyna”, który był współfinansowany                       

ze środków Zarządu Województwa Łódzkiego w ramach zadania publicznego Działania 

z zakresu systemu pieczy zastępczej. Zasadniczym celem programu było zwrócenie uwagi 

społeczności lokalnej powiatu kutnowskiego i łęczyckiego (ok. 100 000 mieszkańców)                  

na problematykę rodzinnej pieczy zastępczej. Stało się tak, dzięki informacjom na temat         

realizacji programu oraz problematyki dotyczącej pieczy zastępczej zamieszczanym 

w mediach lokalnych. Ponadto dzięki specjalnie przygotowanym na tę okazję folderom           

(1000 szt.) oraz materiałom promocyjnym (torby z nadrukiem- 200 szt., długopisy               

grawerowane z logo- 400 szt., notesy z nadrukiem – 100 szt., butony – 400 szt.) promowano 

rodzinną pieczę zastępczą podkreślając przy tym, iż jest to forma pomocy osobom                

zagrożonym wykluczeniem społecznym. Pedagogizacja oraz dzielenie się wiedzą na tematy 

związane z rodzinną pieczą zastępczą, jej prawnymi aspektami, opieką i wychowaniem była 

zarówno częścią pikniku integracyjnego, gdzie zainteresowane osoby mogły uzyskać               

informacje od specjalistów. Ponadto w lokalnych mediach zamieszczono informacje             

dotyczące pikniku dla rodzin zastępczych z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, ukazał 

się Spot TV promujący rodzicielstwo zastępcze, zamieszczono również informacje o naborze 

na szkolenia dla rodzin zastępczych. W 2019 roku 14 osób złożyło wnioski na szkolenie dla 

rodzin zastępczych, wszystkie osoby zostały zakwalifikowane na szkolenie. W międzyczasie 
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4 osoby (2 rodziny) z przyczyn osobistych lub losowych zrezygnowały z udziału w szkoleniu.                   

Do szkolenia organizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie,                       

a prowadzone przez trenerów z Fundacji Rodzina Plus z Krakowa przystąpiło 9 osób,            

wszystkie te osoby ukończyły szkolenie i otrzymały kwalifikacje do pełnienia funkcji              

niezawodowych rodzin zastępczych. Ponadto chęć przekwalifikowania na zawodową              

specjalistyczną rodzinę zastępczą zgłosiła 1 osoba, która pełniła dotychczas funkcję rodziny 

zastępczej niezawodowej. Osoba ta została skierowana na doszkolenie do Miejskiego              

Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi przy współpracy z Fundacją „Gajusz”.  

 

POMOC FINANSOWA UDZIELANA RODZINOM ZASTĘPCZYM 

  

Finansowanie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka odbywa się poprzez 

wypłatę świadczeń przyznanych im na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej i ustawy o pomocy społecznej w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2011 

roku.  

Do świadczeń obligatoryjnych dla dzieci przekazywanych co miesiąc rodzinom 

zastępczym i rodzinnym domom dziecka przez powiat należy: świadczenie na pokrycie 

kosztów utrzymania dziecka w spokrewnionej rodzinie zastępczej, niezawodowej rodzinie 

zastępczej, w zawodowej rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka. Świadczenia                 

te przysługują rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka również                    

po osiągnięciu pełnoletności przez przebywające u nich dziecko, pod warunkiem, iż dziecko 

kontynuuje naukę i nadal przebywa w tej rodzinie. Dzieci o specjalnych potrzebach 

zdrowotnych lub opiekuńczo-wychowawczych legitymujące się stosownym orzeczeniem               

o niepełnosprawności lub orzeczeniem o zaliczeniu do umiarkowanego lub znacznego stopnia 

niepełnosprawności otrzymują dodatek do wyżej wymienionego świadczenia na pokrycie 

zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka. Od 01 kwietnia 2016 roku rodzinie 

zastępczej lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka przysługuje obligatoryjnie dodatek 

wychowawczy na każde dziecko, które przebywa w tej rodzinie 

i nie ukończyło 18 roku życia, natomiast dyrektorowi placówki opiekuńczo-wychowawczej 

typu rodzinnego na dzieci do 18 roku życia przyznawany jest dodatek do zryczałtowanej 

kwoty. Dodatki te ustala się w wysokości świadczenia wychowawczego określonego 

w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Dodatkowo od 01.07.2019 roku na 
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wniosek dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, typu 

interwencyjnego, typu specjalistyczno-terapeutycznego, regionalnej placówki opiekuńczo-

terapeutycznej oraz interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego, składany w powiatowym 

centrum pomocy rodzinie właściwym ze względu na miejsce położenia placówki lub ośrodka, 

na każde umieszczone w tych placówkach i ośrodkach dziecko w wieku do ukończenia 18. 

roku życia przysługuje dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego określonego 

w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.  

 Poza tymi obligatoryjnymi świadczeniami rodziny zastępcze otrzymują świadczenia 

fakultatywne na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego 

dziecka, świadczenia związane ze zdarzeniami losowymi oraz dofinansowania                              

do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka. Ustawa o wspieraniu rodziny                           

i systemie pieczy zastępczej przewiduje również przyznawanie takich świadczeń jak: środki 

finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu 

jednorodzinnego, świadczenia na pokrycie kosztów przeprowadzenia remontu lokalu lub 

domu w którym funkcjonuje rodzina zastępcza, o które to świadczenia mogą wnioskować 

rodziny zawodowe i niezawodowe, w których wychowuje się powyżej 3 dzieci oraz osoby 

prowadzące rodzinne domu dziecka. Część z tych świadczeń fakultatywnych                          

w przypadku np. rodzinnych domów dziecka ma charakter obligatoryjny.   

 Kwoty świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka i dodatku na pokrycie 

kosztów utrzymania dziecka niepełnosprawnego podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen 

towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanym przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego, od dnia 1 czerwca roku kalendarzowego następującego po roku 

kalendarzowym, w którym wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie od roku 

kalendarzowego, w którym była przeprowadzona ostatnio waloryzacja, przekroczył 105%. 

Wysokość kwot m.in. wyżej wymienionych świadczeń jest ogłaszana w Dzienniku 

Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", w drodze obwieszczenia, przez 

ministra właściwego do spraw rodziny, w terminie do końca marca roku kalendarzowego, 

w którym jest przeprowadzana waloryzacja. W 2019 roku nie było opisywanej waloryzacji.  

  

 

 

Poniżej przedstawiam poszczególne świadczenia wypłacane rodzinom zastępczym 
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i rodzinnym domom dziecka w 2019 roku: 

1. Świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania 

jest podstawową formą pomocy finansowej udzielanej rodzinom zastępczym. Przysługuje ono 

rodzinie zastępczej lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka na każde umieszczone dziecko 

i przyznawane jest na ich wniosek złożony do powiatowego centrum pomocy rodzinie. 

Wysokość świadczenia określona została w ustawie poprzez podanie jego minimalnej kwoty, 

która jest zróżnicowana i zależna od formy rodzinnej pieczy zastępczej, w której przebywa 

dziecko lub osoba po uzyskaniu pełnoletności. 

 W 2019 roku świadczenie to wynosiło: 

a) 694 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej 

spokrewnionej; 

b) 1052 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej 

zawodowej lub niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka. 

W ciągu 1 miesiąca od dnia wejścia w życie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej rodzina zastępcza, która  miała ustalone prawo do wynagrodzenia, 

dodatków i świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka lub osoby przebywającej  

w rodzinie zastępczej mogła zawnioskować o rozpatrywanie jej spraw o w/w świadczenia na 

zasadach i w trybie określonym w przepisach obowiązujących rodziny zastępcze do 

31.12.2011 roku, tj. ustawy o pomocy społecznej. W 2019 roku korzystających z pomocy 

pieniężnej na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej przyznanej na mocy 

ustawy o pomocy społecznej było 16 rodzin zastępczych dla 19 dzieci. Wysokość pomocy 

pieniężnej w takich przypadkach jest wyliczana od kwoty podstawy (1647,00 zł), 

pomniejszana o 50% dochodu dziecka. W 2019 roku wysokość świadczeń wynosiła  

od 813,20 zł do 1152,90 zł.  

 

Dziecko przebywające w rodzinie 

zastępczej 

Wysokość pomocy 

Do ukończenia 7 r.ż. 60% podstawy 1647,00 zł = 988,20 zł 

pomniejszone o kwotę 50% dochodu dziecka, nie mniej niż 20% podstawy 

Do ukończenia 7 r.ż. 

posiadającego orzeczenie o 

niepełnosprawności 

80% podstawy 1647,00 zł = 1317,60 zł 

pomniejszone o kwotę 50% dochodu dziecka, 

− nie mniej niż 20% podstawy 

Od 7 do 18 r.ż. posiadającego 

orzeczenie o niepełnosprawności 

oraz orzeczenie o umiarkowanym 

60% podstawy 1647,00 zł = 988,20 zł 

pomniejszone o kwotę 50% dochodu dziecka, nie mniej niż 20% podstawy 
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lub znacznym stopniu 

niepełnosprawności 

Od 7 do 18 r.ż. umieszczonego w 

rodzinie zastępczej na podstawie 

ustawy z dn. 26.10.1982 r. o 

postępowaniu w sprawach 

nieletnich 

60% podstawy 1647,00 zł = 988,20 zł 

pomniejszone o kwotę 50% dochodu dziecka, nie mniej niż 20% podstawy 

Od 7 do 18 roku życia  

posiadającego orzeczenie o 

niepełnosprawności oraz 

orzeczenie o umiarkowanym lub 

znacznym stopniu 

niepełnosprawności i 

umieszczonego w rodzinie 

zastępczej na podstawie ustawy  

z dn. 26.10.1982 r. o 

postępowaniu w sprawach 

nieletnich 

80% podstawy 1647,00 zł = 1317,60 zł 

pomniejszone o kwotę 50% dochodu dziecka, 

nie mniej niż 20% podstawy 

 

 Ponadto zgodnie z art. 226 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

ukończenie przez dziecko, po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, 7 roku życia nie 

powoduje zmniejszenia wysokości świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka lub 

osoby przebywającej w rodzinie zastępczej. 

W ciągu 2019 roku wypłacono : 

- 1418 świadczeń spokrewnionym rodzinom zastępczym na pokrycie kosztów 

utrzymania dzieci w nich umieszczonych na kwotę 1.021.371,23 zł; 

- 689 świadczeń niezawodowym rodzinom zastępczym na pokrycie kosztów 

utrzymania dzieci w nich umieszczonych na kwotę 707.223,86 zł; 

- 254 świadczenia zawodowym rodzinom zastępczym na pokrycie kosztów utrzymania 

dzieci w nich umieszczonych na kwotę 260.778,36 zł, z tego 54 świadczenia na kwotę 

56.288,78 zł dla zawodowych rodzin zastępczych pełniących funkcję pogotowia 

rodzinnego; 

- 257 świadczeń prowadzącym rodzinne domy dziecka na pokrycie kosztów 

utrzymania dzieci w nich umieszczonych na kwotę 261.958,19 zł. 

2. Dodatek na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania 

jest drugą z form wsparcia finansowego przysługujących obligatoryjnie rodzinie zastępczej 

posiadającej uprawnienia do jego przyznania. Dodatek ten przysługuje wówczas, kiedy 

dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności 

lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także wtedy, 
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gdy dziecko umieszczono w tej rodzinie w trybie ustawy o postępowaniu w sprawach 

nieletnich. 

W 2019 roku świadczenie to wynosiło 211 zł miesięcznie bez względu na formę 

rodzinnej pieczy zastępczej, w której przebywa dziecko lub osoba po uzyskaniu pełnoletności.  

W ciągu 2019 roku wypłacono : 

- 75 dodatków dla spokrewnionych rodzin zastępczych na pokrycie zwiększonych 

kosztów utrzymania dzieci w nich umieszczonych na kwotę 15.571,80 zł; 

- 48 dodatków dla niezawodowych rodzin zastępczych na pokrycie zwiększonych 

kosztów utrzymania dzieci w nich umieszczonych na kwotę 9.937,42 zł; 

- 47 dodatków dla zawodowych rodzin zastępczych na pokrycie zwiększonych kosztów 

utrzymania dzieci w nich umieszczonych na kwotę 9.771,12 zł, z tego 16 dodatków na 

kwotę 3.284,57 zł dla zawodowych rodzin zastępczych pełniących funkcję pogotowia 

rodzinnego oraz 7 dodatków dla zawodowej rodziny zastępczej specjalistycznej na 

kwotę 1.477 zł. 

- 21 dodatków dla prowadzących rodzinne domy dziecka na pokrycie zwiększonych 

kosztów utrzymania dzieci w nich umieszczonych na kwotę 4.226,81 zł. 

3. Dodatek wychowawczy, dodatek do zryczałtowanej kwoty, dodatek w wysokości 

świadczenia wychowawczego tzw. „500+” 

jest finansowany w formie dotacji celowej z budżetu państwa. Dodatek wychowawczy                  

w wysokości świadczenia wychowawczego przysługuje niezależnie od dochodu na każde 

dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, umieszczone w rodzinie zastępczej, 

rodzinnym domu dziecka. Natomiast dodatek do zryczałtowanej kwoty w wysokości 

świadczenia wychowawczego przysługuje na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku 

życia umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego. Od 01.07.2019 

roku na wniosek dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, typu 

interwencyjnego, typu specjalistyczno-terapeutycznego, regionalnej placówki opiekuńczo-

terapeutycznej oraz interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego, składany  w powiatowym 

centrum pomocy rodzinie właściwym ze względu na miejsce położenia placówki lub ośrodka, 

na każde umieszczone w tych placówkach i ośrodkach dziecko w wieku do ukończenia 18 

roku życia przysługuje dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego określonego                

w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Prawo do w/w dodatku ustala się 

odpowiednio na wniosek rodziny zastępczej, osoby prowadzącej rodzinny dom dziecka lub 
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dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej na okres 12 miesięcy, począwszy od dnia 

faktycznego umieszczenia dziecka odpowiednio w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu 

dziecka lub placówce opiekuńczo-wychowawczej, nie wcześniej jednak niż od miesiąca 

złożenia wniosku. W przypadku braku zmian w sytuacji rodziny zastępczej lub prowadzącego 

rodzinny dom dziecka mającej wpływ na prawo do dodatku wychowawczego ustala się je na 

okres kolejnych 12 miesięcy z urzędu. 

W 2019 roku wypłacono ogółem: 

- 82 świadczenia w postaci dodatków do zryczałtowanej kwoty na dzieci przebywające 

w Rodzinnym Domu Dziecka „Caritas” w Strzegocinie w łącznej wysokości 

40.696,43 zł, 

- 304 świadczenia w postaci dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego dla 

dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych („Tęcza” w 

Kutnie oraz we Franciszkowie) w łącznej wysokości 149.516,66 zł, 

- 1917 świadczeń w postaci dodatków wychowawczych dla dzieci przebywających 

w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka na kwotę 938.964,44 zł. 

Szczegółowo wypłata tych świadczeń realizowana była następująco: 

- 1.000 świadczeń dla spokrewnionych rodzin zastępczych z tytułu przyznanego 

dodatku wychowawczego na łączną kwotę 494.507,32 zł; 

- 469 świadczeń dla niezawodowych rodzin zastępczych z tytułu przyznanego dodatku 

wychowawczego na łączną kwotę 228.736,88 zł; 

- 244 świadczenia dla zawodowych rodzin zastępczych z tytułu przyznanego dodatku 

wychowawczego na łączną kwotę 117.473,47 zł, 

- 204 świadczenia dla prowadzących rodzinne domy dziecka z tytułu przyznanego 

dodatku wychowawczego na łączną kwotę 98.246,77 zł; 

- 82 świadczenia dla placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego z tytułu 

przyznanego dodatku do zryczałtowanej kwoty w łącznej wysokości 40.696,43 zł 

- 304 świadczenia dla placówek opiekuńczo-wychowawczych z tytułu przyznanego 

dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego w łącznej wysokości         

149.516,66 zł, w tym kwotę 48,39 zł zwrócono jako część nienależnie pobranego 

świadczenia. 

 W 2019 roku dodatek wychowawczy pobrało 119 rodzin zastępczych i rodzinnych 

domów dziecka na 193 dzieci, dodatek do zryczałtowanej kwoty przysługiwał na 7 dzieci 
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przebywające w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, natomiast dodatek             

w wysokości świadczenia wychowawczego przysługiwał na 54 dzieci przebywających                  

w dwóch placówkach opiekuńczo-wychowawczych, mian. „Tęcza” w Kutnie oraz                        

we Franciszkowie. 

4. Dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka 

jest świadczeniem fakultatywnym przyznawanym rodzinom zastępczym i osobom 

prowadzącym rodzinne domu dziecka. Udzielany jest na wniosek w/w osób złożony 

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w ciągu 30 dni od dnia zakończenia wypoczynku 

dziecka, który zostaje rozpatrzony zgodnie z wprowadzonymi „Procedurami przyznawania 

świadczeń i obiegu dokumentów oraz ich wzorów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 

w Kunie z zakresu ustawy o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej”. Rodzina zastępcza lub 

osoba prowadząca rodzinny domu dziecka w zależności od formy zorganizowanego dziecku 

wyjazdu, biorąc pod uwagę długość pobytu, wysokość dochodu dziecka może otrzymać 

wsparcie finansowe w wysokości od 15 do 40 zł za nocleg, jednakże nie więcej niż do                   

14 noclegów w roku kalendarzowym. 

W ciągu 2019 roku wypłacono: 

- 63 świadczenia z tytułu przyznanego rodzinom zastępczym spokrewnionym 

dofinansowania do wypoczynku dziecka poza miejscem zamieszkania na łączną 

kwotę 13.095,00 zł; 

- 26 świadczeń z tytułu przyznanego rodzinom zastępczym niezawodowym 

dofinansowania do wypoczynku dziecka poza miejscem zamieszkania na łączną 

kwotę 7.450,00 zł; 

- 10 świadczeń z tytułu przyznanego rodzinom zastępczym zawodowym 

dofinansowania do wypoczynku dziecka poza miejscem zamieszkania na łączną 

kwotę 1.630,00 zł;, 

- 5 świadczeń z tytułu przyznanego osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka 

dofinansowania do wypoczynku dziecka poza miejscem zamieszkania na łączną 

kwotę 975,00 zł; 

 

5. Jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami 

przyjmowanego dziecka 

jest kolejnym świadczeniem fakultatywnym przyznawanym rodzinom zastępczym i osobom 
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prowadzącym rodzinne domu dziecka. Udzielane jest na wniosek w/w osób złożony 

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, który zostaje rozpatrzony zgodnie 

z wprowadzonymi „Procedurami przyznawania świadczeń i obiegu dokumentów oraz ich 

wzorów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kunie z zakresu ustawy o wspieraniu 

i systemie pieczy zastępczej”. Świadczenie ma charakter jednorazowy i przysługuje 

w wysokości do 2.000,00 zł na jedno dziecko przyjmowane do rodzinnej formy pieczy 

zastępczej. W ramach przyznanego świadczenia rodzina zastępcza może zakupić niezbędne 

artykuły i zaspokoić potrzeby przyjmowanego do rodziny dziecka, wspomóc jego rozwój 

i ułatwić funkcjonowanie w rodzinie zastępczej. Rodzina zastępcza z przyznanego 

świadczenia rozlicza się dokumentami finansowymi. 

W 2019 roku wypłacono: 

- 10 świadczeń dla rodzin zastępczych spokrewnionych na pokrycie niezbędnych 

kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka na kwotę 14.100,00 zł; 

- 6 świadczeń dla rodziny zastępczej niezawodowej na pokrycie niezbędnych kosztów 

związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka na kwotę 9.400,00 zł; 

- 10 świadczeń dla zawodowej rodziny zastępczej na pokrycie niezbędnych kosztów 

związanych 

z potrzebami przyjmowanego dziecka na kwotę 11.750,00 zł, w tym 3 świadczenia na 

kwotę 3.400,00 zł dla zawodowej rodziny zastępczej pełniącej funkcje pogotowia 

rodzinnego; 

- 2 świadczenia dla prowadzących rodzinny dom dziecka na pokrycie niezbędnych 

kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka na kwotę 1.650,00 zł. 

6. Świadczenie na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub 

innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki 

jest kolejnym świadczeniem fakultatywnym przyznawanym rodzinom zastępczym i osobom 

prowadzącym rodzinne domu dziecka. Udzielane jest na wniosek w/w osób złożony 

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, który zostaje rozpatrzony zgodnie 

z wprowadzonymi „Procedurami przyznawania świadczeń i obiegu dokumentów oraz ich 

wzorów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kunie z zakresu ustawy o wspieraniu 

i systemie pieczy zastępczej”. Świadczenie może zostać przyznane jednorazowo lub 

okresowo, w przypadku jeśli ustąpienia skutków zdarzenia wymaga czasu, jednak nie dłużej 

niż przez okres 6 miesięcy od zaistnienia tego zdarzenia. Wniosek o przyznanie tego 
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świadczenia należy złożyć do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie w terminie 

do 7 dni od zaistnienia zdarzenia losowego. Wysokość jednorazowego świadczenia na każde 

umieszczone dziecko przyznaje się w wysokości do 500,00 zł, natomiast świadczenia 

o charakterze okresowym do wysokości 150,00 zł miesięcznie. 

 W 2019 roku nie przyznano świadczeń na pokrycie kosztów związanych  

z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość 

sprawowanej opieki (np. zalanie pokoju dzieci).  

 

7. Środki finansowe na utrzymanie lokalu lub domu jednorodzinnego. 

Rodzina zastępcza niezawodowa i zawodowa oraz prowadzący rodzinny dom dziecka, 

w których umieszczono więcej niż troje dzieci i/lub osób pełnoletnich może otrzymać środki 

finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu 

jednorodzinnego w wysokości odpowiadającej ponoszonym kosztom. Świadczenie to 

wypłacane jest obligatoryjnie na wniosek osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dla 

zawodowych rodzin zastępczych, w których przebywa powyżej 3 dzieci i osób, które 

uzyskały pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej. 

Wysokość środków odpowiada kosztom ponoszonym przez rodzinę na: 

- czynsz; 

- opłaty z tytułu najmu; 

- opłaty za energię elektryczną i cieplną, opał, wodę, gaz, odbiór nieczystości stałych 

i płynnych; 

-  dźwig osobowy; 

- antenę zbiorczą, abonament telewizyjny i radiowy, usługi telekomunikacyjne oraz 

kosztom związanym z kosztami eksploatacji. 

Koszty te oblicza się przez podzielenie łącznej kwoty ww. kosztów przez liczbę osób 

zamieszkujących w tym lokalu lub domu, którą następnie należy pomnożyć przez liczbę 

dzieci i osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej wraz z osobami 

tworzącymi tę rodzinę zastępczą. 

 

W 2019 roku wypłacono: 

- 38 świadczeń dla zawodowych rodzin zastępczych z tytułu przyznanych środków                  

na utrzymanie  domu jednorodzinnego na łączną kwotę  33.557,79 zł; 
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- 26 świadczeń dla osób prowadzących rodzinne domy dziecka z tytułu przyznanych 

środków na utrzymanie  domu jednorodzinnego na łączną kwotę  28.730,93 zł. 

8. Świadczenie na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego 

remontu lokalu lub domu. 

Kolejną pomocą finansową przewidzianą jako pomoc fakultatywna dla rodzin zastępczych 

zawodowych oraz jako pomoc obligatoryjna dla prowadzących rodzinne domy dziecka są 

środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z remontem lub ze zmianą lokalu 

w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego. Świadczenie udzielane jest na 

wniosek w/w osób złożony w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, który zostaje 

rozpatrzony zgodnie z wprowadzonymi „Procedurami przyznawania świadczeń i obiegu 

dokumentów oraz ich wzorów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie z zakresu 

ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej”. Wysokość przedmiotowego 

świadczenia ustalono do kwoty 3000,00 zł. O to świadczenie zawodowa rodzina zastępcza lub 

prowadzący rodzinny dom dziecka ubiegać się mogą raz na dwa lata. W 2019 roku 

wypłacono 2 świadczenia z tego tytułu na łączną kwotę 6.000,00 zł  po 1 dla zawodowej 

rodzinie zastępczej (3.000 zł) oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka (3.000 zł).  

9. Wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych i osób prowadzących rodzinne 

domy dziecka 

Zawodowym rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka za pełnioną 

funkcję przysługuje wynagrodzenie za wykonywana pracę, również za czas pozostawania              

w gotowości do przyjęcia dzieci. W przypadku małżeństw wynagrodzenie przysługuje 

jednemu z małżonków.  

Wysokości w/w wynagrodzeń określone w ustawie o wspieraniu rodzinny i systemie pieczy 

zastępczej zostały podniesione Uchwałą Nr 285/XLVI/18 Rady Powiatu w Kutnie z dnia 

24.01.2018 roku, która została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Łódzkiego pod poz. 735, następnie w celu uszczegółowienia zasad ustalania wynagrodzeń 

została podjęta Uchwała nr 833/252/18 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 27.02.2018 

roku. Podniesienie wysokości wynagrodzeń dla w/w jest zgodne z obowiązującymi 

przepisami prawa.  

W ciągu całego 2019 roku wypłacono: 

- kwotę 131.310,23 zł stanowiącą wynagrodzenia dla prowadzących rodzinne domy 

dziecka; 
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-  kwotę 193.352,80 zł  stanowiącą wynagrodzenia dla zawodowych rodzin 

zastępczych; 

- kwotę 70.328,32zł, stanowiącą wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych 

pełniących funkcję pogotowia rodzinnego.   

10. Wynagrodzenia dla osób zatrudnionych do pomocy przy sprawowaniu opieki nad 

dziećmi i przy pracach gospodarskich 

Prowadzący rodzinny dom dziecka oraz rodziny zastępcze zawodowe i niezawodowe mogą 

wystąpić z wnioskiem o zatrudnienie osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi 

i przy pracach gospodarskich, tj. w rodzinnych domach dziecka, w których przebywa więcej 

niż 4 dzieci oraz w rodzinach zastępczych zawodowych i niezawodowych, w których 

przebywa powyżej 3 dzieci. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nie ma kryterium 

liczby dzieci przebywających w rodzinnym domu dziecka lub niezawodowej i zawodowej 

rodzinie zastępczej. Osoby zatrudnione w ramach tego typu umowy świadczą prace 

bezpośrednio w miejscu zamieszkania rodzin zastępczych oraz prowadzenia rodzinnych 

domów dziecka. Wynagrodzenie miesięczne stanowi iloczyn faktycznie przepracowanych 

godzin w danym miesiącu (stawka bazowa za 1 godzinę to kwota 13,70 zł brutto).  Ustalono 

również limity dzienne świadczenia usług w ramach w/w umów, z uwagi na liczbę dzieci 

w danej rodzinie/rodzinnym domu dziecka.  

W 2019 roku zawarto umowy o świadczenie usług i przy pracach gospodarskich 

w zawodowych rodzinach zastępczych i w rodzinnych domach dziecka z 9 osobami, 

w ramach realizacji których w 2019 roku wysokość wynagrodzeń wyniosła 94.529,39 zł.  

11. Świadczenie dobry start 

W związku z wprowadzeniem rządowego programu „Dobry start” ustanowionego uchwałą           

nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie ustanowienia rządowego 

programu „ Dobry start” (M.P. Poz. 514) w 2019 roku realizowane były wypłaty świadczeń 

dobry start z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020 na dzieci umieszczone w pieczy 

zastępczej, zarówno w jej formach rodzinnych, jak i instytucjonalnych (w tym w placówkach 

opiekuńczo-wychowawczych), a także do osób przebywających w pieczy zastępczej                       

na podstawie art. 37 ust 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz osób 

usamodzielnianych na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

Realizacja świadczeń odbywała się na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia               

30 maja 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu 
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„Dobry start” oraz wprowadzonymi do niego zmianami Rozporządzeniem Rady Ministrów             

z dnia 9 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków 

realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz.U. z 2019 roku poz. 1343). 

Świadczenie w wysokości 300 zł jednorazowo w roku wypłacono na wychowanków pieczy 

zastępczej, do ukończenia przez nich 20 roku życia, a w przypadku osób 

z niepełnosprawnością – 24 roku życia, jeśli pobierają naukę w szkole. Świadczenie dobry 

start nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne 

przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Wnioski o ustalenie 

prawa do świadczenia dobry start na dzieci przebywające w pieczy zastępczej na terenie 

naszego powiatu składne były wyłącznie w formie papierowej w Powiatowym Centrum 

Pomocy Rodzinie w Kutnie od 01 sierpnia 2019 roku. 

W ciągu 2019 roku przyjęto 124 wnioski złożone przez rodziny zastępcze, osoby prowadzące 

rodzinne domy dziecka, dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby 

usamodzielnione, które opuściły pieczę zastępczą o ustalenie prawa do świadczenia dobry 

start dla 217 wychowanków uczących się w odpowiednich szkołach. 

W 2019 roku przyznano i wypłacono 217 świadczeń dobry start na kwotę 65.100,00 zł, 

z tego: 

- 94 świadczenia dla wychowanków spokrewnionych rodzin zastępczych na kwotę 

28.200 zł; 

- 38 świadczeń dla wychowanków niezawodowych rodzin zastępczych na kwotę 

11.400 zł; 

- 12 świadczeń dla wychowanków zawodowych rodzin zastępczych na kwotę 3.600 zł; 

- 7 świadczeń dla wychowanków rodzinnych domów dziecka na kwotę 2.100 zł; 

- 62 świadczenia dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych na kwotę 

18.600 zł;. 

- 4 świadczenia dla osób usamodzielnianych na kwotę 1.200,00 zł 

W 2019 roku nie wydano decyzji o odmowie przyznania świadczenia dobry start. Wszystkie 

złożone wnioski rozpatrzono pozytywnie. W związku z realizacją świadczeń dla rodzin 

zastępczych zachodziła konieczność wydawania decyzji administracyjnych. W 2019 roku 

wydano  decyzji w postępowaniach administracyjnych wszczętych na wniosek strony lub 

prowadzonych z urzędu. Szczegółowo przedstawia to poniższa tabela: 
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L.p. rodzaj świadczenia 

spokrewnione i 

niezawodowe 

rodziny 

zastępcze 

zawodowe 

rodziny 

zastępcze i 

rodzinne 

domy dziecka 

ogółem 

1 świadczenia na pokrycie kosztów 

utrzymania dziecka w rodzinie 

zastępczej 

57 44 101 

- w tym decyzje o waloryzacji 

świadczenia 

0 0 0 

2 świadczenie na pokrycie kosztów 

utrzymania dziecka po 18 rż. 

23 0 23 

- w tym decyzje o waloryzacji 

świadczenia 

0 0 0 

3 dodatek na pokrycie zwiększonych 

kosztów utrzymania dziecka w 

rodzinie zastępczej* 

4 4 8 

- w tym decyzje o waloryzacji 

świadczenia* 

0 0 0 

4 dodatek wychowawczy 160 67 227 

5 jednorazowe świadczenie na 

pokrycie niezbędnych kosztów 

związanych z potrzebami 

przyjmowanego dziecka 

15 12 27 

6 dofinansowanie do wypoczynku 

dziecka poza miejscem 

zamieszkania 

89 15 104 

7 świadczenie na pokrycie kosztów 

związanych z wystąpieniem zdarzeń 

losowych lub innych zdarzeń 

mających wpływ na jakość 

sprawowanej opieki 

0 0 0 

8 środki finansowe na utrzymanie 

lokalu mieszkalnego w budynku 

wielorodzinnym lub domu 

jednorodzinnego 

0 64 64 

9 świadczenie związane z remontem 

lokalu mieszkalnego w budynku 

wielorodzinnym lub domu 

jednorodzinnego, w którym 

zamieszkuje rodzina zastępcza 

x 2 2 

  razem 348 208 556 

10 dobry start – informacje o 124 
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przyznaniu 

- decyzje odmowne 0 

- decyzje o nienależnie pobranych 

świadczeniach 

0 

 

* podano decyzje wydawana wyłącznie w sprawie dodatku 

 

Pomoc finansowa dla rodzin zastępczych wypłacana jest ze środków budżetu powiatu poza 

świadczeniem dobry start, dodatkiem wychowawczym i dodatkiem do zryczałtowanej kwoty, 

które to świadczenia są finansowane ze środków budżetu państwa. 

 

Wysokość środków wydatkowanych na rodzinną pieczę zastępczą w 2019 roku z podziałem 

na jej formę przedstawia poniższa tabela: 

L.p. rodzaj świadczenia  
spokrewnione rodziny 

zastępcze 
niezawodowe rodziny 

zastępcze 
zawodowe rodziny 

zastępcze 

zawodowe rodziny 
zastępcze pełniące 
funkcje pogotowia 

rodzinnego 
rodzinne domy 

dziecka ogółem 

1 

świadczenia na pokrycie kosztów 
utrzymania dziecka lub osoby 
pełnoletniej w rodzinie zastępczej 1 021 371,23 zł 707 223,86 zł 204 489,58 zł 56 288,78 zł 261 958,19 zł 2 251 331,64 zł 

2 

dodatek na pokrycie zwiększonych 
kosztów utrzymania dziecka lub 
osoby pełnoletniej w rodzinie 
zastępczej* 15 571,80 zł 9 937,42 zł 6 486,55 zł 3 284,57 zł 4 226,81 zł 39 507,15 zł 

3 

jednorazowe świadczenie na 
pokrycie niezbędnych kosztów 
związanych z potrzebami 
przyjmowanego dziecka 14 100,00 zł 9 400,00 zł 8 350,00 zł 3 400,00 zł 1 650,00 zł 36 900,00 zł 

4 
dofinansowanie do wypoczynku 
dziecka poza miejscem zamieszkania 13 095,00 zł 7 450,00 zł 1 630,00 zł 0,00 zł 975,00 zł 23 150,00 zł 

5 

świadczenie na pokrycie kosztów 
związanych z wystąpieniem zdarzeń 
losowych lub innych zdarzeń 
mających wpływ na jakość 
sprawowanej opieki 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

6 

środki finansowe na utrzymanie 
lokalu mieszkalnego w budynku 
wielorodzinnym lub domu 
jednorodzinnego x 0,00 zł 29 438,01 zł 4 119,78 zł 28 730,93 zł 62 288,72 zł 

7 

świadczenie związane z remontem 
lokalu mieszkalnego w budynku 
wielorodzinnym lub domu 
jednorodzinnego, w którym 
zamieszkuje rodzina zastępcza x x 3 000,00 zł 0,00 zł 3 000,00 zł 6 000,00 zł 

8 

Świadczenie na pokrycie kosztów 
utrzymania dzieci w rodzinie 
pomocowej x 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

  razem 1 064 138,03 zł 734 011,28 zł 253 394,14 zł 67 093,13 zł 300 540,93 zł 2 419 177,51 zł 
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9 

wynagrodzenie (wraz z pochodnymi) 
dla zawodowej rodziny zastępczej lub 
prowadzącego rodzinny domu 
dziecka x x 166 176,94 zł 60 776,73 zł 117 118,03 zł 344 071,70 zł 

10 

wynagrodzenie (wraz z pochodnymi) 
dla osoby zatrudnionej w rodzinie 
zastępczej lub RDD do pomocy przy 
sprawowaniu opieki nad dziećmi i 
przy pracach gospodarskich x 0,00 zł 26 911,18 zł 6 894,25 zł 60 749,29 zł 94 554,72 zł 

11 
wynagrodzenie dla rodziny 
pomocowej x 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

  razem 0 0,00 zł 193 088,12 zł 67 670,98 zł 177 867,32 zł 438 626,42 zł 
świadczenia finansowane ze środków  budżetu państwa 

1 dodatek wychowawczy 494507,32 228736,88 90849,28 26624,19 98246,77 938964,44 

2 świadczenie dobry start 28200 11400 3000 600 2100 45300 
  

 W 2019 roku w rodzinnej pieczy zastępczej funkcjonującej na terenie powiatu 

kutnowskiego przebywało 26 dzieci pochodzących z terenu innych powiatów, co ustalane 

jest ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem po raz pierwszy 

w pieczy zastępczej. W związku z tym, na mocy podpisanych porozumień z właściwymi dla 

poszczególnych dzieci  powiatami wystawiane są noty obciążające powiaty wydatkami                 

na opiekę i utrzymanie tych dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu 

kutnowskiego. W ciągu 2019 roku wystawiono 258 noty księgowe w tych sprawach na kwotę 

340.037,23 zł.  W 2019 roku zakończyły się sprawy w Naczelnym Sądzie Administracyjnym 

o stwierdzenie właściwości powiatu do pokrywania  kosztów pobytu dzieci w rodzinnej 

pieczy zastępczej, w których NSA wskazał właściwość innych powiatów do ponoszenia 

wydatków na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie powiatu kutnowskiego. 

W wyniku rozstrzygnięć NSA dwa powiaty uregulowały należności za poprzednie lata                  

na kwotę łączną 34.235,42 zł. Uzyskano również kwotę 2.101,92 zł z tytułu odsetek                         

za nieterminową wpłatę należności.  

 W 2019 roku Powiat Kutnowski ponosił koszty utrzymania 15 dzieci pochodzących                      

z terenu naszego powiatu, które przebywają w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innych 

powiatów. W ramach wykonywania tych czynności opisano i przekazano do zapłacenia                 

126 not wystawionych na Powiat Kutnowski na kwotę ogólną 156.954,42 zł. 

 

Szczegółowo zestawienie dochodów i wydatków Powiatu Kutnowskiego na rodzinną pieczę 

zastępczą przedstawia to poniższa tabela: 
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Forma RZ 
Dzieci obce w rodzinnej pieczy zastępczej  

na terenie powiatu kutnowskiego  

Dzieci własne w rodzinnej pieczy zastępczej  

na terenie innych powiatów 

Rodziny spokrewnione 58.491,00 zł 39.152,13 zł 

Rodziny niezawodowe 183.687,61 zł 117.162,75 zł 

Zawodowe rodziny 

zastępcze 
97.858,62 zł 639,54 zł 

z tego: pełniące funkcję 

pogotowia rodzinnego 
33.046,89 zł 0,00 zł 

Rodzinne domy dziecka 12.974,81 zł 0,00 zł 

razem 340.037,23 zł 156.954,42 zł 

 

Od 2012 roku, na mocy art. 191 ust. 9 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej, z chwilą umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu 

dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem 

go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki na jego opiekę 

i wychowanie w wysokości: 

- 10% wydatków w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej 

- 30% wydatków w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej 

- 50% wydatków w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej. 

 W 2019 roku w ramach realizacji tego zadania wystawiono 423 noty księgowe 

obciążające odpowiednio gminy wydatkami z tytułu świadczonej opieki i wychowania dla 

150 dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej na ogólną kwotę 546.865,03 zł. 

Procentowy udział poszczególnych form rodzinnej pieczy zastępczej w ogólnej kwocie 

dochodów przedstawia następująca tabela: 

Rodzaj rodziny Procentowy udział w kwocie dochodów razem 

10% 30% 50% 

spokrewnione 16.133,30 22.959,22 175.668,98 214.761,50 

niezawodowe 5.772,33 21.294,78 96.670,53 123.737,64 

zawodowe 24.871,97 27.295,63 37.436,29 89.603,89 

rodzinne domy dziecka 13.939,87 14.122,36 90.699,77 118.762,00 

razem 60.717,47 85.671,99 400.475,57 546.865,03 
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2. Instytucjonalna piecza zastępcza 
 

Do głównych zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie w zakresie 

instytucjonalnej pieczy zastępczej zaliczamy m.in.: 

- organizowanie całodobowej opieki i wychowania dzieciom w placówkach 

opiekuńczo-wychowawczych, 

- zapewnianie środków finansowych niezbędnych do prawidłowego wypełniania zadań 

przez placówki opiekuńczo-wychowawcze, 

- pokrywanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu powiatu kutnowskiego 

umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. 

 

PLACÓWKI OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZE 

 

W trzech placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie naszego 

powiatu przebywało według stanu na 31 grudnia 2019r. – 65 wychowanków objętych opieką 

całodobową, w tym: 

- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Tęcza” w Kutnie - 29 (typ socjalizacyjny, 30 

miejsc statutowych), 

- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza we Franciszkowie – 27 (typ socjalizacyjny                        

z miejscami interwencyjnymi, 30 miejsc statutowych), 

- Rodzinny Domu Dziecka w Strzegocinie prowadzony od 01 września 2005r. przez 

Caritas Diecezji Łowickiej – 9 (typ rodzinny- 8 miejsc statutowych z możliwością 

umieszczenia do 10 dzieci w uzasadnionych przypadkach). 

W 2019 roku w placówkach opiekuńczo-wychowawczych znajdujących się na terenie 

powiatu kutnowskiego umieszczono 19 dzieci.  

W w/w placówkach według stanu na dzień 31 grudnia 2019r. przebywało 11 

wychowanków pochodzących z innych powiatów. W 2019 roku obowiązywały zawarte 

w latach poprzednich porozumienia z każdym powiatem dotyczące kosztów ponoszonych na 

utrzymanie tych dzieci. W zakresie w/w porozumień prowadzono korespondencję, m.in. 

w każdym miesiącu były wystawiane noty obciążające (łącznie w 2019 roku wystawiono  85 

not). Zgodnie z wystawionymi notami księgowymi kwota dochodów z tytułu pobytu dzieci  

z innych powiatów w naszych placówkach wyniosła –875.821,53 zł.   
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Od 2012 roku ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadziła 

obowiązek współfinansowania przez gminę wydatków związanych z pobytem dzieci 

w pieczy zastępczej. W przedmiotowej sprawie wystawiane są noty księgowe obciążające 

gminę właściwą ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przez umieszczeniem                         

go w pieczy zastępczej Dochody z tego tytułu wyniosły - 741.468,66 zł (128 not 

księgowych).  

Ponadto w 2019 roku Powiat Kutnowski poniósł opłatę za pobyt 2 dzieci pochodzących  

z naszego terenu, które interwencyjnie zostały umieszczone w placówkach opiekuńczo-

wychowawczych na terenie innego powiatu. Dzieci przebywały tam 4 dni, a Powiat 

Kutnowski został obciążony kwotą 1.928,32 zł. 

W 2019 roku 25 wychowanków opuściło placówki, w tym: 

L.p. Powód opuszczenia placówki 
POW 

„Tęcza”  

w Kutnie 

POW 

we 

Franciszkowie 

RDD 

w 

Strzegocinie 

 

RAZEM 

1. 

 

 

 

 

 

Wychowankowie do 18 roku życia 

-na stałe powrócili do rodziny naturalnej 

-odeszli do adopcji 

-umieszczeni w rodzinie zastępczej 

-umieszczeni w innej placówce 

opiekuńczo-wychowawczej 

-inny powód 

3 

2 

- 

1 

- 

 

- 

10 

8 

- 

2 

- 

 

- 

1 

- 

- 

1 

- 

 

- 

14 

10 

- 

4 

- 

 

- 

2. Wychowankowie usamodzielnieni 

-powrócili do rodziny naturalnej 

-założyli własne gospodarstwo 

-zamieszkali w mieszkaniu 

usamodzielnienia 

-umieszczenie w DPS 

-pozostali 

6 

5 

1 

- 

 

- 

- 

5 

4 

1 

- 

 

- 

- 

0 

- 

- 

- 

 

- 

- 

11 

9 

2 

- 

 

- 

- 

 Razem 9 15 1 25 

 

W 2019 roku funkcjonowały 2 mieszkania usamodzielnienia przy Placówce 

Opiekuńczo-Wychowawczej „Tęcza” w Kutnie, znajdujące się pod adresem - Kutno,                          

ul. Zamoyskiego 9/36 i ul. Szpitalna 5/12. Do w/w lokali kieruje i ustala zasady pobytu 

dyrektor w/w placówki. Pobyt w mieszkaniu usamodzielnienia uczy pełnoletnich 

wychowanków samodzielności i funkcjonowania w dorosłym życiu. W 2019 roku                           
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w mieszkaniach usamodzielnienia przebywało łącznie 6 podopiecznych. 

W placówkach wg stanu na 31 grudnia 2019 roku zatrudnione były 54 osoby ( 51 etatów), 

53 osoby faktycznie świadczące pracę  (umowa o pracę) bez uwzględnienia osób 

przebywających na urlopach (macierzyński, bezpłatny, wychowawczy, rodzicielski, 

zdrowotny) oraz na zastępstwach. 

 

Grupa zawodowa POW 

„Tęcza” 

POW we 

Franciszkowie 

RDD 

Strzegocin 

Razem 

Kadra pedagogiczna 

 

16 14 
 

- 

 

29 

Pracownicy 

administracji  

(w tym dyrektor) 

 

4 

 

4 

 

1 

 

 

9 

Pracownicy obsługi  

5 

 

6 

 

1 

 

12 

Razem 25 24 2 51 

 

 

ZADANIA INWESTYCYJNE I REMONTOWE WYKONANE PRZEZ  

PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE W ROKU 2019 

 

W 2019 roku w placówkach dokonano wielu zakupów oraz przeprowadzono wymagane 

naprawy i remonty, doposażono placówki w sprzęt i urządzenia. 

 

- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Tęcza” w Kutnie  

W 2019 roku został zrealizowany II etap „Przebudowy i wymiany instalacji wodociągowej  

i przeciwpożarowej w budynku Placówki-parter i I piętro. Koszty tych remontów zostały 

pokryte ze środków Starostwa Powiatowego w Kutnie i wynosiły 52.980,00 zł. 

Ponadto przeprowadzono remont i adaptacje pomieszczenia na pokój psychologa, remont  

i doposażenie sali terapeutycznej oraz doposażono pokoje mieszkalne wychowanków. 

- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza we Franciszkowie  

W 2019 roku przeprowadzono bieżące remonty i naprawy niezbędne dla funkcjonowania 

Placówki i bezpieczeństwa, wykonano je we własnym zakresie (naprawy mebli, drzwi, 

oświetlenia, ubytki tynków, itp.). 
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W okresie od 16.07.2018 roku do 12.04.2019 roku na terenie Placówki trwały prace 

remontowo-budowlane w zakresie dostosowania budynku administracyjno-gospodarczego na 

potrzeby Placówki przeznaczonej dla 14 wychowanków. 

Powiat Kutnowski na ten cel pozyskał środki z Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w wysokości 2 451.450,00 zł, w tym 

dofinansowanie 1 565.903,86 zł w ramach Osi Priorytetowej VII – Infrastruktura dla usług 

społecznych Działanie VII.3 - Infrastruktura opieki społecznej. 

- Rodzinny Dom Dziecka Caritas Diecezji Łowickiej w Strzegocinie 

W obiekcie, w którym znajduje się Dom w roku 2019 były wykonywane drobne naprawy, 

zakupiono farby w celu pomalowania ścian w łazienkach, odświeżono stołówkę, która służy 

jako większe pomieszczenie dla gości i imprezy rodzinne. Ponadto na bieżąco naprawiane są 

pojazdy (VW T4 - nowy silnik) oraz kosiarki. W 2019 roku zakupiono nową lodówkę, 

zamrażarkę oraz zmywarkę. 

 

 

POTRZEBY W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-

WYCHOWAWCZYCH NA ROK 2020 

 

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Tęcza” w Kutnie 

W 2020 roku do najważniejszych potrzeb w zakresie remontów i inwestycji należy: 

I. „Wentylacja mechaniczna  piwnic"-  kosztorys   zostanie opracowany przez Wydział  

Inwestycji w Starostwie, 

II. Remont kominów - kosztorys około 14 700 zł, 

III.  Adaptacja i remont pomieszczeń w celu dostosowania ich do standardów usług 

dotyczących placówek opiekuńczo-wychowawczych od 2021- kosztorysy w takcie 

opracowywania. 

Ponadto, w związku z koniecznością dochodzenia do standardów usług określonych 

w obowiązujących aktach prawnych ( na obecnych zasadach placówka może funkcjonować 

do końca 2020 roku), podejmowane będą również działania mające na celu dostosowanie 

zatrudnienia oraz organizacji placówki do funkcjonowania w małych 14 osobowych 

placówkach. 
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Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza we Franciszkowie 

 

W 2020 roku będzie przeprowadzony remont budynku dworku. 

Ponadto będą miały miejsce bieżące naprawy i stałe coroczne przeglądy techniczne tj. 

instalacja wykrywacza pożarów, przegląd przewodów kominowych, techniczne przeglądy 

budynków. 

 

Rodzinny Dom Dziecka w Strzegocinie Caritas Diecezji Łowickiej 

 

W 2020 roku planowane są następujące inwestycje i remonty: 

- renowacja zabytkowego płotu frontowego oraz wybudowanie podjazdu przez bramę 

wjazdową, 

- automatyzacja bramy i furtki wejściowej, 

- instalacja zamka magnetycznego i wideofonu - koszt to około 1500 zł, 

- pomalowanie okien i drzwi zewnętrznych oraz zakup nowych urządzeń do funkcjonowania 

fontanny – koszt 2000 zł, 

- remont pomieszczeń w mieszkaniu (malowanie, poprawa instalacji elektrycznej, wymiana 

tynku wewnątrz – koszt około 3000 zł.) 

 

DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ PLACÓWKI 

OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE NA RZECZ DZIECKA I RODZINY 

 

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Tęcza” w Kutnie 

 

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Tęcza" w Kutnie realizowała swoje zadania 

wynikające ze Statutu oraz Regulaminu Organizacyjnego Placówki. 

W strukturze placówki funkcjonowały : 

- 3 grupy socjalizacyjne, 

-  2 mieszkania dla usamodzielnionych wychowanków, 

- Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego. 

W 2019 r. Placówkę opuściło 12 wychowanków, w tym: 

- 2 wychowanków powróciło do domu rodzinnego, 

- 6 wychowanków usamodzielniło się, 

- 1 wychowanek został umieszczony w rodzinnej formie opieki zastępczej, 
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- 3 wychowanków zostało przeniesionych do POW we Franciszkowie 

Sytuacja prawna wychowanków w roku 2019 wyglądała następująco; 

- pozbawienie władzy rodzicielskiej - 13 wychowanków, 

- ograniczenie władzy rodzicielskiej - 12 wychowanków, 

- pełnoletni wychowankowie - 4 wychowanków. 

Realizując swoje zadania na rzecz dziecka i jego rodziny, troszcząc się o zapewnienie 

wychowankom możliwie najlepszych warunków rozwoju, jak również warunków bytowych, 

placówka systematycznie współpracowała z PCPR w Kutnie,  Starostwem  Powiatowym  

w Kutnie, Urzędem Miasta Kutno, szkołami, sądami, instytucjami pomocy społecznej             

(MOPS, GOPS, domy dziecka, domy pomocy społecznej), instytucjami oświatowymi, 

kulturalnymi, sportowymi (KDK, MDK, Muzeum Regionalne w Kutnie, Miejska Powiatowa 

Biblioteka Publiczna w Kutnie,), Aquapark Kutno. 

Praca opiekuńczo-wychowawcza w placówce przebiegała zgodnie z opracowanymi 

i zatwierdzonymi w styczniu 2019 roku: programem wychowawczo-profilaktycznym oraz 

kalendarzem imprez. 

W obszarach pracy placówki oprócz zadań ogólno-wychowawczych znalazły się 

również działania specjalistyczne dostosowane do potrzeb i możliwości wychowanków 

m.in.: 

- grupowe zajęcia psychoedukacyjne, relaksacyjne, integracyjne, ogólnorozwojowe 

oraz indywidualne zajęcia terapeutyczne dostosowane do potrzeb wychowanków 

prowadzone przez psychologa (objęto nimi 23 wychowanków) 

- zajęcia ogólno-rozwojowe, korekcyjno-kompensacyjne, w zakresie terapii 

matematycznej, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla wychowanków, których 

rozwój przebiega nieharmonijnie, rewalidacyjne oraz zajęcia grupowe z arteterapii 

prowadzone przez pedagoga-terapeutę  objęto nimi 22 wychowanków) 

- warsztaty profilaktyczno-wychowawcze oraz zajęcia wyrównawcze z języka 

polskiego prowadzone przez pedagoga ( objęto nimi 21 wychowanków) 

Na bieżąco odbywały się konsultacje i współpraca z instytucjami medycznymi. 

Wszyscy wychowankowie mieli dostęp do podstawowej opieki medycznej. Dzieci były 

objęte opieka medyczną na terenie Kutna- pediatryczną, laryngologiczną, okulistyczną, oraz 

specjalistyczną na terenie Województwa Łódzkiego - poradnie: ortodontyczna, 

psychiatryczna, chirurgiczna, ginekologiczna, pulmonologiczna, alergologiczna, 
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metaboliczna, endokrynologiczna, immunologiczna, dermatologiczna, alergologiczna, 

neurologiczna. Opieka medyczna dostosowana była do potrzeb zdrowotnych dzieci. 

Działania podejmowane na rzecz rodziny obejmowały wsparciem trzy grupy klientów: 

1. rodziny naturalne wychowanków (w ramach pracy pedagoga rodzinnego, pracownika 

socjalnego, pedagoga), 

2. rodziny zastępcze tj. rodzice zastępczy i wychowankowie tych rodzin (w ramach pracy 

specjalistów Ośrodka Poradnictwa Rodzinnego funkcjonującego w placówce), 

3. usamodzielnieni wychowankowie (w ramach pracy specjalistów Ośrodka Poradnictwa 

Rodzinnego funkcjonującego w placówce). 

Ad. 1) 

Praca z rodziną naturalną wychowanków obejmowała rozpoznawanie i diagnozę sytuacji 

rodzinnej wychowanków, podejmowanie działań mających na celu utrzymywanie więzi 

dziecka z rodziną, przygotowanie warunków do powrotu wychowanka do domu rodzinnego. 

Pracownicy placówki sprawdzali realizację planów zawartych w kontraktach, prowadzili 

działania terapeutyczne, przekazywali informacje na temat funkcjonowania wychowanków na 

terenie placówki i szkoły, omawiali występujące z nimi problemy wychowawcze  

i poszukiwali wspólnych metod pracy, zapoznawali rodziców z procedurami dotyczącymi 

procesu usamodzielnienia, poszukiwali możliwości urlopowania dzieci, przygotowywali 

rodziców do urlopowania dzieci i sprawdzali jego warunki, motywowali rodziców do 

podjęcia działań zmieniających ich dotychczasową sytuację. Formy pracy z rodziną naturalną 

obejmowały : 

- pracę terapeutyczną z rodzinami dysfunkcyjnymi na terenie placówki, 

- wizyty domowe, 

- doradztwo pedagogiczne oraz pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów 

udzielona w czasie spotkań na terenie placówki. 

Ad.2) 

W  ramach funkcjonowania Ośrodka Poradnictwa Rodzinnego na terenie placówki 

prowadzono doradztwo pedagogiczne i wsparcie   w rozwiązywaniu bieżących problemów. 

W ramach pracy z rodzinami zastępczymi podjęto następujące działania : 

- diagnoza  psychologiczna  sfery   intelektualno-poznawczej   oraz   emocjonalno-

społecznej podopiecznych rodzin zastępczych, 
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- indywidualne zajęcia psychoedukacyjne i terapeutyczne, 

- wywiady diagnostyczne oraz poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne 

dostosowane do zdiagnozowanych trudności, 

- rozmowy wspierające rodziców zastępczych. 

Ad.3) 

W ramach wsparcia usamodzielnionych wychowanków odbywały się spotkania indywidualne 

zarówno na terenie placówki jak również w miejscu ich zamieszkania. Dotyczyły one analizy 

aktualnej sytuacji życiowej wychowanków, problemów związanych z funkcjonowaniem 

w dorosłym życiu, udzielania pomocy w rozwiązywaniu bieżących trudności oraz pomocy 

w załatwianiu spraw administracyjno-urzędowych. Specjaliści placówki udzielali 

wychowankom wsparcia emocjonalnego, wzmacniali poczucie własnej wartości oraz 

wspierali pozytywne zmiany w ich życiu. 

W minionym roku pracownicy skorzystali z 27 form doskonalenia zawodowego tj. szkolenia, 

warsztaty, konferencje. Te różnorodne formy doskonalenia zawodowego służyły uzupełnieniu 

określonej wiedzy zawodowej, umiejętności praktycznych oraz kształtowaniu postaw 

i zachowań pracownika w celu utrzymania i poprawy efektywności 

obecnie wykonywanej pracy, a tym samym wpływały na zwiększenie zdolności pracowników 

do radzenia sobie z zachodzącymi zmianami i ciągle rosnącymi wewnętrznymi 

i   zewnętrznymi   wymaganiami.   Udział   w   nich   wpływał   pozytywnie na  rozwój 

i doskonalenie kompetencji, podwyższenia wiedzy i umiejętności pracowników, doskonalenie 

ich warsztatu pracy, co przekładało się  na podniesienie jakości pracy placówki. 

W minionym roku w placówce realizowano również programy własne : 

- „MATEMATYCZNE ABC" -program edukacyjny 

Głównym celem programu była poprawa sytuacji szkolnej z matematyki (utrwalanie 

bieżącego materiału, doskonalenie podstawowych działań i wykonywanie obliczeń 

procentowych, operacji na liczbach, umiejętność rozwiązywania zadań tekstowych, analiza 

treści , układanie działania i wykonywanie obliczeń oraz doskonalenie działań na ułamkach 

zwykłych i dziesiętnych). Dodatkowo także w ramach programu rozwijano procesy 

poznawcze min.: logiczne, abstrakcyjne myślenie, spostrzegawczość, pamięć, koncentracja 

uwagi. Doskonalono także system percepcyjno-motoryczny, samodzielność rozwiązywania 

zadań i tempo pracy. W programie wykorzystywano aktywne metody pracy takie jak: 
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krzyżówki, rebusy, układanki, edukacyjne palety, klocki logiczne PUS, gry dydaktyczne, 

konkursy i programy komputerowe. 

 

- „CUDZE CHWALICIE SWEGO NIE ZNACIE” - szlakami powiatu 

kutnowskiego 

Program edukacyjno-turystyczny. Głównym celem programu było rozbudzenie zainteresowań 

w dziedzinie historyczno-kulturalnej, ukazywanie piękna świata, w tym ziemi ojczystej, ze 

szczególnym uwzględnieniem naszego regionu, tj. historii, tradycji i walorów przyrodniczych 

powiatu kutnowskiego. W ramach programu dzieci uczestniczyły w rajdach pieszych, grze 

terenowej „Poszukiwacze skarbów", grach i zabawach integracyjnych, spotkaniach przy 

ognisku z udziałem przedstawicieli Stowarzyszenia Pułk 37, itp. 

- „AKADEMIA WSPÓŁPRACY"- program psycho-edukacyjny 

Program skupiony był wokół integracji, kształtowania współpracy a także samopoznania. 

Program wykorzystywał głównie metodę gier planszowych, bowiem współdziałanie  

w ramach gry dostarczało uczestnikom wiele cennych wskazówek dotyczących ich samych. 

Dzięki tym zajęciom mogli się lepiej poznać, wyrazić i zrozumieć własne emocje związane  

z życiem w grupie, odreagowywać w społecznie akceptowany sposób napięcia emocjonalne  

a przede wszystkim trenować poprawne relacje interpersonalne. 

- „NIECODZIENNE INSPIRACJE" część 3 - masy plastyczne - program zajęć 

twórczych dla dzieci i młodzieży. 

Ideą programu jest wspomaganie wychowania estetycznego młodzieży. Program umożliwiał 

również   rozwój    zdolności   i   zainteresowań   poprzez   realizację zajęć praktycznych, 

przeżywania   pozytywnych   emocji   z   własnej   pracy,   odnoszenia   sukcesów w  pracy  

z różnorodnymi materiałami. Założeniem programu było oparcie zajęć na aktywności 

wychowanka oraz jego naturalnej ciekawości i eksperymentowaniu z różnymi materiałami 

plastycznymi. Program dostarczał dzieciom pewnej  określonej  wiedzy na temat 

komponowania prac plastycznych, możliwości wyrazu niektórych środków, ale umożliwiał 

też indywidualny. spontaniczny proces tworzenia. Podczas zajęć plastycznych nasi 

podopieczni zdobywali umiejętności wyrażania swojej kreatywności i pomysłów poprzez 

materiał plastyczny jakim jest masa porcelanowa, masa solna, glina samoutwardzalna i masa 

piaskowa. 
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Celem programu było min: 

- rozbudzanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowania rękodziełem, 

- tworzenie elementów dekoracyjnych i użytkowych przy wykorzystaniu dostępnego 

materiału, 

- rozwijanie kreatywnej postawy uczestników zajęć, 

- kształcenie umiejętności współpracy, 

- doskonalenie umiejętności zdobywania, porządkowania i wykorzystywania zdobytych 

wiadomości w samodzielnej pracy, 

- rozwijanie poczucia piękna oraz wyrażanie własnych uczuć w sposób niewerbalny, 

- poznanie różnych technik plastycznych. 

Ponadto w minionym okresie placówka  systematycznie uczestniczyła w meczach 

koszykówki drużyny KKS PROBASKET POLFARMEX KUTNO, a także w imprezach  

i uroczystościach organizowanych w środowisku lokalnym np. Jarmark Różany, imprezy  

i uroczystości o charakterze patriotycznym, rozrywkowym, itp. Wychowankowie 

reprezentowali placówkę podczas turniejów oraz zawodów sportowych np. turniej tenisa 

stołowego województwa kujawsko-pomorskiego placówek opiekuńczo-wychowawczych, 

turniej piłki nożnej 

Na bieżąco przebiega współpraca ze szkołami ( ZS Nr 2, ZS Nr 4 Kutno-Azory,  

LO im. J. Kasprowicza, LO. Im. J.H. Dąbrowskiego, Zespół Szkół Ponadpodstawowych  

Nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego im. T. Kościuszki w Łowiczu, ZS Stowarzyszenia 

Przyjaciół Szkół Katolickich, Samorządowa Szkoła w Topoli Królewskiej, Dąbrowicach, 

szkoły podstawowe w Łowiczu, Pniewie, Szewcach Nadolnych, Górze Św. Małgorzaty,  

Nr 1 i 9 w Kutnie ). 

W minionym roku wychowankowie placówki pod opieką wychowawców, specjalistów, 

opiekunów kół zainteresowań uczestniczyli w wielu uroczystościach  

i imprezach kulturalnych, artystycznych, sportowych, rekreacyjnych, integracyjnych 

organizowanych na terenie placówki oraz w środowisku lokalnym .  

Do najważniejszych należały : 

- XXVII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 

- „Wieczór kolęd" - spotkanie ze sponsorami i przyjaciółmi domu - 23.01.2019r. 

- Udział w koncercie „Aniołkowe granie" - podsumowanie projektu realizowanego 
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przez Przedszkole Nr 17 w Kutnie - 24.01.2019r. 

- Bal karnawałowy zorganizowany przez uczniów ZSzZ Nr2 w Kutnie - 7.02.2019r. 

- Spotkanie integracyjne z okazji „Tłustego czwartku" z radnymi PIS- 28.02.2019r.  

- Bal karnawałowy zorganizowany przez DPS Sióstr Albertynek - 28.02.2019r. 

- „Świąteczne dekoracje” udział w warsztatach plastycznych zorganizowanych przez 

uczniów SP Nr 9-2.04.2019r. 

- Udział w Wojewódzkich obchodach Dnia Strażaka- 15.05.2019r. 

- Udział w Pikniku Rodzinnym organizowanym przez Firmę Kellogg 's -18.05.2019r. 

- Udział w szkoleniu z pierwszej pomocy- 22.05.2019r. 

- „ IV Piknik z kulturą" - organizowanym przez MOS w Żychlinie - 24.05.2019r. 

- Wycieczka do Białej Rawskiej -25.05.2019r. 

- „Piknik wśród róż”- 26.05.2019r. 

- Spotkanie integracyjne z S.P z Krośniewic z okazji Dnia Dziecka - 31.05.2019r. 

- XII Integracyjny Piknik Rodzinnym w ramach programu „Mam serce do dzieci"- 

31.05.2019r. 

- „W jeden dzień dookoła świata"- piknik z okazji Dnia Dziecka- 2.06.2019r. 

- Dzień Dziecka spotkanie integracyjne- 4.06.2019 r. 

- XI Piknik Organizacji Pozarządowych- 4.06.2019r. 

- Spotkanie integracyjne w przedszkolu w Ostrowach - 4.06.2019r. 

- XI Wojewódzki Przegląd Twórczości Artystycznej Osób z Niepełnosprawnością 

„Radośni.pl"-5.06.2019r. 

- Uroczyste zakończenie roku szkolnego - 17.06.2019r. 

- Podsumowanie akcji „Stop wulgaryzmom" - 17.06.2019r. 

- „Kolorowe jarmarki - kiermasz rozmaitości" - plener malarsko-artystyczny - 

18.06.2019r. 

- Spotkanie integracyjne z młodzieżą SSP z Topoli Królewskiej- 19.06.2019r. 

- XI Festyn „Na ludowo w mieście róż"- 30.06.2019r. 

- XX- lecie współpracy z Sędziami Małej Ligi- lipiec 2019 r. 

- Podsumowanie akcji charytatywnej pracowników Urzędu Skarbowego - 2.09.2019r. 

- „Zapełnijmy plecak"- podsumowanie akcji charytatywnej Fundacji Pomagam- 

6.09.2019  

- XXXXV Jarmark Różny-6.09.2019-8.09.2019 
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- V Międzypokoleniowa Spartakiada MIDAS - 30.09.2019r. 

- Dzień Chłopca - 30.09.2019r. 

- Obchody Rocznicy Odzyskania Niepodległości 11.11.2019r. 

- XIII Mistrzostwa Kujawsko-Pomorskiego Dzieci z Placówek Opiekuńczo-

Wychowawczych w Lubieniu Kujawskim w tenisie stołowym 

- „Anioły są wśród nas" warsztaty międzypokoleniowe- 21.10.2019r. 

- Wieczór Andrzejkowy - 29.11.2019r. 

- Spotkanie z Mikołajem Firma Animex-6.12.2019r. 

- „Spełniamy marzenia" podsumowanie akcji Fundacji Banku Gospodarki Krajowej-

5.012.2019r. 

- Spotkanie integracyjne z uczniami SP w Imielnie - Dzień Wolontariusza-5.12.2019r. 

- Spotkanie mikołajkowe z radnymi miasta Kutno- 6.12.2019r. 

- „Gwiazdkowe ONE DAY" - 15.12.2019r. 

- Spotkanie integracyjne z uczniami SP Nr 1 w Kutnie - 16.12.2019r. 

- Spotkanie integracyjne z uczniami SP w Szewcach Nadolnych - 16.12.2019r. 

- Spotkanie integracyjne z uczniami SP w Krośniewicach- 16.12.2019r. 

- Występ Kabaretu Straszaki z OSP W Górze Św. Małgorzaty- 17.12.2019r. 

- Wieczór wigilijny-18.12.2019r. 

- Koncert muzyczny uczniów szkoły Muzycznej - 19.12.2019r. 

- Spotkanie integracyjne z uczniami SP z Topoli Królewskiej - 19.12.2019r. 

- Spotkanie świąteczne z Kołem Myśliwskim Szarak 20.12.2019r. 

- Spotkanie i udział w meczu siatkarskim SKRY Bełchatów- 22.12.2019r. 

- Udział w warsztatach modelowania 3 d  w FabLAb powered by Orange w ramach 

projektu Young Makers 

 

Ponadto wychowankowie brali udział w konkursach tematycznych m.in. : 

- „Przyroda w obiektywie"- konkurs fotograficzny, 

- „Co mogą zrobić dzieci z segregowanych śmieci" - konkurs plastyczno - techniczny  

z materiałów recyklingowych, 

- „ Ale jaja” - konkurs plastyczny  

- „Przygoda z przyrodą"- quiz przyrodniczy, 

- „Cztery pory roku w przyrodzie” -  konkurs plastyczny, 
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- „Jak żyć eko"- konkurs na poradnik  

- „DIY na święta i nie tylko - czyli upominków czar"- konkurs plastyczny młodego 

ekologa  

- „Wiosenne okno" – plastyczny, 

- „Mam serce do dzieci”- konkurs recytatorski 

         Indywidualne umiejętności, uzdolnienia oraz zainteresowania wychowankowie mogli 

rozwijać poprzez udział w zajęciach następujących kół zainteresowań: 

- Koło ekologiczno- plastyczne „Misz- masz", 

- Koło krawieckie „Igłą i nitką", 

- Koło arteterapeutyczne „Radosny chaos", 

- Koło kulinarne „Ciasteczko”, 

- Koło sportowe, 

- Koło rekreacyjne „Wszędobylscy", 

- Koło wokalne „Tęczowe nutki". 

W okresie wakacji podopieczni placówki mieli możliwość uczestniczyć 

w różnorodnych, urozmaiconych formach spędzania czasu wolnego. Były to zajęcia 

plastyczne, arteterapeutyczne, komputerowe, rekreacyjno-sportowe, kulinarne, taneczne oraz 

gry i zabawy podwórkowe, zespołowe, terenowe a także prace na terenie zielonym placówki. 

Organizowano również spacery, wyjścia do kina, basen, wycieczki rowerowe, itp. 

Ponadto wychowankowie brali udział w zorganizowanych   formach wypoczynku: 

- Półkolonie w Woźniakowie, 

- Obóz harcerski w Wetlinie, 

- Obóz wypoczynkowo-profitaktyczny w Rynie, 

- Wyjazd wakacyjny do Nieborowa w ramach programu „A to Polska właśnie- śladami 

tradycji i kultury łowickiej" . 

Ponadto  uczestniczono w  projektach realizowanych  przez różnego  rodzaju  fundacje, 

instytucje działające na rzecz dziecka i rodziny : 

• Fundacja Przyjaciółka - „Zobacz lepszą przyszłość", program profilaktyki wad wzroku 

• Fundacja One Day - wychowankowie uczestniczyli w programie „Usamodzielnieni”, 

w ramach którego brali udział w warsztatach edukacyjnych, warsztatach 

szkoleniowych, udział w akcji „Efekt domina', warsztatach zawodowych - kurs prawa 

jazdy kat. B oraz kurs na wózki widłowe. Ponadto brali udział w akcji Tabelka 
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Marzeń One Day 2019 oraz w jej podsumowaniu -Gwiazda One Day 2019. 

- Ogólnopolski Portal Domów Dziecka - „Podziel się kawałkiem szczęścia" , „Książki 

jadą do dzieci', „Skarpetkowe szaleństwo" 

- ze Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom z Domów Dziecka i Rodzin Zastępczych 

„Wyspa Skarbów": 

• „Mam serce do dzieci” - współpraca przy realizacji zadań wynikających                     

z programu, który realizowany był w okresie od maja do grudnia 2019 r.  i składał się 

z dwóch bloków: 

BLOK I.: 

- Udział w XII Integracyjnym Pikniku Rodzinnym z okazji Dnia Rodzicielstwa 

Zastępczego. 

Udział w konkursie plastycznym siebie".  

BLOK II: 

- Udział w warsztatach kulinarnych, których celem był rozwój umiejętności 

kulinarnych 

oraz ukazanie alternatywnych form spędzania wspólnie wolnego czasu. 

- Udział w konkursie  recytatorskim,  którego  celem było  rozwój  zainteresowań  

oraz integracja. 

• „Tęczowa kuchnia" - projekt edukacyjno- kulinarny, którego głównym celem było 

wyposażenie dzieci w praktyczne umiejętności związane z gotowaniem, pieczeniem, 

przyrządzaniem przystawek, poznawaniu pracy ludzi związanych z kulinariami. 

Ponadto wychowankowie mieli okazję nauczyć się dekoracji stołów, robienia 

zapotrzebowania na artykuły spożywcze, rozwinęli umiejętności korzystania 

ze sprzętu AGD. 

Podopieczni poznali także zasady zdrowego żywienia oraz nauczyli się 

współpracować w grupie, dzielić obowiązki. W ramach programu uczestniczyli także 

w warsztatach zorganizowanych w Pizzerii „Na widelcu", „Bistro Różanym,  

w Szkole gastronomicznej w Łowiczu. 

• „Kierunek zdrowie" - program z zakresu upowszechniania sportu wśród 

wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Tęcza" w Kutnie. Podejmując 

działania z uczestnikami programu skupiano się przede wszystkim na doskonaleniu 

umiejętności dzieci w zakresie organizowania różnych form aktywnego wypoczynku, 
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doskonaleniu ogólnej sprawności dzieci na miarę ich możliwości, wspieraniu 

harmonijnego, wszechstronnego rozwoju organizmu. Umożliwiano dzieciom 

uczestnictwo w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach, wycieczkach, wyjściach, 

spacerach do parku, na boisku, itp.. Realizowane zajęcia pozwalały na kształtowanie 

takich cech motorycznych u dzieci jak: wytrzymałość, siła, zwinność i szybkość, 

W toku realizowanych założeń programowych proponowane były zajęcia kształtujące 

prawidłowe postawy funkcjonowania w grupie, promujące zdrowy styl życia 

i prawidłowe odżywianie. Poprzez aktywne działanie dążono do kształtowania 

charakteru oraz współzawodnictwa sportowego w duchu FAIR PLAY. 

Ponadto w ramach programu dzieci uczestniczyły w zajęciach zorganizowanych na 

terenie Aquaparku tj. basen, fitness, kręgle oraz korzystały z siłowni zewnętrznych, 

boisk itp. 

• „Marzenia do spełnienia"- program edukacyjny, którego celem było umożliwienie 

samorozwoju dzieci, rozwój umiejętności językowych, poprawa funkcjonowania 

wychowanków w społeczeństwie, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 

podniesienie samooceny, przygotowanie do podjęcia w przyszłości wyzwań 

życiowych bez konieczności wsparcia zewnętrznego. W ramach programu 

wychowankowie uczestniczyli w zajęciach językowych z języka angielskiego  

i niemieckiego, kursie tańca oraz kursach zawodowych w zakresie nauki jazdy. 

• „Let's talk"- program edukacyjny, którego celem było przede wszystkim rozbudzenie 

świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz budowanie pozytywnej 

motywacji do nauki języków obcych, utrwalanie i wzbogacanie słownictwa poprzez 

zajęcia komputerowe oraz gry, zabawy i konkursy z wykorzystaniem języka 

angielskiego, motywowanie do nauki języka angielskiego poprzez wzbudzenie 

poczucia sukcesu oraz bezpieczeństwa ( pozytywne ocenianie, dostosowanie sposobu 

uczenia się do aktywności dziecka). 

• „Kierunkowskazy"- program edukacyjno-wychowawczy, którego głównym celem 

jest zwiększenie szans wychowanków na „pełne usamodzielnienie", a więc obniżenie 

lęku przed wejściem na rynek pracy. Ponadto w ramach programu dzieci miały 

możliwość poznania samych siebie, swoich mocnych i słabych stron, uczyć się 

świadomego podejmowania decyzji dotyczących wyboru, dalszego kształcenia czy 

drogi zawodowej. Poznali rożne grupy zawodowe, zdobyli nowe umiejętności  
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i kwalifikacje poprzez udział w różnego rodzaju kursach zawodowych. 

• „Magiczny czas" głównym celem projektu było : przeciwdziałanie wykluczeniu 

społecznemu wychowanków pieczy zastępczej, kształtowanie wśród nich pożądanych 

postaw i zachowań akceptowanych społecznie, wyrównywanie szans rozwojowych 

uczestników, rozwijanie ich sprawczości i kreatywności, a przez to podwyższenie 

samooceny, naprawa relacji, zaangażowanie wychowanków w przygotowania do 

obchodów i celebracji świąt. Projekt odpowiadał na ważne potrzeby społeczne, przede 

wszystkim: odbudowę więzi rodzinnych i integrację wewnątrzgrupową. W trakcie 

realizacji projektu dzieci uczestniczyły m.in. w warsztatach ceramicznych, krawieckich, 

plastycznych, arteterapeutycznych, wykonywali ozdoby świąteczne oraz różnego 

rodzaju dekoracje. 

- we współpracy ze  Stowarzyszeniem Pomocy „LARIS" uczestniczono w następujących 

programach: 

- „KOLOROWE JARMARKI- kulturalny kiermasz rozmaitości" 

Założeniem programu była organizacja wydarzenia kulturalnego, które umożliwiło 

wzajemny kontakt osób starszych i niepełnosprawnych przebywających w domach 

pomocy społecznej oraz dzieci i młodzieży przebywającej w placówkach opiekuńczo-

wychowawczych na terenie powiatu kutnowskiego. Poprzez organizację imprezy w 

ramach, której odbywały się oprócz warsztatów malarskich, fotograficznych, 

rzeźbiarskich, wystaw prac konkursowych, coolturowych gier i zabaw sportowo-

rekreacyjnych, zorganizowane były także dwa konkursy ogólnopowiatowe dla 

uczestników imprezy oraz dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych 

z terenu powiatu kutnowskiego. Kiermasz ponadto był okazją do integracji 

międzypokoleniowej, umożliwił również dialog oraz przestrzeń, w której uczestnicy 

mogli aktywizować się społecznie i kulturalnie. 

- „IV Spartakiada międzypokoleniowa -MIDAS mali i duzi aktywni sportowo". 

Spartakiada organizowana była we współpracy ze Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom  

z Domów Dziecka i Rodzin Zastępczych „Wyspa skarbów'". W imprezie sportowej 

wzięli   udział   mieszkańcy   domów   pomocy   społecznej   oraz   dzieci   i   młodzież 

z    placówek    opiekuńczo-wychowawczych    powiatu    kutnowskiego. Uczestnicy 

rywalizowali w różnego rodzaju konkursach i zabawach sportowych. 

- „Kulturowy zawrót głowy"- edukacja kulturalna dorosłych mająca na celu 
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aktywizację intelektualną i kulturalną osób w wieku emerytalnym. Program  miał   na   

celu   integrację   międzypokoleniowa  osób   starszych  z   dziećmi i   młodzieżą   

przebywającą   w   placówce   opiekuńczo-wychowawczej.   Wzajemna współpraca, 

nabywanie nowych umiejętności, obcowanie z kulturą i sztuką - pomogło im aktywnie 

uczestniczyć  w życiu lokalnej  społeczności.  Udział w spotkaniach, warsztatach,   

koncertach, wystawach oraz  w  wycieczkach pozwolił na rozwój zainteresowań  

i zdolności. 

 

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza we Franciszkowie 

 

Podsumowując najważniejsze działania podejmowane przez Placówkę  

Opiekuńczo – Wychowawczą we Franciszkowie na rzecz dziecka  i rodziny w 2019 r.  poza 

obligatoryjnymi działaniami opiekuńczo – wychowawczymi w ubiegłym roku podejmowane 

były następujące działania, wykraczające poza bieżącą działalność Placówki tj.: 

- współpraca ze sponsorami tj. PKN ORLEN (pomoc w wyposażeniu boiska dla dzieci  

w bramki i umieszczenie kosza stacjonarnego do koszykówki, prezenty z okazji Świąt 

Bożego Narodzenia, wsparcie finansowe,) współpraca z Giełdą Papierów Wartościowych 

(uczestnictwo wychowanków w Mikołajkach Giełdowych w Warszawie, prezenty  

z okazji Świąt Bożego Narodzenia, dary w postaci odzieży), współpraca z AON Polska  

(dary w postaci prezentów dla wychowanków na Święta Bożego Narodzenia) oraz 

współpraca z prywatnymi darczyńcami; 

- współpraca ze środowiskiem lokalnym tj. uczestnictwo wychowanków  

w półkoloniach podczas ferii zimowych, wakacjach organizowanych przez GOKiS  

w Łaniętach; 

- organizacja różnorodnych form wypoczynku wychowankom placówki - podczas wakacji 

ośmioro wychowanków uczestniczyło w zorganizowanej formie wypoczynku (2 os. 

uczestniczyły w obozie sportowym w Czaplinku, 2 os. w obozie tanecznym  

w Dąbkach, 3 os. uczestniczyły w koloniach w miejscowości Spała i 1 os. była na 

koloniach w Krzyżowej ); 

- uczestnictwo wychowanków w różnorodnych konkursach tj. konkurs plastyczny 

organizowany przez PZW „ Metalurg” z Kutna, konkurs piosenki podczas IV Pikniku                        

z Kulturą  przy MOS w Żychlinie. 

 Ponadto wszyscy pracownicy tj. specjaliści, dyrektor oraz wychowawcy utrzymywali 
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stały kontakt z rodzinami dzieci w różnorodnych kwestiach, takich jak: zdrowie, edukacja 

wychowanków, urlopowania do domów rodzinnych i innych istotnych sprawach ważnych  

z punktu widzenia dziecka i rodziny. Były to rozmowy indywidualne, konsultacje, spotkania, 

rozmowy telefoniczne, wizyty domowe. 

 

 

Rodzinny Dom Dziecka Caritas Diecezji Łowickiej w Strzegocinie 

 

W 2019 roku dzieci z placówki brały udział w zajęciach proponowanych w szkole: 

- 4 dzieci uczestniczyło w zajęciach świetlicowych i korzystało z obiadów oferowanych 

przez świetlice, 

- 2 dzieci korzystało z zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych, 

- 2 skorzystało z pomocy psychologa. 

Dzieci i młodzież korzystają z wypoczynku organizowanego przez prowadzących Dom. 

Ferie zimowe  po raz kolejny zostały zorganizowane w miejscowości Ząb koło Zakopanego. 

Wypoczynek został sfinansowany w większości z pieniędzy pochodzących od Fundacji PKO  

i będących darem z IV Biegu Charytatywnego. 

W lipcu 2019 roku dzieci spędziły 5 dni w Borach Tucholskich u osób 

zaprzyjaźnionych z prowadzącymi Dom. W sierpniu czworo dzieci było na dwutygodniowym 

obozie organizowanym i finansowanym przez stowarzyszenie „Wyspa Skarbów”. 

Wychowankowie mają zapewnioną opiekę medyczną i w miarę potrzeby wsparcie 

specjalistyczne. 

W 2019 roku wychowankowie korzystali z wycieczek szkolnych i zajęć wynikających  

z organizowanej w szkole pomocy pedagogiczno-psychologicznej oraz zajęć i opieki 

świetlicowej w SP nr 9. Dwoje dzieci nadal  korzysta z zajęć grupowych w Centrum Terapii  

i Edukacji Rozwojownik (arteterapia i trening umiejętności społecznych). Jedno dziecko 

uczęszcza na logopedię w szkole, dwoje uczestniczy w zajęciach wspomagających  

w świetlicy terapeutycznej “Sensorek”. Jedna wychowanka uczęszcza na zajęcia taneczne  

w Studium Tańca Alibi. 

W 2019 roku baza Domu wzbogaciła się o nowe pościele i odzież sportowo- narciarską 

dla dzieci, które zostały kupione korzystając z pomocy firmy Samsung w wyniku zgłoszenia 

się do akcji Funkcja Dobroczynnoości . 
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KONTROLE ZEWNĘTRZNE INSTYTUCJONALNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ  

W 2019 ROKU 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie wykonując zadania w zakresie pieczy 

zastępczej przeprowadza kontrole zewnętrzne placówek opiekuńczo-wychowawczych 

zgodnie z zatwierdzonym przez Starostę Kutnowskiego planem kontroli zewnętrznych na 

dany rok kalendarzowy. W 2019 roku odbyło się łącznie 10 kontroli zrealizowanych zgodnie 

z zamieszczoną poniżej tabelą: 

Nazwa jednostki Rodzaj kontroli Termin kontroli Tematyka kontroli 

Placówka 

Opiekuńczo-

Wychowawcza 

„Tęcza” w Kutnie 

problemowa luty/marzec prawa i obowiązki 

wychowanków 

przebywających  

w placówkach 

opiekuńczo-

wychowawczych oraz 

sposób ich przestrzegania  

i egzekwowania 

problemowa czerwiec gospodarka lekami 

Placówka 

Opiekuńczo-

Wychowawcza we 

Franciszkowie 

problemowa kwiecień prawa i obowiązki 

wychowanków 

przebywających  

w placówkach 

opiekuńczo-

wychowawczych oraz 

sposób ich przestrzegania  

i egzekwowania 

problemowa październik gospodarka lekami 

doraźna/nocna styczeń porządek oraz sposób 

wykonywania pracy 

przez osoby pełniące 

dyżur nocny 

Rodzinny Dom 

Dziecka w 

Strzegocinie Caritas 

Diecezji Łowickiej 

problemowa maj wyposażenie 

wychowanków placówki 

opiekuńczo-

wychowawczej  

w odzież i obuwie 

problemowa listopad weryfikacja prowadzonej 

dla każdego wychowanka 

dokumentacji 

 

Poza kontrolami, które odbywały się w siedzibie w/w jednostek PCPR w Kutnie było 

organizatorem spotkań z dyrektorami i pracownikami w celu wyjaśnienia zgłoszonych 

problemów i nieprawidłowości oraz ich zweryfikowania. Wszystkie zgłoszone oficjalnie czy 
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anonimowo skargi na funkcjonowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych były 

wyjaśniane poprzez bezpośrednią kontrolę, spotkania oraz w formie pisemnych wyjaśnień. 

Pomoc osobom opuszczającym Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze oraz 

Rodziny Zastępcze  

 

Do zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie należy także usamodzielnianie 

wychowanków pełnoletnich opuszczających rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-

wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, dom pomocy społecznej dla dzieci 

i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet 

w ciąży oraz schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek  

szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii 

zapewniający całodobową opiekę i młodzieżowy ośrodek wychowawczy.  

Wsparcie w usamodzielnieniu wychowanków polega na objęciu ich pomocą: 

- pieniężną na usamodzielnienie, 

- pieniężną na kontynuowanie nauki, 

- na zagospodarowanie w formie rzeczowej, 

- w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, 

- w uzyskaniu zatrudnienia, 

- prawną i psychologiczną. 

 

1) Pomoc wychowankom opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz inne 

formy opieki 

 

Ogółem na powyższe zadanie wydatkowano – 106.208,29 zł. 

W okresie sprawozdawczym przyznano i wypłacono 5 świadczeń na usamodzielnienie 

wychowankom, dla których powiat kutnowski był miejscem zamieszkania przed 

umieszczeniem w placówce, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej i ustawą o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

Z każdym wychowankiem opracowany został indywidualny plan usamodzielnienia, zebrano 

niezbędną dokumentację oraz na bieżąco monitorowano proces usamodzielnienia. 

Wysokość wypłaconej pomocy pieniężnej na usamodzielnienie uzależniona jest                   

od rodzaju placówki, czasu pobytu oraz sytuacji materialnej wychowanka i jego rodziny. 



 

79 

 

Świadczenie pieniężne wynosi od 100-400% stawki bazowej (1.647 zł-ustawa o pomocy 

społecznej) lub zgodnie z określonymi przedziałami (ustawa o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej). 

Dla wychowanków usamodzielnionych wypłacono 5 w/w świadczeń na kwotę 34.,695,00 zł. 

 

 

Lp. Placówka, w której 

wychowankowie nabyli prawa 

do świadczeń 

Ilość 

świadczeń 

% świadczeń 

lub określony 

przedział 

kwotowy 

Wysokość 

świadczenia 

Suma świadczeń 

1. Placówka Opiekuńczo-

Wychowawcza we 

Franciszkowie 

1 pobyt w POW 

pow. 3 lat 

 

- 

6.939,00 zł 

 

6.939,00 zł 

 

2. Placówka Opiekuńczo-

Wychowawcza „Tęcza”  

w Kutnie 

3 pobyt w POW 

pow. 3 lat 

 

6.939,00 zł x3 20.817,00 zł 

3. Powiatowy Zespół placówek 

Opiekuńczo-Wychowawczych 

w Gostyninie 

1 pobyt w POW 

pow. 3 lat 

 

6.939,00 zł 

 

6.939,00 zł 

 

Razem 5 - - 34.,695,00 zł 
 

 

W omawianym okresie dokonano również wypłaty 116 świadczeń w łącznej kwocie 

60.474,29 zł z tytułu kontynuowania nauki dla 18 wychowanków.  

Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki jest przyznawana w oparciu o: 

- ustawę o pomocy społecznej i wynosi 528,90 zł miesięcznie dla osób, które 

usamodzielniły się po 2012 roku opuszczając formy inne niż piecza zastępcza (m.in. 

młodzieżowe ośrodki wychowawcze, zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich), 

- ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i wynosi 526 zł miesięcznie, 

dla osób, które opuściły pieczę zastępczą po 2012 roku. 

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wypłacono 9 świadczeń (3 osoby) 

działając w oparciu o ustawę o pomocy społecznej na kwotę 4.760,10 zł i 107 świadczeń (15 

osób) działając w oparciu o ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na 

kwotę 55.714,19 zł. 
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Nazwa placówki Ilość osób Liczba świadczeń Kwota świadczeń 

POW „Tęcza” w Kutnie 9 41 21.133,93 

POW we Franciszkowie 5 54 28.268,26 

RDD w Płocku 1 12 6.312,00 

MOW we Wrocławiu 2 6 3.173,40 

MOW Kolonia Ossa 1 3 1.586,70 

Ogółem 18 116 60.474,29 

 

W 2019 roku 18 osób uzyskało świadczenie na kontynuowanie nauki. Spośród nich 

1 zamieszkuje poza terenem naszego powiatu, jednakże z racji pochodzenia z powiatu 

kutnowskiego istnieje konieczność wypłacania jej pomocy pieniężnej.  

W okresie sprawozdawczym wypłacono 7 świadczeń w postaci pomocy na zagospodarowanie 

w wysokości 11.039,00 zł. 

Podopieczni kontynuują naukę w szkołach średnich, zawodowych, policealnych, a także  

w szkołach funkcjonujących przy specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych. 

W ciągu całego 2019 roku zostały wydane decyzje przyznające pomoc pieniężną                            

na kontynuowanie nauki (5), na usamodzielnienie (5), na zagospodarowanie (7) oraz decyzje 

o uchyleniu świadczeń (5). W większości przypadków powodem wstrzymania wypłaty 

świadczenia było nie otrzymanie promocji na kolejny semestr nauki w danej szkole lub brak 

realizacji indywidualnego programu usamodzielnienia. 

 

2) Pomoc wychowankom opuszczającym rodziny zastępcze 

 

Ogółem na powyższe zadanie wydatkowano – 258.809,27 zł 

W 2019 roku 34 osoby uzyskały świadczenia pieniężne na kontynuowanie nauki.  

Wypłacono 318 świadczeń na łączną kwotę 166.161,00 zł.  

 

 

 

 

 

Szczegółowe dane przedstawiają poniższe tabele: 
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Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki 

2019 

Rodzinna piecza 

zastępcza 

Liczba świadczeń Kwota świadczeń 

Rodziny zastępcze 

spokrewnione 

204 106.231,00 zł 

Rodziny zastępcze 

niezawodowe 

106 55.722,00 zł 

Rodziny zastępcze 

zawodowe 

- - 

Rodzinne Domy 

Dziecka 

8 4.208,00 zł 

RAZEM 318 166.161,00 zł 

Pomoc pieniężna na usamodzielnienie 2019 

Rodzinna piecza 

zastępcza 

Liczba świadczeń Kwota świadczeń 

Rodziny zastępcze 

spokrewnione 

10 36.171,00 zł 

Rodziny zastępcze 

niezawodowe 

3 20.817,00 zł 

Rodziny zastępcze 

zawodowe 

- - 

Rodzinne Domy 

Dziecka 

- - 

RAZEM 13 56.988,00 zł  

Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej 2019 

Rodzinna piecza 

zastępcza 

Liczba świadczeń Kwota świadczeń 

Rodziny zastępcze 

spokrewnione 

5 7.885,00 zł 

Rodziny zastępcze 

niezawodowe 

2 4.731,00 zł 

Rodziny zastępcze 

zawodowe 

- - 

Rodzinne Domy 

Dziecka 

- - 

RAZEM 7 12.616,00 zł 

 

W 2019 roku wydano 9 decyzji orzekających o przyznaniu pomocy pieniężnej 

na kontynuowanie nauki, 13 decyzji o przyznaniu pomocy pieniężnej na usamodzielnienie,  

17 decyzji przyznających pomoc na zagospodarowanie. Ponadto wydano 2 decyzje  
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o wygaśnięciu świadczenia, 3 decyzje o uchyleniu wypłaty pomocy pieniężnej                                  

na kontynuowanie nauki. 

Podsumowując – pomoc na kontynuowanie nauki udzielana pełnoletnim wychowankom 

rodzin zastępczych wpływa na ich aspiracje zawodowe, w związku z czym ułatwia start w 

dorosłe życie. 

 

ODPŁATNOŚĆ RODZICÓW BIOLOGICZNYCH ZA POBYT DZIECI  

W PIECZY ZASTĘPCZEJ 

 

Zgodnie z art. 193 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej, za pobyt dziecka w pieczy zastępczej rodzice 

biologiczni ponoszą miesięczną opłatę w wysokości przyznanych świadczeń oraz dodatków o 

których mowa w art. 80 ust. 1 i art. 81 - w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie 

zastępczej spokrewnionej, zawodowej, niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka, bądź 

średnich miesięcznym wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce 

opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce profilaktyczno – terapeutycznej oraz 

interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym – w przypadku umieszczenia dziecka w placówce 

opiekuńczo- wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej oraz 

interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym. Za ponoszenie opłaty za pobyt dziecka w pieczy 

zastępczej rodzice odpowiadają solidarnie.  

W myśl art. 194 ust. 2 i 3 w/w ustawy Rada Powiatu określa, w drodze uchwały, 

szczegółowe warunki umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia 

terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty o której mowa w 

art. 193 ust. 1. Natomiast starosta na wniosek lub z urzędu, uwzględniając uchwałę o której 

mowa wyżej może umorzyć w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczyć termin 

płatności, rozłożyć na raty lub odstąpić od ustalenia w/w opłaty. 

W oparciu o powyższą delegację ustawową, Rada Powiatu Kutnowskiego podjęła w dniu 

26.03.2012 roku uchwałę  Nr 110/XIV/12 w sprawie określenia warunków umorzenia                        

w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub 

odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu 

dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo 

terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym. 
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Według stanu na dzień 31.12.2019 roku liczba rodziców biologicznych dzieci 

umieszczonych w pieczy zastępczej wynosiła 301, w tym 244 rodziców dzieci umieszczonych 

w rodzinach zastępczych i 57 rodziców dzieci umieszczonych w instytucjonalnej pieczy 

zastępczej. Podstawą wydania decyzji w sprawie opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 

jest ustalanie sytuacji rodzinnej, zawodowej, dochodowej, zdrowotnej i majątkowej osób 

zobowiązanych, które następuje na podstawie informacji z OPS, zaświadczeń 

potwierdzających sytuację życiową zobowiązanych, oświadczenia złożonego przez osoby 

zobowiązane lub innych dokumentów zgromadzonych w toku postępowania. 

 W roku sprawozdawczym wydano łącznie 70 zawiadomień o wszczęciu postępowania 

wobec rodziców biologicznych w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy 

zastępczej, w tym 60 zawiadomień o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia opłaty za 

pobyt dziecka w rodzinie zastępczej oraz 10 zawiadomień w sprawie ustalenia odpłatności za 

pobyt dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej. Jednocześnie wysłano łącznie 613 

wniosków, w tym 427 wniosków o udostępnienie danych osobowych do instytucji, 104 pisma 

i 82 wezwania skierowane bezpośrednio do rodziców biologicznych, w celu ustalenia ich 

sytuacji życiowej, ustalenia adresu pobytu, numeru Pesel, uzyskania odpisu aktu urodzenia 

lub zgonu oraz innych danych, które miały znaczenie przy ustalaniu sytuacji socjalno -

bytowej rodziców biologicznych dzieci przebywających w pieczy zastępczej. 

 Starosta, ustalając wysokość opłaty rodziców dziecka przebywającego w pieczy 

zastępczej może częściowo albo całkowicie umorzyć postępowanie, odstąpić od ustalania 

opłaty ze względu na trudną sytuację rodziny lub droczyć termin płatności i rozłożyć powstałą 

zaległość na raty. 

Odstępuje się od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w sytuacji wystąpienia 

co najmniej jednej z poniższych przesłanek: 

1) dochód osoby zobowiązanej nie przekracza lub jest równy 250% kwoty kryterium 

dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej, 

2) dochód osób zobowiązanych nie przekracza lub jest równy 350% kwoty kryterium 

dochodowego na osobę w rodzinie, 

3) osoba zobowiązana do ponoszenia odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej płaci 

alimenty na dziecko przebywające w pieczy zastępczej. 

 W roku sprawozdawczym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie łącznie 

odstąpiło od ustalenia opłaty wobec 61 rodziców biologicznych, których dzieci przebywają  
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w pieczy zastępczej. Wydano również łącznie 41 decyzji wygaszających w całości lub  

w części wcześniej wydane decyzje w sprawie odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach 

zastępczych oraz placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Przyczyny wydania decyzji 

wygaszających to odejście dziecka z placówki bądź rodziny zastępczej z powodu powrotu do 

rodziców biologicznych, ukończenie 18 roku życia i złożenie wniosku o świadczenie na 

kontynuowanie nauki, przekazanie dziecka rodzicom adopcyjnym oraz zgon rodzica 

biologicznego. Wydano także 5 decyzji naliczających odpłatność od rodziców biologicznych 

za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.  

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie prowadzi dokumentację zmierzającą 

do ustalenia aktualnej sytuacji życiowej rodziców biologicznych dzieci przebywających  

w pieczy zastępczej. W związku z tym występuje z wnioskiem o udostępnienie danych 

osobowych do różnymi instytucji, takich jak: ZUS, KRUS, Urząd Skarbowy, USC, Zakład 

Karny, Areszt Śledczy, Ośrodek Pomocy Społecznej, Urząd Miasta oraz Gminy, Powiatowy 

Urząd Pracy, zakłady pracy, Domy Pomocy Społecznej, kancelarie komornicze. 

 

ALIMENTACJA 

 Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny                    

i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 ze zm.) - kierownik powiatowego 

centrum pomocy rodzinie zobowiązany jest do wytoczenia powództwa o zasądzenie 

świadczeń alimentacyjnych, w przypadku, gdy od umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej 

upłynął rok.  

 W związku z powyższym w 2019 roku Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Kutnie skierował 22 pozwy przeciwko 30 rodzicom biologicznym o zasądzenie 

świadczeń alimentacyjnych na rzecz małoletnich dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej 

(w tym, cofnięto 2 roszczenia wobec rodziców biologicznych z powodu zasądzonych 

alimentów przed umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej). 

W roku sprawozdawczym toczyło się 10 rozpraw w Sądzie Rejonowym w Kutnie, 1 rozprawa 

w Sądzie Rejonowym w Płocku i 1 rozprawa w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie, z które 

zakończyły się prawomocnym wyrokiem sądu zasądzającym alimenty na rzecz 16 dzieci. 

Łączna kwota świadczeń alimentacyjnych zasądzonych w 2019 roku to 6.450,00 zł. Pozostałe 

wnioski oczekują na wyterminowanie sprawy.  
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EGZEKUCJA I WINDYKACJA 

 W myśl art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny  

i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 ze zm.) - kierownik powiatowego 

centrum pomocy rodzinie zobowiązany jest do prowadzenia postępowań zmierzających do 

ściągnięcia należności w trybie egzekucji administracyjnej względem osób, które nienależnie 

pobrały świadczenia lub były zobowiązane do ponoszenia kosztów odpłatności za pobyt 

dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej.   

 W roku sprawozdawczym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie prowadziło 

postępowania wobec 35 dłużników. W związku z powyższym podjęto następujące działania: 

skierowano łącznie 55 pism do instytucji oraz dłużników dotyczących ściągnięcia należności, 

wysłano 7 upomnień  do osób zobowiązanych do spłacenia należności, a wobec 6 dłużników 

skierowano do urzędu skarbowego tytuły wykonawcze o ściągnięcie należności w trybie 

egzekucji administracyjnej. Od 14 dłużników ściągnięto należności w całości. Wydano  

1 decyzję o umorzeniu zadłużenia.  Wydano 2 decyzje o rozłożeniu zadłużenia na raty. Stan 

należności na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi 34.868,30 zł, w tym odsetki od zaległości 

2.791,80 zł i koszty upomnienia 162,80 zł. 

 

V.  REHABILITACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 

REHABILITACJA SPOŁECZNA 

 

Zasadniczym zadaniem wykonywanym na szczeblu Powiatu jest udzielanie wszechstronnego 

wsparcia w usprawnianiu i integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem społecznym 

zgodnie z zadaniami wynikającymi z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1172). 

Zakres tych działań jest istotnym elementem rehabilitacji społecznej, stanowiącej część 

ogólnego procesu rehabilitacji, polegającej na przygotowaniu osoby niepełnosprawnej                     

do pełnienia różnych ról społecznych właściwych dla wieku i płci oraz na umożliwieniu 

jej pełnego uczestnictwa w życiu społecznym, a przez to integrację lub reintegrację społeczną. 

Realizacja zadań zgodnie z art. 35 a ustawy o rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1172): 
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1. opracowywanie i realizacja, zgodnych z powiatową strategią rozwiązywania problemów 

społecznych, powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie 

rehabilitacji społecznej rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia, 

2. przestrzeganie praw osób niepełnosprawnych, 

3. współpraca z instytucjami administracji rządowej i samorządowej w opracowywaniu                   

i realizacji powyższych programów, 

4. podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności, 

5. współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób 

niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej, 

6. dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach 

rehabilitacyjnych, 

7. dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, 

w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych, 

8. dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki 

pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów, 

9. dofinansowanie sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych 

10. dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej, 

11. dofinansowanie rehabilitacji dzieci i młodzieży. 

 Rada Powiatu Kutnowskiego w 2019 roku przeznaczyła środki z PFRON                       

na poszczególne zadania z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych w kwocie 

2.633.150,00 zł.  

 

Decyzje Rady Powiatu Kutnowskiego dot. podziału środków przedstawia poniższa tabela: 

Zadania Uchwała nr 

42/VII/19                  

z dnia                    

03 kwietnia 

2019 roku 

Uchwała nr 

75/XVI/19                  

z dnia 30 

października 

2019 roku 

Uchwała nr 

83/XVII/19                

z dnia 27 listopada 

2019 roku 

RAZEM 

I. Rehabilitacja zawodowa 
-§1 pkt.1 przyznanie osobom 

niepełnosprawnym środków na 

podjęcie działalności gospodarczej, 

rolniczej albo na wniesienie wkładu do 

spółdzielni socjalnej (art.12a); 

- §1 pkt.2 dokonanie zwrotu kosztów 

wyposażenia stanowiska pracy osoby 

niepełnosprawnej (art.26e ust. 1) 

 

25.000,00 

 

 

 

25.000,00 

 

- 25.000,00 

 

 

 

- 25.000,00 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

II. Rehabilitacja społeczna  

- Warsztaty Terapii Zajęciowej 1.156.740,00 - + 19.500,00 1.176.240,00 
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- Turnusy rehabilitacyjne 400.000,00 - - 400.000,00 

- Sport, kultura, rekreacja i 

turystyka  

10.000,00 - - 10.000,00 

- Sprzęt rehabilitacyjny, 

przedmioty ortopedyczne i 

środki pomocnicze i środki 

pomocnicze 

604.122,00 + 50.000,00 + 112.788,00 766.910,00 

- Bariery (architektoniczne,  

w komunikowaniu się, 

techniczne) 

280.000,00 - - 280.000,00 

  

2.500.862,00 

 

- 

 

132.288,00 

 

2.633.150,00 

 

Zgodnie z Uchwałą nr 42/VII/19 Rady Powiatu Kutnowskiego z dnia 03 kwietnia 

2019r. wszystkie środki, które nie zostały wykorzystane na realizację zadań określonych                    

w uchwałach w terminie do dnia 15 grudnia 2019 r. zostały przeznaczone na dofinansowanie 

zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.   

 

FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ 

I ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 

 

1. Rehabilitacja osób niepełnosprawnych 

Na zadania nałożone ustawą o rehabilitacji zawodowej oraz zatrudnieniu osób 

niepełnosprawnych finansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w 2019 roku otrzymano ogółem  2.633.150,00 zł. Na dzień  31.12 2019 

roku wykorzystano kwotę 2.633.017,00 zł.  

Poniższa tabela przedstawia wysokość środków określonych w planie finansowym 

przypadających na poszczególne zadania oraz ich realizację.  

 

 

Wyszczególnienie 

Wykonanie wydatków 

na 

31.12.2019r. 

1. Środki na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej 0 

2. Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji  społecznej 2.633.017,00 

w tym na:  

Dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych (art.35a ust.1 

pkt 7 lit.a) 

397.603.,00 

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji turystyki  

(art.35a ust.1 pkt.7 lit.b) 

9.000,00 

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu 267.672,00 
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się i technicznych (art. 35a ust.1 pkt 7 lit.d) 

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przed. ortoped.                       

i środki pomocnicze (art.35a ust.1 pkt 7 lit. c) 

782.502,00 

Zobowiązania dotyczące finansowania kosztów działania WTZ (art.35a 

ust.1 pkt.8) 

1.176.240,00 

Razem 2.633.017,00 

Środki otrzymane na obsługę zadań 65.826,00 

Ogółem 2.698.843 0 

 

                                        

2. Uczestnictwo osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych 

Do podstawowych form rehabilitacji społecznej zalicza się zwłaszcza uczestnictwo                     

w turnusach rehabilitacyjnych. Turnus rehabilitacyjny oznacza aktywną formę rehabilitacji, 

połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej 

sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi przez 

nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań,                

a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu.  

Wysokość dofinansowania uzależniona była m.in. od dochodów przypadających na jednego 

członka rodziny, od stopnia niepełnosprawności, od faktu czy dana osoba pracuje oraz                    

od przeciętnego wynagrodzenia w minionym kwartale.  

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r.  

w sprawie określania rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków 

PFRON ( Dz. U. z 2015 r. poz. 926) oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, 

Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych 

(Dz. U. z 2014 r. poz.1937) wysokość dofinansowania została pomniejszona o 20% z powodu 

uzyskania mniejszych środków finansowych z PFRON na realizację zadań z zakresu 

rehabilitacji społecznej. Zmiana sposobu obliczania wysokości dofinansowania do turnusów 

rehabilitacyjnych w zależności od zmieniającego się przeciętnego wynagrodzenia nie 

wpłynęła znacząco na kwotę dofinansowania. 

Zadanie obejmuje: 

1. udzielanie informacji o organizowanych turnusach, wydawanie wniosków  i formularzy,  

2. przyjmowanie i kontrola prawidłowości składanych wniosków,  

3. przygotowywanie informacji o przyznaniu dofinansowania dla każdego wnioskodawcy       
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indywidualnie, 

4. sprawdzanie posiadanych przez ośrodki rehabilitacyjne i organizatorów wpisów                         

o  uprawnieniach do organizowania turnusów   rehabilitacyjnych, 

5. przygotowanie dokumentacji do wypłaty dofinansowania,  

6. naliczanie i wypłata dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych,  

7. przekazywanie środków finansowych drogą elektroniczną,  

8. przyjmowanie i kontrola informacji o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego,  

9. rozliczanie faktur dotyczących pobytu na turnusie rehabilitacyjnym,  

10. promocja i opracowywanie informacji na temat możliwości uczestnictwa w turnusach 

rehabilitacyjnych w mediach lokalnych, 

11. uczestnictwo w szkoleniach i prezentacjach ośrodków rehabilitacyjnych. 

W 2019 roku liczba ubiegających się o dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych ogółem 

wynosiła 704 osoby (w tym 141 opiekunów). Wypłacono dofinansowanie dla 402 osób                

(w tym 95 opiekunów) na łączną kwotę 397.603,00 zł. 

Na kwotę wydatkowanych środków 397.603,00 zł składa się: 

339.215,00 zł na osoby dorosłe i ich opiekunów 

58.388,00 zł na dzieci i młodzież również z opiekunami. 

 

Tabela przedstawia osoby dorosłe i ich opiekunów korzystające z turnusów rehabilitacyjnych: 

Turnusy rehabilitacyjne 

Osoby dorosłe 

Realizacja w zł Ilość osób 

osoby dorosłe  286.481,00 274 

pracownicy ZPCH 0 0 

opiekunowie dorosłych  52.734,00 69 

Ogółem: 339.215,00 343 

 

W 2019 roku w turnusach rehabilitacyjnych uczestniczyły 274 osoby dorosłe 

niepełnosprawne oraz 69 opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych.  

 

 

 

 

 

Tabela zawiera dane dotyczące uczestnictwa dzieci i ich opiekunów w turnusach 
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rehabilitacyjnych w 2019 roku: 

Turnusy rehabilitacyjne 

 

Realizacja w zł Ilość osób 

dzieci i młodzież 

niepełnosprawna 

38.160,00 33 

opiekunowie dzieci  20.228,00 26 

Ogółem: 58.388,00 59 

 

W 2019 roku w turnusach rehabilitacyjnych uczestniczyło 33 dzieci 

niepełnosprawnych oraz 26 opiekunów.  

 

 

Tabela obrazuje podział osób niepełnosprawnych uczestniczących w turnusach 

rehabilitacyjnych ze względu na płeć: 

Turnusy rehabilitacyjne 

 

Realizacja w zł Ilość osób 

kobiety  178.890,00 171 

mężczyźni  218.713,00 231 

Ogółem: 397.603,00 402 

 

 

Tabela obrazuje mieszkańców wsi i mieszkańców miast uczestniczących w turnusach 

rehabilitacyjnych: 

Turnusy rehabilitacyjne 

 

Realizacja w zł Ilość osób 

mieszkańcy miast  314.678,00 326 

mieszkańcy wsi  82.925,00 76 

Ogółem: 397.603,00 402 

 

 

  

3. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się  

i technicznych 

Dofinansowanie powyższego zadania ma na celu umożliwienie lub w znacznym stopniu 

ułatwienie osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub 

kontaktów z otoczeniem.  

Wysokość dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, technicznych  

i w komunikowaniu się wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż                   

do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.  
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O dofinansowanie mogą ubiegać się: 

- na likwidację barier architektonicznych- osoby niepełnosprawne, które mają trudności            

w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami 

wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku 

mieszkalnego, w którym stale zamieszkują, 

- na likwidację barier w komunikowaniu się i technicznych –osoby niepełnosprawne, 

jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.  

 W roku sprawozdawczym 107 osób złożyło wnioski o dofinansowanie tego zadania. 

Kwota złożonych wniosków to 354.397,00 zł 

Plan finansowy na 2019 rok wynosił 280.000,00 zł.  

Wykorzystano środki w kwocie 267.672,00 zł, dofinansowanie otrzymały 84 osoby 

niepełnosprawne. 

Liczba osób, które skorzystały z dofinansowania z podziałem na poszczególne bariery: 

- na likwidację barier architektonicznych – 48 osób na  łączną kwotę 224.472,00 zł, 

- na likwidację barier w komunikowaniu się – 27 osób uczących się na łączną kwotę 

25.200,00 zł, 

- na likwidację barier  technicznych – 9 osób na łączną kwotę 18.000,00 zł. 

Dofinansowania nie otrzymały wszystkie osoby niepełnosprawne z uwagi na brak 

podstaw do przyznania dofinansowania (osoby nie spełniały przesłanek zawartych                           

w Zarządzeniu Dyrektora PCPR w Kutnie odnośnie zasad dofinansowywania w/w) oraz 

niewystarczające środki finansowe PFRON. 

Zadanie obejmuje: 

1. Udzielanie informacji i wydawanie wniosków o likwidację barier architektonicznych/ 

technicznych/ w komunikowaniu się. 

2. Przyjmowanie i kontrola prawidłowości składanych wniosków, 

3. Kwalifikowanie wniosków do realizacji, 

4. Przeprowadzanie wizji lokalnych u wnioskodawców, 

5.Prowadzenie negocjacji dotyczących zakresu prac budowlanych, architektonicznych              

i innych oraz wysokości dofinansowania, 

6.Ocena kosztorysów , umów z wykonawcami prac budowlanych i innych, 

7. Kontrola przebiegu realizacji prac poprzez wizje lokalne i kontrole dokumentów, 

8.Naliczanie i wypłata dofinansowania. 
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L.p. Rodzaj 

dofinansowania 

Plan  

na 2019 rok 

Wykonanie 

za 2019 rok 

Ilość zrealizowanych 

umów w 2019 r. 

Likwidacja barier ogółem 280.000,00 267.672,00 

 

84 

w tym:    

1. architektoniczne  - 224.472,00 48 

2. w komunikowaniu się - 25.200,00 27 

3. techniczne - 18.000,00 9  

 

 

4. Dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne  

i środki pomocnicze 

Wysokość dofinansowania: 

- zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 80% kosztów tego sprzętu, 

nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia, 

- zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wynosiła do 100% 

udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie 

odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany lub do 100% sumy kwoty 

limitu, o którym mowa wyżej wyznaczonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz 

wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów 

i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.  

PCPR przyjęło ogółem w 2019 r. 936 wniosków. Zrealizowanych zostało 740 wniosków 

na łączną kwotę 782.502,00 zł 

Na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne              

i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych 

przepisów wydatkowano w 2019 roku środki finansowe w wysokości 782.502,00 zł,  

 

 

 

 

 

 

 

 

Na kwotę  782.502,00 zł składa się: 
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Osoby Liczba wniosków Kwota 

 

osoby dorosłe 709 725.983,00 zł 
dzieci i młodzież  31 56.519,00 zł 

                      Ogółem  740 782.502,00 zł 
 

Otrzymanie dofinansowania przez osoby niepełnosprawne uzależnione jest od nie 

przekroczenia kryterium dochodu, o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra  Gospodarki, 

Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie określenia rodzajów 

zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 926) i udziału NFZ w zakupie 

przedmiotu. 

Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze to są m.in. wózki inwalidzkie, protezy, 

obuwie ortopedyczne, balkoniki, cewniki, pieluchomajtki, aparaty słuchowe, kule, 

pionizatory, materace p/o, i inne.  

 

Tabela przedstawia udział kobiet, mężczyzn i dzieci w realizowanym zdaniu wraz  

z kwotą wypłaconych środków finansowych: 

 

Środki pomocnicze, 

przedmioty ortopedyczne                   

i sprzęt rehabilitacyjny 

Liczba wniosków Kwota 

kobiety  446 397.124,00 zł 

mężczyźni  263 328.859,00 zł 

dzieci i młodzież  31 56.519,00 zł 

                                 

Ogółem 

 

740 

 

782.502,00 

 

 

 

 

 

 

 

Poniższa tabela przedstawia udział mieszkańców wsi i mieszkańców miast korzystających              
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z dofinansowania w 2019 roku: 

 

Środki pomocnicze, 

przedmioty ortopedyczne                   

i sprzęt rehabilitacyjny 

Liczba wniosków Kwota 

mieszkańcy wsi 196 214.090,00 zł 

mieszkańcy miasta  544 568.412,00 zł 

Ogółem  740 782.502,00 zł 
 

 

5. Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej  

Warsztaty Terapii Zajęciowej służą rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców 

powiatu w stosunku do których orzeczono niezdolność do pracy, a których zakwalifikowano 

do rehabilitacji w formie terapii zajęciowej.  

W powiecie kutnowskim funkcjonują dwa Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kutnie              

i w Żychlinie. Placówki prowadzone są przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób                    

z Niepełnosprawnością Intelektualną. 

Terapia indywidualna i grupowa prowadzona w Warsztatach odbywa się                            

w pracowniach, a grupa terapeutyczna liczy 5 uczestników.  

 

Zadanie obejmuje:  

1. Nadzorowanie warsztatów terapii zajęciowej prowadzonych przez Polskie 

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kutnie                       

i w Żychlinie. 

2. Dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej, w tym przygotowanie 

aneksów o finansowanie działalności ze środków PFRON oraz ze środków Starostwa 

Powiatowego w Kutnie. 

3. Nadzorowanie i kontrola działalności warsztatów pod względem realizacji programu 

rehabilitacji. 

4. Nadzorowanie i kontrola działalności warsztatów pod względem wydatkowania 

środków, realizacji planu finansowego (kwartalnie, półrocznie, rocznie) i budżetu 

ustalonego ze środków PFRON. 

5. Naliczanie i wypłaty dofinansowania na funkcjonowanie warsztatów ze środków 

PFRON i ze środków Starostwa Powiatowego w Kutnie. 
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Działania podejmowane przez Warsztaty zmierzają do rozwoju ogólnego każdego 

uczestnika, poprawy zaradności osobistej, sprawności psychofizycznych oraz przystosowania           

i funkcjonowania społecznego. Biorąc pod uwagę skalę niepełnosprawności mieszkańców 

powiatu konieczny jest dalszy rozwój infrastruktury społecznej i powstawanie placówek, 

gdzie pomoc otrzymają osoby o najwyższym stopniu niepełnosprawności. 

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1172) określa najważniejsze elementy 

funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej, przepisami wykonawczymi jest 

rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 roku 

w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. z 2004 roku, Nr 63, poz. 587). 

Rada Powiatu Kutnowskiego Uchwałą nr 42/VII/19 z dnia 03 kwietnia 2019 roku 

przeznaczyła na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej na 2019 

rok środki finansowe z PFRON w wysokości 1.156.740,00 zł oraz Uchwałą Nr 83/XVII/19 

Rady Powiatu Kutnowskiego  z dnia 27 listopada 2019 roku zwiększyła środki finansowe                     

z PFRON przeznaczone na dofinansowanie kosztów WTZ o kwotę 19.500,00 zł tj. do kwoty 

1.176.240,00 zł. 

 

Finansowanie działalności WTZ w 2019 roku przedstawia się następująco: 

WTZ Kutno 

- 633.360,00 zł środki PFRON  

- 70.374,00 zł środki z budżetu powiatu 

WTZ Żychlin 

- 542.880,00 zł środki PFRON 

- 60.320,00 zł środki z budżetu powiatu 

Wykorzystano 1.176.240,00 zł środków PFRON tj. 100 % planu i 130.694,00 zł z budżetu 

powiatu, tj.100 % planu. 

 

 

 

Organizacja warsztatów prowadzona jest w następujących pracowniach:  
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Warsztat Terapii Zajęciowej w Kutnie 

29 Listopada 27, 99-300 Kutno 

Warsztat Terapii Zajęciowej w Żychlinie 

Dobrzelińska 6, 99-320 Żychlin 

               Pracownie terapeutyczne:  

- pracownia gosp.- gastronomiczna, 

- pracownia umiejętności społecznych, 

- pracownia  rękodzieła, 

- pracownia krawiecka, 

- pracownia plastyczna, 

- pracownia arteterapii 

- pracownia życia codziennego 

Pracownie terapeutyczne:  

1) pracownia gospodarstwa domowego, 

      2) pracownia tkacko- dziewiarsko-    

krawiecka, 

- pracownia  plastyczno-techniczna, 

- pracownia stolarsko-modelarska, 

- pracownia muzyczno-

humanistyczna/umiejętności 

społecznych i zawodowych 

- pracownia komputerowo-

poligraficzna 

Liczba uczestników: 35 

(22 mężczyzn i 13 kobiet) 

Liczba uczestników: 30 

(14 mężczyzn i 16 kobiet) 

 

Uczestnikami warsztatu są osoby niepełnosprawne, które ukończyły 18 rok życia           

i posiadają wskazania do terapii zajęciowej zawarte w orzeczeniu o stopniu 

niepełnosprawności, wydanym przez właściwy organ. 

Celem warsztatu jest: 

- aktywne wspomaganie procesu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób 

niepełnosprawnych, 

- stwarzanie osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwości 

rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskiwania lub przywracania 

umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. 

Każdy uczestnik realizuje indywidualny program rehabilitacji i terapii zgodnie z planem 

działalności warsztatu i programem poszczególnych pracowni.  

Programy są okresowo oceniane, modyfikowane i doskonalone. Rada programowa w skład, 

której wchodzą pracownicy merytoryczni warsztatu dokonuje oceny postępów rehabilitacji 

uczestników co pół roku. Ocena roczna jest dokonywana w obecności uczestnika terapii  

oraz przedstawiciela Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie.  

Ocena postępów uczestnika ma charakter punktowy i jest prowadzona według systemu 

opracowanego przez Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych. 

Rehabilitacja społeczna i zawodowa realizowana jest poprzez odpowiednie metody  

i formy terapii. W ramach rozwijania zdolności do samodzielnego wykonywania czynności 

życia codziennego uczestnicy wykonują ćwiczenia w zakresie samoobsługi, umiejętności 
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higienicznego i estetycznego przyrządzania posiłków, obsługi urządzeń AGD, umiejętności 

odpowiedniego zachowania się, umiejętności dbania o wygląd zewnętrzny i higienę osobistą. 

Formy terapii stosowane w warsztatach: 

- terapia grupowa,  

- terapia indywidualna,  

- muzykoterapia,  

- arteterapia, 

- ergoterapia, 

- socjoterapia, 

- kinezyterapia, 

- wsparcie psychologiczne,  

- zajęcia rekreacyjne,  

Treningi:  

- umiejętności interpersonalnych,  

- asertywności,  

- rozwiązywanie trudnych sytuacji,  

- komunikacji,  

- ekonomiczny, 

 

Metody pracy:  

- słowne, 

- praktyczne, 

- oglądowe, 

- programowe, 

- weryfikacyjne, 

- objaśniająco - poglądowe.  

 

W WTZ uczestnicy otrzymują środki finansowe w ramach „treningu ekonomicznego” 

wypłacane zgodnie z obowiązującym w placówce regulaminem. Wysokość kwoty określana 

jest na podstawie zaangażowania w pracę oraz obecności na zajęciach.  

Uczestnicy Warsztatów w 2019 roku brali udział w imprezach kulturalnych, spotkaniach 

okolicznościowych, imprezach integracyjnych, wycieczkach, turnusach rehabilitacyjnych, 
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festiwalach i przeglądach twórczości, konkursach, zawodach sportowych. Najważniejsze z 

nich to: Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną, Spartakiada Osób 

Niepełnosprawnych Intelektualnie. 

W skład kadry zatrudnionej w Warsztatach Terapii Zajęciowej wchodzą: kierownicy 

placówek, rehabilitanci, instruktorzy terapeuci zajęciowej, terapeuci, psychologowie, 

pracownicy administracyjni i kierowcy. Pracownicy merytoryczni w większości posiadają 

wykształcenie wyższe a także dodatkowe kwalifikacje do pracy z osobami upośledzonymi 

umysłowo. Pracownicy biorą udział w szkoleniach podnoszących ich wiedzę merytoryczną 

oraz wzbogacających ich codzienną pracę terapeutyczną.  

 

Pracownicy WTZ Kutno Pracownicy WTZ Żychlin 

 

Liczba osób zatrudnionych na umowę o 

pracę wynosiła 16(w tym 1 osoba na 

zastępstwo), w przeliczeniu na etaty 10,75 

etatów. 

 

Liczba osób zatrudnionych na umowę o pracę 

wynosiła 12, w przeliczeniu na etaty 10,25 

etatu. 

 

 

Realizacji powyższych celów służy stosowanie technik terapii zajęciowej zmierzających 

do usamodzielnienia uczestników, poprzez wyposażenie ich w umiejętności wykonywania 

czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej, a także rozwijania psychofizycznych 

sprawności oraz podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych, 

umożliwiających uczestnictwo w szkoleniu zawodowym albo podjęcie pracy. 

 

6. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych 

 

W 2019r. zawarto 9 umów  na kwotę 9.000,00zł dotyczących realizacji zadań                     

z zakresu sportu, kultury, turystyki i rekreacji.  

Wysokość dofinansowania zadania wynosi do 60% kosztów przedsięwzięcia. Środki 

określone przez Radę Powiatu na realizację zadania wynosiły 10.000,00 zł,. 

Wypłacone zostało dofinansowanie  w wysokości 9.000,00zł. 

O dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające 

osobowości prawnej, które złożą odpowiedni wniosek w terminie do dnia 30 listopada roku 
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poprzedzającego realizację zadania, oraz: 

- prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat 

przed złożeniem wniosku,  

- udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych 

warunków technicznych i lokalowych do rodzaju zadania, 

- udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na 

sfinansowanie przedsięwzięcia, w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków 

Funduszu. 

Działania realizowane w ramach zadania zmierzają do odnowy i doskonalenia sił 

psychofizycznych, wspierania i promocji twórczości, edukacji i oświaty kulturalnej oraz 

akceptacji w społeczeństwie osób niepełnosprawnych. 

 

Zadanie obejmuje: 

- Udzielanie informacji i wydawanie wniosków na realizację zadania,  

- Przyjmowanie i kontrola prawidłowości składanych wniosków, 

- Kwalifikowanie wniosków do realizacji na podstawie kontroli dokumentacji, 

- Przygotowanie umów, 

- Naliczanie i wypłata dofinansowania,  

- Rozliczenie umowy na podstawie przedstawionych faktur i rachunków. 

Wśród wnioskodawców, którzy skorzystali z dofinansowania były następujące podmioty: 

- Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem 

- Polski Związek Niewidomych, Okręg Łódzki, koło terenowe nr 10 

- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów 

- Stowarzyszenie „Złoty wiek”, 

- Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło nr 

1 w Kutnie 

- Polskie Stowarzyszenie Diabetyków 

- Stowarzyszenie „LARIS”, 

- Kutnowski Klub Amazonek, 

- Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Przystań”. 

 

W ramach realizacji zadania organizowane były następujące przedsięwzięcia: 
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- V Spartakiada Miedzypokoleniowa MIDAS – mali i duzi aktywni sportowo, 

- Wyjazdy rehabilitacyjne, 

- Dzień Dziecka – spotkania integracyjne, 

- XIV Spartakiada Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną 

- Wyjazdy edukacyjno – integracyjne 

- Obchody Dnia Osoby Niewidomej 

- Dni Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną 

 

 

Lp. Ilość zawartych 

umów 

Plan finansowy na 

dofinansowanie 

Realizacja planu 

finansowego w zł 

1. 9 10.000,00 9.000,00 

 

 

7. Realizacja programów celowych PFRON  

a) „Aktywny Samorząd” 

Program „Aktywny samorząd” jest ważnym elementem wydajniejszego modelu polityki 

społecznej wobec osób niepełnosprawnych. Działania przewidziane w programie uzupełnią 

plany ujęte w powiatowych strategiach rozwiązywania problemów społecznych  i programach 

działań na rzecz osób niepełnosprawnych. 

Cele programu 

- Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier 

ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, 

zawodowym i w dostępie do edukacji. 

- Cele szczegółowe programu: 

1. przygotowanie beneficjentów programu z zaburzeniami ruchu i percepcji 

wzrokowej do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie                  

im włączenia się do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego, 

2. przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, 

zawodowej lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub 

ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych, 
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3. umożliwianie beneficjentom programu aktywizacji zawodowej poprzez 

zastosowanie elementów wspierających ich zatrudnienie, 

4. poprawa szans beneficjentów programu na rywalizację o zatrudnienie na 

otwartym rynku pracy poprzez podwyższanie kwalifikacji, 

5. wzrost kompetencji osób zaangażowanych w proces rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych, pracowników lub pracujących na rzecz jednostek 

samorządu terytorialnego lub organizacji pozarządowych. 

 

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:  

Obszar A – likwidacja bariery transportowej 

- Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu 

– adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności-do 16 roku życia lub ze 

znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu 

ruchu, 

- Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy – adresowana dla osób ze znacznym 

albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu), 

- Zadanie 3- pomoc w uzyskaniu prawa jazdy – adresowana dla osób ze znacznym albo 

umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu w stopniu 

wymagającym z korzystania usług tłumacza języka migowego, 

- Zadanie 4- pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu 

– adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem 

niepełnosprawności z dysfunkcją narządu słuchu. 

Obszar B- likwidacja barier do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym: 

- Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz 

oprogramowania – adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności 

do 16 roku życia lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją 

narządu wzroku lub obu kończyn górnych , 

- Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu 

sprzętu elektronicznego i oprogramowania, 
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- Zadanie 3- pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz 

oprogramowania – adresowana do osób z umiarkowanym stopniem 

niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku, 

- Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz 

oprogramowania – adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności 

(do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem 

niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami 

w komunikowaniu się za pomocą mowy, 

- Zadanie 5 -pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu 

elektronicznego, zakupionego w ramach programu – adresowana do osób 

z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym 

stopniem niepełnosprawności. 

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się 

- Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub 

wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym – adresowana do osób 

z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym 

stopniem niepełnosprawności, 

- Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne 

rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości – adresowana 

do osób ze stopniem niepełnosprawności, 

- Zadanie 4 –   pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy 

kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, co najmniej 

na III poziomie jakości – adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności, 

- Zadanie 5- pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub 

oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego – adresowana do osób 

z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym 

stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy 

w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty 

na użytkowanie przedmiotu dofinansowania, 
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Obszar D– pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla 

osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu 

opieką), adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, 

którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka. 

W 2019 roku w Module I – Likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną  

i zawodową złożone zostały 23 wnioski. Pozytywną weryfikację przeszło 8 wniosków  

i zostało wypłacone dofinansowanie w łącznej wysokości 42.119,60 zł na zakup protez, 

akumulatorów do wózków inwalidzkich, sprzętu elektronicznego, a także pomocy  

w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla dziecka 

przebywającego w żłobku bądź w przedszkolu.  

W Module II – Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym złożonych zostało 

40 wniosków. Pozytywną weryfikację przeszło 38 wniosków. Łączna kwota wypłaconego 

dofinansowania wyniosła 83.133,51 zł. Dofinansowanie wypłacone ze środków PFRON 

obejmowało wysokość czesnego za jeden semestr roku akademickiego/szkolnego oraz 

dodatek na pokrycie kształcenia.  

Na koniec roku 2019 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dokonało monitoringu                  

przyznanego dofinansowania ze środków PFRON w ramach programu. Z analizy wynika,                     

iż dofinansowanie umożliwiło wnioskodawcom kontynuowanie nauki, stworzyło warunki dla 

rozwoju własnych umiejętności, poprawę zdrowia, możliwość samodzielnego załatwiania 

spraw urzędowych oraz nawiązywania i podtrzymywania kontaktów  z innymi ludźmi.  

W ramach działań promocyjnych PCPR poinformował szkoły ponadgimnazjalne, w tym 

ośrodki szkolno-wychowawcze, szkoły specjalne oraz placówki z oddziałami integracyjnymi, 

urzędy miast i gmin oraz ośrodki pomocy społecznej z terenu powiatu o możliwości 

uzyskania wsparcia przez osoby niepełnosprawne spełniające warunki uczestnictwa                     

w programie. 

Informacje o programie są zamieszczane na portalach internetowych, stronie PCPR oraz  

prasie i lokalnej TV.  

 

8. Współpraca z Powiatową Społeczną Radą do Spraw Osób Niepełnosprawnych  

Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych została powołana przez 
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Starostę Kutnowskiego zarządzeniem nr 46/2015 z dnia 09 listopada 2015 roku. 

Tryb działania Rady określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 

Socjalnej z dnia 25 marca 2003 roku w sprawie organizacji oraz trybu działania 

wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U.             

z 2003 r. nr 62, poz.560). 

Powiatowa Rada jest organem doradczym i składa się z 5 osób,  

w tym przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza oraz pozostałych członków 

powołanych spośród przedstawicieli działających na terenie powiatu organizacji 

pozarządowych oraz jednostek samorządu terytorialnego szczebla powiatowego i gminnego. 

Jej siedzibą jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie, ul. Krzywoustego 11. 

Do zakresu działań Powiatowej Społecznej Rady zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 

roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych           

(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1172) należy inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do: 

1) integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,  

2) realizacji praw osób niepełnosprawnych, 

3) opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób 

niepełnosprawnych, 

4) ocena realizacji programów, 

5) opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu 

pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.  

 

Zarządzeniem Starosty Kutnowskiego z dnia 23 września 2019 roku powołana została na 

nową kadencję 2019 – 2023 Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych,  

w której skład wchodzi pięciu członków.  

W 2019r. odbyło się 8 spotkań Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób 

Niepełnosprawnych. Członkowie Społecznej Rady uczestniczą w komisjach  

ds. rozpatrywania wniosków o dofinansowanie zadań ze środków PFRON. 

 

 

REHABILITACJA ZAWODOWA 

 

Rehabilitacja zawodowa ma na celu pomoc ułatwiającą osobie niepełnosprawnej 
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uzyskanie i utrzymanie odpowiedniego zatrudnienia i awansu zawodowego przez 

umożliwianie jej korzystania z poradnictwa zawodowego, szkolenia i pośrednictwa pracy.  

W tym celu instytucje i organizacje realizują  różne programy skierowane do osób 

niepełnosprawnych, na które pozyskują środki z PFRON, EFS i Urzędu wojewódzkiego.  

W 2019 roku Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie realizował zadania mające na celu 

aktywizowanie osób niepełnosprawnych. Ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych dokonano zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy             

dla 1 osoby niepełnosprawnej na kwotę 25.000,00zł.oraz na podjęcie działalności 

gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej na kwotę 25.000,00zł. 

 

POZOSTAŁE ZADANIA REALIZOWANE NA RZECZ REHABILITACJI 

SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

    

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie informuje mieszkańców Powiatu 

Kutnowskiego o przysługujących prawach, uprawnieniach i zmianach legislacyjnych poprzez 

współpracę z lokalnymi mediami oraz spotkania z organizacjami pozarządowymi. 

Na stronie internetowej PCPR na bieżąco można uzyskać informacje na temat 

oferowanej pomocy oraz nowych inicjatywach w zakresie działań na rzecz osób 

niepełnosprawnych.  

 Pracownicy PCPR biorą udział w naradach, sesjach, komisjach, spotkaniach, gdzie 

przekazywane są informacje dotyczące świadczonej pomocy. Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie współpracuje z organizacjami pozarządowymi w zakresie przekazywania informacji  

na temat możliwości uzyskiwania dotacji na zadania statutowe organizacji.  

 

 

VI. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 

DZIAŁAJĄCYMI NA TERENIE POWIATU 

KUTNOWSKIEGO 

 

Obecnie na terenie Powiatu Kutnowskiego działają na rzecz osób niepełnosprawnych 

organizacje pozarządowe, które zrzeszają osoby niepełnosprawne i członków ich rodzin: 
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1. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Kutnie,  

2. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Żychlinie,  

3. Polski Związek Niewidomych Koło Terenowe w Kutnie,  

4. Polski Związek Głuchych Koło Terenowe w Kutnie,  

5. Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Kutnie,  

6. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Miejsko-Powiatowe w Kutnie 

7. Stowarzyszenie „Złoty Wiek” w Kutnie, 

8. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Blisko Dziecka” w Żychlinie, 

9. Stowarzyszenie Kutnowski Klub Amazonek, 

10. Stowarzyszenie Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych 

„Activus” w Kutnie 

11. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zarząd Rejonowy w Kutnie 

12. Stowarzyszenie Hospicjum Kutnowskie, 

13. Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Kutnie, 

14. Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej ,,Salos” w Woźniakowie  

15. Stowarzyszenie „Laris” w Kutnie 

16. Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych w Kutnie   „PRZYSTAŃ” 

17. Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu  „Tęczowe Dźwięki”              

w Kutnie. 

18. Stowarzyszenie Jesteśmy dla Was. 

 

Część organizacji pozarządowych prowadzi działalność cykliczną, część działalność stałą. 

Różnicuje je również liczebność członków oraz stan zatrudnienia.  

W środowisku można podać jedynie nieliczne przykłady realizacji wspólnych 

przedsięwzięć, czy stałej współpracy. Brak jest również znajomości, co za tym idzie, 

zrozumienia potrzeb innych rodzajów niepełnosprawności poza obejmowanym przez daną 

organizację. 

Organizacjom pozarządowym mogą być zlecane zadania z zakresu rehabilitacji 

zawodowej, społecznej i leczniczej. Rodzaje i zakres działań zostały określone  

w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dna 13 stycznia 1999 roku w sprawie 

zlecania przez PFRON organizacjom pozarządowym oraz jednostkom samorządu 

terytorialnego zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej (Dz. U.           
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z 1999r. nr 7, poz. 58). 

Organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych spełniają szereg 

ról, dlatego do zadań realizowanych przez nie należy: 

- uczestnictwo w planowaniu, wdrażaniu i ewaluacji służb, usług i działań na rzecz osób 

niepełnosprawnych, 

- przyczynianie się do podnoszenia świadomości społecznej i propagowaniu zmian,  

- reprezentowanie środowiska osób niepełnosprawnych, 

- prowadzenie placówek oświatowych i rehabilitacyjnych, 

- prowadzenie działań w zakresie rehabilitacji społecznej, zawodowej i leczniczej  na 

rzecz swoich członków. 

 

 

VII. REALIZACJA PROJEKTU ,,LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ” ZE 

ŚRODKÓW EFS NA LATA 2018-2019 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie realizowało projekt pn. „Lepsza 

przyszłość” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś IX 

Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. 

Celem projektu „Lepsza przyszłość” było podniesienie poziomu aktywności społecznej, 

zawodowej i edukacyjnej mieszkańców powiatu kutnowskiego, zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym. 

Projekt realizowany był w okresie  od 01.01.2018r do 31.12.2019r. w dwóch edycjach. 

Skierowany był do 80 osób niepełnosprawnych w wieku od 18 do 64 lat oraz do 20 osób 

usamodzielnianych z rodzin zastępczych. 

Formy wsparcia w projekcie: 

1. Poradnictwo psychologiczne indywidualne i grupowe; 

2. Wyjazdowe warsztaty terapeutyczne; 
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3. Szkolenia na temat praw i uprawnień służących przywróceniu samodzielności 

życiowej; 

4. Trening gospodarowania budżetem domowym; 

5. Poradnictwo zawodowe indywidualne; 

6. Szkolenia zawodowe (wypłata stypendium szkoleniowego) 

7. Kurs prawa jazdy kat. B dla usamodzielnianych wychowanków ( wypłata 

stypendium szkoleniowego) 

8. Kurs komputerowy dla osób niepełnosprawnych i usamodzielnianych 

wychowanków (wypłata stypendium szkoleniowego) 

W 2019 roku w projekcie wzięło udział 40 osób niepełnosprawnych oraz 10 osób 

usamodzielnianych z rodzin zastępczych, które skorzystały z w/w form wsparcia. 

 

W ramach szkoleń zawodowych odbyły się takie szkolenia jak: 

- „Pracownik administracyjno – biurowy z elementami księgowości, kadr i płac”. 

Szkolenie ukończyło 20 osób, 

- „Opiekun osób starszych”. – Szkolenie ukończyło 9 osób, 

- „Profesjonalny handlowiec”. – Szkolenie ukończyło 18 osób. 

Szkolenia zawodowe ukończyło ogółem 47 osób. 2 osoby nie przystąpiły do udziału   

w szkoleniu a 1 osoba nie ukończyła go. 

Dużym zainteresowaniem cieszył się kurs komputerowy, skierowany do osób 

niepełnosprawnych.  W 2019 roku z tej formy wsparcia skorzystali również usamodzielniani 

wychowankowie. Dla wychowanków  był zorganizowany  również kurs prawa jazdy kat. B., 

po ukończeniu którego wypłacono stypendium szkoleniowe. 

Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej wyniosło 535 208,53 zł. 

Udział w Projekcie „Lepsza przyszłość” był bezpłatny. 
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VIII. PROGRAM ASYSTENT RODZINY I KOORDYNATOR 

PIECZY ZASTĘPCZEJ NA ROK 2019 

 

Podstawą prawną  „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

na rok 2019” był art. 247 ustawy z dnia 09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej (DZ.. U. z 2019r. poz. 1111, z późn. zm.). Program adresowany został do 

jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego. Jego celem było 

zwiększenie dostępu do usług koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie. Program 

promował stabilizację zatrudnienia i dawał poczucie bezpieczeństwa zawodowego 

koordynatorom rodzinnej pieczy zastępczej zatrudnionym w powiatach. 

W 2019 roku wysokość dofinansowania  w Programie wynosiła  48 448 zł. 

Wydatkowano kwotę – 48 446,72 zł. 

Dofinansowaniem w ramach Programu  objętych było trzech koordynatorów. 

 

IX. DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW 

ORZEKANIA  O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 

 

 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kutnie  działa                        

w oparciu o: 

1. ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej  

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1172 z późn. zm.); 

2. rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 

roku w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności  

(Dz. U. z 2018r. poz. 2027); 

3. rozporządzenie z dnia 01 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny 

niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. z 2002r. Nr 17 poz. 162 

z późn. zm.); 

4. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 listopada 2007 r.          

w sprawie warunków, sposobu oraz trybu gromadzenia i usuwania danych w ramach 

Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności 
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(Dz. U. z 2007 r., Nr 228, poz. 1681); 

5. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2007 r.             

w sprawie wykonywania badań specjalistycznych na potrzeby orzekania  

o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2007 r., Nr 250, poz. 

1875); 

6. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014r.  

w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1438); 

7. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2014r.                    

w sprawie rodzaju placówek uprawnionych do uzyskania kart parkingowej  

(Dz. U. z 2014r. poz. 818); 

8. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 roku             

w sprawie wysokości opłaty za wydanie karty parkingowej oraz warunków 

dystrybucji blankietów kart parkingowych (Dz.U. z 2014r. poz.843);  

Swoim zakresem obejmuje mieszkańców powiatu kutnowskiego. 

W skład Zespołu wchodzi 27 osób, w tym 4 osoby zatrudnione są w pełnym wymiarze 

czasu pracy, z jednym pracownikiem zawarto umowę na 1/8 etatu oraz 1 pracownik do 

czerwca 2019r.  zatrudniony był na umowę o pracę na ¼ etatu, a od lipca do grudnia 2019r. na 

umowę zlecenie. Pozostałe osoby zatrudnione zostały w ramach umów-zleceń.  

19 osób, spośród członków zespołu orzekającego, zgodnie z § 21 ust. 2 rozporządzenie 

Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 roku w sprawie 

orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2018r. poz. 2027), 

odbyły szkolenie, złożyły z pozytywnym wynikiem egzamin uprawniający do orzekania                 

o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności. Pozostałe osoby spośród powołanych 

nie posiada już ważnego zaświadczenia uprawniającego do orzekania o niepełnosprawności. 

 

 

Skład Zespołu przedstawia poniższa tabela: 

L.p. Członkowie składu orzekającego liczba 

1. Przewodniczący Zespołu 1 
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2. Sekretarz 1 

3. Lekarze: 

specjalista otolaryngolog  

specjalista chorób wewnętrznych i  medycyny rodzinnej  

lekarz chorób wewnętrznych, specjalista reumatolog  

specjalista chorób wewnętrznych (2 osoby) 

specjalista neurolog (2 osoby) 

specjalista chorób dziecięcych  

psychiatra  

 

 

9 

4. Psycholodzy 3 

5. Doradcy zawodowi 3 

6. Pedagodzy 1 

7. Pracownicy socjalni 5 

8. Obsługa administracyjna: 4 

RAZEM 27 

 

Podstawowym zadaniem Zespołu jest orzekanie o niepełnosprawności i stopniu  

niepełnosprawności do celów pozarentowych.  

W 2019 roku liczba przyjętych wniosków osób powyżej 16 roku życia w celu 

ustalenia stopnia niepełnosprawności wyniosła 2421. 

 

Cele, dla których niezbędne jest wnioskodawcom uzyskanie orzeczenia o stopniu 

niepełnosprawności są różnorodne. Poniższa tabela przedstawia liczbę i cel przyjętych 

wniosków. 

l.p. Cel złożenia wniosku 2019r. 

1.  
odpowiednie zatrudnienie 

631 

2.  
szkolenie 

      7 

3.  
uczestnictwo w terapii zajęciowej 

8 

4.  
konieczność zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i 

środki pomocnicze 
212 

5.  
korzystanie z systemu środowiskowego wsparcia w 

samodzielnej egzystencji /korzystanie z usług socjalnych, 

opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych/ 

389 

6.  
zasiłek pielęgnacyjny 

454 

7.  
korzystanie z karty parkingowej 

205 
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8.  
Korzystanie z innych ulg i uprawnień na podstawie 

odrębnych przepisów (np. korzystanie z rehabilitacji) 
515 

RAZEM: 
2421 

 

W roku 2019 liczba przyjętych wniosków w sprawie wydania orzeczenia  

o niepełnosprawności  (dzieci do 16 roku życia) wyniosła 217. 

l.p. Cel złożenia wniosku 2019r. 

1.  
Zasiłek pielęgnacyjny 

130 

2.  
Zasiłek stały 

73 

3.  
Korzystanie z innych ulg i uprawnień na podstawie 

odrębnych przepisów (np. korzystanie z rehabilitacji) 
14 

RAZEM: 
217 

 

 

W okresie sprawozdawczym Zespół wydał ogółem 2690 orzeczeń, w tym 2468 

orzeczeń dla osób powyżej 16 roku życia, co przedstawia poniższa tabela: 

l.p. wyszczególnienie 2019r. 
 

1. Wydane orzeczenia o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności 11 
 

2. Wydane orzeczenia o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych 23 
 

3. Wydane orzeczenia o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych 2434 
 

  Razem  2468 

 
 

Poniższa tabela zawiera szczegółowe informacje dotyczące wydanych orzeczeń  

z podziałem na stopnie niepełnosprawności, wiek orzekanych osób, wykształcenie, płeć oraz 

status zawodowy. 

 

                  Orzeczenia  o stopniu niepełnosprawności ze względu                                    

na stopień niepełnosprawności 

2019r. 

 

Znaczny 596 

Umiarkowany 1449 
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Lekki 389 

Razem: 2434 

              Orzeczenia  o stopniu 

niepełnosprawności                           

ze względu na wiek 

 

16-25 lat 129 

26-40 lat 224 

41-60 lat 887 

61 i więcej lat 1194 

Razem: 2434 

               Orzeczenia  o stopniu 

niepełnosprawności                               

ze względu na wykształcenie 

 

Mniej niż podstawowe 51 

Podstawowe 649 

Zasadnicze 744 

Średnie 770 

Wyższe 220 

Razem: 2434 

              Orzeczenia o stopniu                     

niepełnosprawności                                

ze względu na płeć 

 

Kobiety 1324 

Mężczyźni 1110 

Razem: 2434 

               Orzeczenia  o stopniu 

niepełnosprawności                                 

ze względu na status zawodowy 

 

Osoby pracuje   621 
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Nie pracujące 1813 

Razem: 2434 

 

Każda orzekana osoba, w zależności od rodzaju schorzenia, zakwalifikowana zostaje co 

najmniej do jednego z niżej podanych symboli przyczyny niepełnosprawności, ale nie więcej 

jednak niż trzech, które w porównywalnym stopniu wpływają na zaburzenia funkcji 

organizmu. 

 

Orzeczenia  o stopniu niepełnosprawności ze względu na rodzaj schorzeń:  

Symbol   Nazwa schorzenia Liczba 

01-U upośledzenie umysłowe 7 
02-P choroby psychiczne  216 
03-L zaburzenia głosu, mowy i słuchu  212 
04-O choroby narządu wzroku  58 
05-R upośledzenie narządu ruchu 722 
06-E epilepsja  21 
07-S choroby układu oddechowego i krążenia                                              579 
08-T choroby układu pokarmowego 73 
09-M choroby układu moczowo – płciowego  

95 
10-N choroby neurologiczne 314 
11-I inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne 

choroby zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego 
228 

12-C Całościowe zaburzenia rozwojowe 9 
Razem: 2434 

 

 

 

 

 

 

W okresie sprawozdawczym za 2019 r. wydano 222 orzeczenia o niepełnosprawności 

dla dzieci (do 16 roku życia).  

l.p. wyszczególnienie 2019r. 
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1. Wydane orzeczenia o odmowie ustalenia niepełnosprawności 0 
 

2. Wydane orzeczenia o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych      21 
 

3. Wydane orzeczenia o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych 201 
 

Razem 222 
 

 

 

 

Liczbę wydanych orzeczeń ze względu na wiek i płeć dla osób przed 16 rokiem życia 

obrazuje poniższa tabela: 

 

WIEK PŁEĆ 

0-3 lat 4-7 lat 8-16 lat kobiety mężczyźni 

47 59 95 73 128 

RAZEM:       201 

 

 

 

Spośród orzekanych osób do 16 roku życia największą grupę stanowią dzieci  

z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (53 osób). Liczbę dzieci z wiodącym rodzajem 

schorzeń przedstawia tabela. 

 

 

Orzeczenia  o niepełnosprawności ze względu na rodzaj schorzeń: 

Symbol   Nazwa schorzenia Liczba 

01-U upośledzenie umysłowe 1 

02-P choroby psychiczne  4 

03-L zaburzenia głosu, mowy i słuchu  13 

04-O choroby narządu wzroku  17 

05-R upośledzenie narządu ruchu 19 

06-E epilepsja  12 

07-S choroby układu oddechowego i krążenia                                              21 
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08-T choroby układu pokarmowego 6 

09-M choroby układu moczowo – płciowego 5 

10-N choroby neurologiczne 17 

11-I inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia 

enzymatyczne choroby zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby 

układu krwiotwórczego 

 

33 

12-C całościowe zaburzenia rozwojowe 53 

                                                                                                                         Razem:         201 

 

 

Od 01 lutego 2003 roku Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kutnie może 

wydawać orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień dla osób posiadających już ważne 

orzeczenia innych organów rentowych (KIZ, ZUS, KRUS). Jednakże ten typ orzeczeń  

nie cieszy dużym zainteresowaniem ze strony osób niepełnosprawnych. Zespół wydał w tym 

okresie tylko 83. 

Z dniem 1 sierpnia 2017r. zmianie uległy zasady przyznawania i wydawania 

legitymacji osoby niepełnosprawnej a od 1 września 2017r.zmieniły się wzory blankietu 

legitymacji osoby niepełnosprawnej. W związku z tymi zmianami organem wydającym jest 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności a nie jak wcześniej starosta powiatu. 

Legitymacja wystawiana jest na wniosek osoby niepełnosprawnej na okres ważności 

prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub  

o wskazaniach do ulg i uprawnień. Okres ważności legitymacji nie może być dłuższy niż: 

- 5 lat w przypadku legitymacji dokumentującej niepełnosprawność 

- 10 lat w przypadku legitymacji dokumentujących stopień niepełnosprawności 

wystawionych osobom, które nie ukończyły 60 roku życia. 

Po przyjęciu wniosku Powiatowy Zespół przesyła dane do personalizacji i dystrybucji 

firmie zewnętrznej tj.: Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych  S.A z siedzibą  

w Warszawie, z którą Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zawarło umowę. 

Wydatki związane z wystawianiem legitymacji, produkcją blankietów, ich 

personalizacją i dystrybucją pokrywane są z budżetu państwa i wynosiły 12,05zł za przyjęty 

wniosek. 

W roku 2019 Powiatowy Zespół wydał ogółem 723 legitymacje osób 

niepełnosprawnych. Wielkości liczbowe przedstawia poniższa tabela: 
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Lp. Wyszczególnienie Liczba 

1. Legitymacje wydane osobom przed 16 rokiem 

życia na podstawie ważnych orzeczeń o 

niepełnosprawności  

46 

2 Legitymacje wydane osobom po 16 roku życia na 

podstawie ważnych orzeczeń o stopniu 

niepełnosprawności  

677 

  OGÓŁEM:    723  

   
W roku 2019 Zespół odbył 188 posiedzeń składów orzekających, na których 

rozpatrywał średnio 224 spraw miesięcznie, odbywając ok. 15 posiedzeń w miesiącu. Na 

każdym posiedzeniu skład orzekający wydał ok. 14-15 orzeczeń. Sprawy rozpatrywane są 

według kolejności wpływu wniosków, rodzaju schorzenia oraz celu złożenia wniosku. 

Bezpośrednio po złożonym wniosku wyznaczony lekarz przeprowadza wstępną weryfikację 

pod względem kompletności dokumentacji medycznej jak również wskazuje specjalność 

lekarza, który powinien rozpatrzeć daną sprawę.  Na posiedzeniu składu orzeczniczego, po 

zapoznaniu się z dokumentacją medyczną oraz po badaniu przedmiotowym i podmiotowym 

przez lekarza jako przewodniczącego składu orzekającego oraz po przeprowadzeniu wywiadu 

i sporządzeniu oceny przez jednego z wyznaczonych członków składu orzekającego                      

tj.: psychologa, pracownika socjalnego, pedagoga lub doradcę zawodowego, zebrana komisja 

wydaje orzeczenie.  

Dodatkowo składy orzekające rozpatrzyły w okresie sprawozdawczym 133 odwołania 

od wydanych orzeczeń. 

Od 01.07.2014r. organem wydającym karty parkingowe jest przewodniczący 

powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności.  

W 2019r. przewodniczący wydał  528 kart parkingowych osobom niepełnosprawnym 

mającym znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się oraz 6 kart 

parkingowych dla placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób 

niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania 

się. 

W roku sprawozdawczym do składu orzekającego zostało powołanych dwóch lekarzy. 

Jeden z nich odbył szkolenie oraz złożył z pozytywnym wynikiem egzamin uprawniający do 

orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Drugi z lekarzy posiadał już 

uprawnienia do orzekania, ponieważ wcześniej był już zatrudniony w charakterze orzecznika 
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w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kutnie.  

W 2019r. przeprowadzono remont elewacji budynku, w którym mieści się siedziba 

Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kutnie przy ulicy 

Wyszyńskiego 13. Koszty tej inwestycji zostały pokryte ze środków własnych powiatu  

i wyniosły 59.698,05zł. 

 Dysponując przede wszystkim środkami finansowymi z budżetu wojewody, koszt 

wydania jednego orzeczenia w roku 2019 wyniósł 187,16zł. 

 

 

X. REALIZACJA PROGRAMÓW DŁUGOFALOWYCH 

 

Sprawozdanie za rok 2019 z realizacji powiatowego programu rozwoju 

pieczy zastępczej na lata 2018 – 2020  

 
Zgodnie z Uchwałą nr 300/LIII/18 z dnia 30.05.2018 roku realizowany jest Powiatowy 

Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020. Obowiązek utworzenia niniejszego 

Programu wprowadził art. 180 pkt 1 ustawy z dnia 09.06.2011 roku o wspieraniu rodziny  

i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2019r. poz. 1111 ze zm.). Program pod względem 

merytorycznym wpisuje się w Powiatową Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych 

na lata 2014-2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Zadanie Sposób realizacji zadania 

 

Tworzenie warunków do powstawania nowych rodzin zastępczych, rodzinnych domów 

dziecka i rodzin pomocowych  
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1. Zamieszczanie informacji 

propagujących rodzicielstwo 

zastępcze w lokalnych 

mediach, organizowanie akcji 

informacyjnych, 

zorganizowanie Pikniku  

z okazji Dnia Rodzicielstwa 

Zastępczego 

 

- Na tablicy ogłoszeń w siedzibie PCPR oraz na stronie 

internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                           

w Kutnie na stałe dostępna jest informacja dotycząca 

warunków, jakie należy spełnić aby móc ubiegać się  

o ustanowienie rodziną zastępczą, a ponadto osoby 

odwiedzające stronę internetową Centrum mogą uzyskać 

podstawową wiedzę na temat procesu kwalifikacyjnego 

kandydatów na rodziny zastępcze, rodzajów rodzin 

zastępczych oraz świadczeń na rzecz rodzin zastępczych 

i dzieci w tych rodzinach umieszczonych.  

- 31.05.2019 roku zorganizowano we współpracy ze 

stowarzyszeniem „Wyspa Skarbów” Piknik z okazji 

Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, w którym wzięło 

udział ok. 400 osób, w tym ok 200 z rodzin zastępczych 

z terenu powiatu kutnowskiego oraz powiatu 

łęczyckiego. Podczas pikniku ogłoszono zwycięzców 

Konkursu Plastycznego „Mamy siebie” - w konkursie 

wzięło udział 50 wychowanków. 

- Opracowano i rozpowszechniono: 1000 sztuk folderów                   

o tematyce rodzinnej pieczy zastępczej, promujących tę 

formę wsparcia, ponadto 200 sztuk toreb bawełnianych  

z nadrukiem, notesy z nadrukiem – 100 sztuk oraz 400 

sztuk długopisów.   

- Uczestnicy pikniku mieli możliwość w czasie imprezy 

skorzystać z porad specjalistów w punkcie 

informacyjno-konsultacyjnym, w którym mogli uzyskać 

informacje związane z problematyką rodzinnej pieczy 

zastępczej oraz z zakresu opieki i wychowania. 

- 25.09.2019 roku zorganizowano we współpracy ze 

stowarzyszeniem „Wyspa Skarbów” Konkurs 

Recytatorski dla wychowanków Placówek  

Opiekuńczo-Wychowawczych oraz rodzin zastępczych z 

terenu powiatu kutnowskiego i powiatu łęczyckiego. W 

konkursie wzięło udział 40 uczestników, na widowni 

zasiadło ok. 100 osób. 

- 18.10.2019 roku zorganizowano Warsztaty Kulinarne dla 

wychowanków Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 

oraz rodzin zastępczych z terenu powiatu kutnowskiego 

oraz powiatu łęczyckiego. W imprezie wzięło udział 

ponad 30 osób. 

W/w imprezy propagujące ideę rodzicielstwa zastępczego 

zorganizowano w ramach realizacji programu „Dom i Rodzina- 

tu się wszystko zaczyna”, współfinansowany ze środków 

Zarządu Województwa Łódzkiego w ramach zadania 

publicznego Działania z Zakresu Systemu Pieczy Zastępczej.  

Ponadto w lokalnych mediach zamieszczono informacje 

dotyczące pikniku dla rodzin zastępczych z okazji Dnia 
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Rodzicielstwa Zastępczego, ukazał się Spot TV promujący 

rodzicielstwo zastępcze, zamieszczono również informacje                 

o naborze na szkolenia dla rodzin zastępczych. 

Pod koniec 2019 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                      

w Kutnie opracowało i rozpowszechniło duże kalendarze 

ścienne na rok 2020, małe kalendarze listkowe na 2020 rok, 

notatniki z nadrukiem, długopisy grawerowane, torby 

materiałowe z nadrukiem oraz pamięć USB z nadrukiem, 

promując tym samym rodzicielstwo zastępcze. 

2. Nabór niezawodowych  

i zawodowych rodzin 

zastępczych oraz osób 

prowadzących rodzinne domy 

dziecka 

W ramach prowadzonej działalności diagnostyczno-

konsultacyjnej dla kandydatów do pełnienia zadań rodzinnej 

pieczy zastępczej udzielono 8 konsultacji w ramach spotkań 

indywidualnych. 

3. Prowadzenie kwalifikacji 

kandydatów na rodziny 

zastępcze i osoby prowadzące 

rodzinne domy dziecka 

- W 2019 roku zakwalifikowano 14 osób na szkolenie dla 

kandydatów na rodziny zastępcze, z których 10 uzyskało 

kwalifikacje, w tym 1 osoba uzyskała kwalifikacje na 

zawodową specjalistyczną rodzinę zastępczą. 

 

4. Prowadzenie szkoleń dla 

kandydatów na rodziny 

zastępcze i osoby prowadzące 

rodzinne domy dziecka 

- W roku sprawozdawczym przeprowadzono 1 szkolenie 

dla kandydatów na rodziny zastępcze na podstawie 

Programu Szkoleniowego „Rodzina Plus”, 

zatwierdzonego przez ministra Pracy i Polityki 

Społecznej decyzją nr 14/2015/RZ z dnia 01.06.2015r. 

 

5. Tworzenie nowych form 

rodzinnej pieczy  

zastępczej – specjalistyczne 

rodziny zastępcze 

Utworzono 1 specjalistyczną rodzinę zastępczą. 

6. Stworzenie systemu motywacji 

do podjęcia decyzji  

o utworzeniu rodziny 

zastępczej 

Zgodnie z Uchwałą Nr 25/8/18 Zarządu Powiatu Kutnowskiego             

z dnia 27.12.2018 roku podniesiono wysokość wynagrodzenia 

dla zawodowych rodzin zastępczych oraz prowadzących 

rodzinne domy dziecka.  

W ciągu całego 2019 roku wypłacono: 

- kwotę 131.310,23 zł stanowiącą wynagrodzenia dla 

prowadzących rodzinne domy dziecka;\kwotę 

193.352,80 zł  stanowiącą wynagrodzenia dla 

zawodowych rodzin zastępczych; 

- kwotę 70.328,32zł, stanowiącą wynagrodzenia dla 

zawodowych rodzin zastępczych pełniących funkcję 

pogotowia rodzinnego.   

W 2019 roku rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne 

domy dziecka przyznano wiele świadczeń fakultatywnych m.in.: 

- 38 świadczeń dla zawodowych rodzin zastępczych z 

tytułu przyznanych środków na utrzymanie  domu 

jednorodzinnego na łączną kwotę  33.557,79 zł; 



 

121 

 

- 26 świadczeń dla osób prowadzących rodzinne domy 

dziecka z tytułu przyznanych środków na utrzymanie  

domu jednorodzinnego na łączną kwotę  28.730,93 zł, 

- 2 świadczenia na przeprowadzenie niezbędnego 

remontu w domu jednorodzinnym w wysokości  

6.000,00 zł,                

- 104 świadczenia dofinansowania do wypoczynku na 

łączną kwotę 23.150,00 zł,  

- 26 świadczeń jednorazowej pomocy na przyjęcie 

dziecka w łącznej wysokości 35.250,00 zł. 

7. Zatrudnianie osób do pomocy 

przy opiece nad dziećmi oraz 

przy pracach gospodarczych 

na wniosek rodzin zastępczych 

zawodowych, 

niezawodowych, 

prowadzących rodzinne domy 

dziecka 

W 2019 roku zawarto umowy o świadczenie usług i przy 

pracach gospodarskich w zawodowych rodzinach zastępczych 

i w rodzinnych domach dziecka z 9 osobami, w ramach 

realizacji których wysokość wynagrodzeń wyniosła                

94.529,39 zł.  

 

Wzrost kompetencji wychowawczych osób sprawujących pieczę zastępczą 

 

1. Zatrudnianie 

wykwalifikowanych 

koordynatorów rodzinnej 

pieczy zastępczej 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie zatrudniało  

4 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, którzy posiadają 

kwalifikacje zgodne z wymogami ustawy o wspieraniu rodziny i 

systemie pieczy zastępczej z dnia 09.06.2011 roku (Dz. U. z 

2019 r. poz. 1111 ze zm.). Ponadto koordynatorzy odbyli 

następujące szkolenia:  

29.09.2019-02.10.2019r. - Szkolenie dla koordynatorów 

rodzinnej pieczy zastępczej 

30.10.2019r. „Cyberprzestrzeń jako współczesne zagrożenie 

dzieci i młodzieży. Rola rodziców i opiekunów w zapewnieniu 

bezpieczeństwa”. 

Dnia 12.06.2019 roku koordynatorzy uczestniczyli również                

w konferencji dla koordynatorów. 

 

2. Organizowanie grup wsparcia 

dla rodzin zastępczych 
Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej cyklicznie w każdą 

pierwszą środę miesiąca organizuje spotkania grupy wsparcia 

dla chętnych rodzin zastępczych. Grupę wsparcia prowadzi 

psycholog PCPR. Listy obecności spotkań do wglądu w PCPR.  

W 2019 roku odbyło się 10 spotkań grupy wsparcia, w której 

łącznie wzięły udział 63 osoby. Tematyka spotkań dotyczyła 

aktualnych spraw związanych z pełnieniem funkcji rodziny 

zastępczej i głównie skupiała się na bieżących problemach, 

wymianie doświadczeń i wzajemnym wsparciem. Na 

spotkaniach podjęto następujące tematy: 

- rozsądne rodzicielstwo zastępcze (praca z rodzicami 

biologicznymi, dalszą i bliższą rodziną); 
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- zaangażowanie rodzin zastępczych w imprezy  

i uroczystości związane z rodzicielstwem zastępczym; 

- problemy z dzieckiem nadpobudliwym; 

- organizowanie czasu wolnego wychowanków; 

- świadczenia – kryteria i zasady przyznawania; 

- problemy wychowawcze występujące u młodszych 

dzieci                    w rodzinach zastępczych; 

- deficyty szkolne- zapobieganie i sposoby radzenia sobie 

z nimi w sytuacjach ich występowania; 

- problemy wychowawcze u dzieci starszych i młodzieży; 

- seksualność dzieci w wieku przedszkolnym.  

3. Dostęp osób sprawujących 

pieczę zastępczą do usług 

specjalistycznego poradnictwa 

Zatrudniony psycholog, w miarę potrzeb udziela rodzinom 

zastępczym wsparcia. W 2019 roku w Powiatowym Centrum 

Pomocy Rodzinie w Kutnie z usług psychologa skorzystało 76 

rodzin, co przełożyło się na 355 form aktywności psychologa na 

ich rzecz. Pomoc skupiała się na indywidualnej pracy 

psychologa z rodzicami zastępczymi jak i ich podopiecznymi. 

Były to jednorazowe spotkania konsultacyjne, systematyczna 

praca podczas wielu sesji, asysta w trakcie spotkań rodziców 

biologicznych z dziećmi na terenie Centrum oraz wyjazdy                  

w środowisko, współpraca z innymi instytucjami, 

przygotowywanie opinii. Główne problemy dotyczyły poprawy 

umiejętności wychowawczych rodziców, stabilizacji 

emocjonalnej klientów, nabywaniu umiejętności radzenia sobie 

z trudnymi emocjami, poszerzaniu świadomości 

psychologicznej pomagającej w lepszym rozumieniu 

zaistniałych sytuacji i pokonywaniu związanych z nimi 

trudności, wsparciu emocjonalnym. Spośród udzielonych porad 

wyszczególniono: 

- 13 konsultacji wychowawczych (praca bezpośrednio z 

opiekunem) 

- 83 porad psychologicznych (indywidualna praca z 

dzieckiem) 

- 13 porady psychologiczno-pedagogiczne (konsultacja 

wychowawcze oraz praca indywidualna z  opiekunem) 

- 164 udział w spotkaniach rodziców z dziećmi. 

- 82 innych aktywności (wyjazdy w środowisko, 

konsultacje telefoniczne, opiniowanie, zespoły oceny 

sytuacji dziecka, grupa wsparcia, współpraca z 

instytucjami, kontakty z rodzicami biologicznymi) 

 

Pracownicy działu pieczy zastępczej przeprowadzili ponad 200 

rozmów osobistych i telefonicznych w formie porad, konsultacji 

i wsparcia, a także będących formą komunikacji między 

instytucjami. Dotyczy to tylko istotnych problemów. 

Ponadto przy POW „Tęcza” w Kutnie funkcjonuje Ośrodek 
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Poradnictwa Rodzinnego, gdzie zespół specjalistów udziela 

fachowej pomocy rodzinom zastępczym. 

 

4. Organizowanie szkoleń dla 

rodzin zastępczych 

W celu podniesienia kompetencji i umiejętności 

wychowawczych rodzin zastępczych zorganizowano                               

2 szkolenia dla rodzin zastępczych w ramach programu „Mam 

serce do dzieci”: 

- „Budowanie relacji z dzieckiem -współpraca, 

samodzielność, konstruktywna pochwała”, 

- „Budowanie relacji z dzieckiem - akceptacja, granice, 

emocje” 

 

Wzmacnianie rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego dzieci przebywających              

w rodzinnej pieczy zastępczej 

1. Zapewnienie pomocy 

koordynatorów rodzinnej 

pieczy zastępczej 

W roku sprawozdawczym Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Kutnie zatrudniało 4 koordynatorów rodzinnej 

pieczy zastępczej, którzy objęli swoją opieką 64 rodziny 

zastępcze. Koordynatorzy udzielają pomocy rodzinom 

zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka                           

w wypełnianiu ich funkcji. Rodziny objęte tą formą pomocy 

odwiedzane są przez koordynatora co najmniej dwa razy                   

w miesiącu. Środowiska wymagające większego wsparcia                 

są monitorowane nawet kilka razy w tygodniu. Taki charakter 

pracy daje możliwość intensywnych i wysoce 

zindywidualizowanych działań na rzecz dziecka i rodziny. 

Dotychczasowe doświadczenie pracy koordynatorów 

potwierdza, że ta forma pomocy jest pożądana  i właściwa. 

Dlatego też należałoby podjąć działania zmierzające do objęcia 

pomocą koordynatora kolejne rodziny zastępcze. Dzieci 

przebywające w rodzinnej pieczy zastępczej zaangażowane                    

są do bezpośredniej współpracy z koordynatorami oraz 

pracownikami pieczy w obszarze edukacji (np. pomoc                      

w odrabianiu lekcji), relacji rodzinnych i społecznych                    

(np. spotkania z psychologiem PCPR), rozwoju zainteresowań, 

rekreacji, sportu i zdrowia.  

W roku sprawozdawczym koordynatorzy odbyli 1135 wizyt              

w miejscu zamieszkania rodzin zastępczych, 81 wizyt                        

w szkołach, Ośrodkach Pomocy Społecznej, organach 

administracji publicznej, sądach oraz poradniach. Ponadto 

koordynatorzy odbyli ponad 559 rozmów telefonicznych 

dotyczących ich podopiecznych.    

2. Zapewnienie dostępu do usług 

poradnictwa specjalistycznego 

Utworzenie Poradni 

Rodzinnej 

Poradnictwem specjalistycznym objętych było 22 dzieci. 

Indywidualna praca psychologa z podopiecznymi rodzin 

zastępczych realizowana była w formie jednorazowych spotkań 

konsultacyjnych oraz systematycznej pracy podczas wielu sesji. 
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Takiego bezpośredniego rodzaju wsparcia udzielono w liczbie 

82 porad. Ponadto dostęp do pomocy specjalistycznej w formie 

pośredniej zapewniony był poprzez wizyty w środowisku, 

kontakt telefoniczny z rodzinami, prowadzenie grupy wsparcia 

dla rodziców zastępczych, współpraca z instytucjami. Takie 

aktywności podjęto 82. Specyficzną formą specjalistycznego 

poradnictwa była asysta w trakcie spotkań rodziców 

biologicznych z dziećmi na terenie Centrum (164 spotkania). 

Główne problemy skupiały się na poprawie umiejętności 

wychowawczych rodziców, stabilizacji emocjonalnej klientów, 

nabywaniu umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami, 

poszerzaniu świadomości psychologicznej pomagającej                      

w lepszym rozumieniu zaistniałych sytuacji i pokonywaniu 

związanych z nimi trudności, wsparciu emocjonalnym, radzeniu 

sobie z trudnościami związanymi z motywowaniem się do 

nauki, chodzeniu do szkoły. 

Przy POW „Tęcza” w Kutnie funkcjonuje Ośrodek Poradnictwa 

Rodzinnego, gdzie zespół specjalistów udziela fachowej 

pomocy rodzinom zastępczym. W ramach funkcjonowania OPR 

na terenie placówki prowadzono doradztwo pedagogiczne, 

wsparcie w rozwiązywaniu bieżących problemów.  

W ramach pracy z rodzinami zastępczymi podjęto następujące 

działania :                                                                 

- diagnoza psychologiczna sfery intelektualno-poznawczej 

oraz emocjonalno-społecznej podopiecznych rodzin 

zastępczych – 56 

- wywiady diagnostyczne oraz poradnictwo 

psychologiczno - pedagogiczne dostosowane do 

zdiagnozowanych trudności - 41 

 

W roku sprawozdawczym nie utworzono Poradni Rodzinnej. 

Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych z uwzględnieniem aktualnych potrzeb 

oraz przepisów ustawy z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej 

1. Prowadzenie placówek 

opiekuńczo -

wychowawczych typu 

socjalizacyjnego, 

dostosowanie lub 

pozyskanie lokali  

w związku z obowiązkiem 

zmniejszenia liczby dzieci. 

W 2019 roku na terenie powiatu funkcjonowały 2 placówki 

opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego przeznaczone 

dla 30 wychowanków każda, w tym jedna z nich dysponuje 10 

miejscami interwencyjnymi. Wg stanu na 31.12.2019r. opieką  

i wychowaniem było objętych 56 podopiecznych (Placówka 

Opiekuńczo-Wychowawcza „Tęcza” w Kutnie-29, Placówka 

Opiekuńczo-Wychowawcza we Franciszkowie-27). Do dnia 

31.12.2020 roku placówki spełniają standard dotyczący liczby 
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Utworzenie grupy 

interwencyjnej w jednej  

z placówek w celu 

zapewnienia 

natychmiastowego 

schronienia dzieciom 

umieszczonych w nich dzieci. W sytuacji gdy następuje 

umieszczenie małoletnich ponad określony stan liczbowy, 

istnieje możliwość uzyskania zgody Wojewody Łódzkiego. 

W 2019 roku kontynuowano działania zmierzające do 

przekształcenia placówek opiekuńczo-wychowawczych, bowiem 

Powiat Kutnowski pozyskał środki pieniężne  

z programu unijnego na ten cel. W ramach realizacji tego 

zadania wykonano prace remontowo-budowlane zmierzające do 

przekształcenia budynku administracyjno-gospodarczego 

znajdującego się na terenie Placówki Opiekuńczo-

Wychowawczej we Franciszkowie w placówkę przeznaczoną dla 

14 dzieci. Kolejna pula pozyskanych środków pieniężnych 

została przeznaczona na budowę placówki opiekuńczo-

wychowawczej dla 14 wychowanków, gdzie będzie przenoszona 

część Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Tęcza” w Kutnie. 

2. Prowadzenie placówek 

opiekuńczo -

wychowawczych typu 

rodzinnego 

Na terenie powiatu kutnowskiego funkcjonowały 1 placówka 

opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego - Rodzinny Dom 

Dziecka w Strzegocinie prowadzony na podstawie zawartej do 

dnia 31.12.2019 roku umowy z Caritas Diecezji Łowickiej. 

Placówka ta jest przeznaczona dla 8 wychowanków, jednak  

w razie konieczności umieszczenia rodzeństwa, za zgodą 

dyrektora tej placówki oraz po uzyskaniu zezwolenia Wojewody, 

jest dopuszczalne umieszczenie w tym samym czasie większej 

liczby dzieci, nie więcej jednak niż 10 (wg stanu na 31.12.2019r. 

w placówce przebywało 9 podopiecznych). 

W grudniu 2019 roku odbył się konkurs na prowadzenie 

placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego.  

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego 

ponownie została zawarta umowa pomiędzy Powiatem 

Kutnowskim a Caritas Diecezji Łowickiej na realizację w/w 

zadania w okresie od 01.01.2020 roku do 31.12.2024 roku. 

 

 

 

Wzmocnienie kwalifikacji kadry wychowawczej zatrudnionej w placówkach  

opiekuńczo-wychowawczych 

1. Udział kadry 

wychowawczej placówek 

opiekuńczo-

wychowawczych  

w specjalistycznych 

szkoleniach 

Kadra Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Tęcza”  

w Kutnie brała udział w następujących szkoleniach oraz 

konferencjach: 

 

1. „Tworzenie projektów w ramach Funduszu Inicjatyw 

Obywatelskich” 2 uczestników 

2. „ARISCO - leki, kartoteka; 2 uczestników 

3. „Bezpieczny świat, bezpieczny mieszkaniec; 1 uczestnik 

4. „Jak być dobrym i skutecznym rodzicem czyli, 

wprowadzenie do pozytywnej dyscypliny”; 5 
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uczestników 

5. Konferencja „Myślę pozytywnie- profilaktyka zdrowia 

psychicznego dzieci i młodzieży”;  4 uczestników 

6. „Działalność Jednostek Organizacyjnych Pomocy 

Społecznej OPS/PCPR/DPS z punktu widzenia kontroli 

RIO"”;  1 uczestnik 

7. ”Wsparcie dziecka i rodziny w systemie pomocy 

społecznej”; 1 uczestnik 

8. Konferencja „Wykluczenie społeczne a jakość życia 

 i dobrostan dzieci i młodzieży z województwa 

łódzkiego”;  

1 uczestnik 

9. "Upowszechnienie polityki społecznej w Regionie";  

1 uczestnik 

10. "Szkolenie z zakresu podstawowego kursu profilaktyki 

zdrowia psychicznego”; 11 uczestników (wszyscy 

pracownicy pedagogiczni) 

11. „Szkolenie dotyczące ustawy o świadczeniu 

uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej 

egzystencji”; 1 uczestnik 

12. „ Budowanie relacji z dzieckiem”; 2 uczestników 

13. „ Nauczyciel ma głos- samokształcenie i higiena głosu 

nauczyciela”; 1 uczestnik 

14. „ Cyberprzemoc":4 uczestników 

15. "Prawidłowa Diagnoza Jako Klucz do pomocy dziecku 

Krzywdzonemu":2 uczestników 

16. „Budowanie relacji z dzieckiem”: 2 uczestników 

17. „Organizacja pracy psychologa i pedagoga  

w szkole/przedszkolu/placówce w nowym roku 

2019/2020";  

1 uczestnik 

18. "Budowanie relacji z dzieckiem- współpraca, 

samodzielność, konstruktywna pochwała":   

2 uczestników 

19. "Dzieci i młodzież w obliczu przemocy- profilaktyka  

i interwencja" - 2 uczestników 

20. "Akademia mocy dla profesjonalistów": 2 uczestników. 

 

Pracownicy Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej                         

we Franciszkowie uczestniczyli w następujących szkoleniach: 

- „Uczeń trudny. Praca metodą kontraktu 

krótkoterminowego”:1 uczestnik 

- „Kreatywne metody w pracy psychologa i pedagoga”:  

2 uczestników 

- „Cyberprzestrzeń jako współczesne zagrożenie dla dzieci  

i młodzieży. Rola rodziców i opiekunów w zapewnieniu 

bezpieczeństwa”:1 uczestnik. 
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Życiowe usamodzielnienie osób opuszczających rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, 

placówki opiekuńczo-wychowawcze i inne formy opieki oraz ich integracja ze środowiskiem 

1. Realizacja indywidualnych 

programów 

usamodzielnienia 

18 wychowanków z instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz  40 

podopiecznych rodzinnych form opieki korzystało ze świadczeń 

pieniężnych: 

- na kontynuowanie nauki (kwota-226.635,38 zł) 

- na usamodzielnienie (kwota-91.683,00 zł 

- na zagospodarowanie (kwota-23.655,00 zł). 

Warunkiem koniecznym otrzymywania tego typu pomocy jest 

realizacja przez wychowanków indywidualnych programów 

usamodzielnienia. W przypadku zmian sytuacji życiowej, 

programy są na bieżąco modyfikowane. 

2. Organizowanie szkoleń  

i kursów zawodowych dla 

młodzieży 

usamodzielnionej oraz 

będącej w trakcie procesu 

usamodzielnienia 

W roku sprawozdawczym realizowany był projekt „Lepsza 

przyszłość”, w ramach którego 9 pełnoletnich wychowanków 

rodzin zastępczych ukończyło szkolenia zawodowe 

„Profesjonalny handlowiec z elementami e-commerce” 

Ponadto osoby te objęte były następującymi formami wsparcia: 

- Poradnictwo psychologiczne indywidualne i grupowe, 

- Wyjazdowe warsztaty terapeutyczne, 

- Szkolenia na temat praw i uprawnień służących 

przywróceniu samodzielności życiowej, 

- Trening gospodarowania budżetem domowym, 

- Poradnictwo zawodowe indywidualnej 

- Kurs prawa jazdy kat. B dla usamodzielnianych 

wychowanków rodzin zastępczych. 

3. Prowadzenie mieszkań 

usamodzielnienia dla 

byłych wychowanków 

pieczy zastępczej 

W 2019 roku funkcjonowały 2 mieszkania usamodzielnienia 

przy Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Tęcza” w Kutnie, 

znajdujące się pod adresem - Kutno, ul. Zamoyskiego 9/36                   

i ul. Szpitalna 5/12. Do w/w lokali kieruje i ustala zasady pobytu 

dyrektor w/w placówki. Pobyt w mieszkaniu usamodzielnienia 

uczy pełnoletnich wychowanków samodzielności                         

i funkcjonowania w dorosłym życiu. W 2019 roku                               

w mieszkaniach usamodzielnienia przebywało łącznie 

6 podopiecznych z placówek opiekuńczo-wychowawczych                     

i z rodzin zastępczych. 

    

Sprawozdanie za 2019 rok z realizacji powiatowego programu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy  

w rodzinie w Powiacie Kutnowskim na lata 2014 – 2020  
 

Zgodnie z uchwałą nr 285/XLVI/14 z dnia 05 listopada 2014 roku realizowany jest 

Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy  
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w Rodzinie na lata 2014 – 2020. W ramach monitoringu Powiatowego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie zgodnego 

z art. 7 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  

(Dz. U. Nr 180, poz.1493 z późn. zm.) obejmującego okres 01.01.2019 – 31.12.2019  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie za pośrednictwem Powiatowego Ośrodka 

Interwencji Kryzysowej w Kutnie dokonało analizy sprawozdań, danych statystycznych  

i przedsięwzięć nadesłanych przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej  oraz służby  

i instytucje posiadające w swoich kompetencjach szeroko rozumiane przeciwdziałanie 

przemocy w rodzinie. Głównym celem Programu jest zmniejszenie zjawiska przemocy, 

poprzez podniesienie skuteczności pomocy jej ofiarom, zapewnienie im ochrony   

i bezpieczeństwa, a także podejmowanie odpowiednich działań interwencyjnych  

i korekcyjnych wobec osób stosujących przemoc. 

 

Cel główny Programu realizowany  jest w oparciu o cele szczegółowe :      

Lp. Cel szczegółowy Sposób realizacji zadania 

Zwiększenie wiedzy z zakresu przemocy oraz podniesienie poziomu świadomości  

i wrażliwości społecznej na temat przemocy w rodzinie 

1 Diagnoza dotycząca skali 

zjawiska przemocy w 

rodzinie w powiecie 

kutnowskim oraz różnych 

jej aspektów 

W roku 2020 w ramach monitorowania realizacji Programu 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie za 

pośrednictwem Powiatowego Ośrodka Interwencji 

Kryzysowej, biorąc pod uwagę dane statystyczne przesłane 

z poszczególnych instytucji powiatu kutnowskiego za rok 

2019, dokonało analizy postępu i realizacji założonych 

celów i działań programu. 

2 Prowadzenie działań 

edukacyjno-

informacyjnych na temat 

przemocy w rodzinie 

(ulotki, plakaty, broszury, 

informatory, artykuły do 

prasy, organizowanie 

konferencji, debat, 

prowadzenie kampanii 

edukacyjno- 

informacyjnych) 

W ramach podejmowanych działań informacyjno - 

edukacyjnych na terenie powiatu kutnowskiego 

przeprowadzono: 

- 25 kampanii społecznych mających na celu 

podniesienie poziomu wiedzy i świadomości 

społecznej na temat zjawiska przemocy domowej. 

W kampaniach wzięło udział ponad 1256 osób. 

- 1 konferencję: Dnia 04 grudnia 2019 roku Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie  

zorganizował  konferencję pt. ,,Nie hejtuję lecz 

szanuję''. W programie konferencji pojawiły się: 

✓ wykład nt. „Ja i online- jak sensownie 

wykorzystać internet”,  prof. dr hab. Jacka 

Pyżalskiego, wykładowcy uniwersytetu im.  

A. Mickiewicza w Poznaniu, mediatora 
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sądowego i autora licznych publikacji m.in. 

agresji elektronicznej, nowych mediów, 

komunikacji w szkole, promocji zdrowia, 

cyberprzemocy wśród młodzieży; 

✓ Prezentacja nt. „Odpowiedzialność prawna 

wynikająca z mowy nienawiści, hejtu w 

Internecie  

i życiu codziennym” komisarza  

M.Liwińskiego z Komendy Powiatowej 

Policji w Kutnie; 

✓ „W sieci”- etiuda teatralna na temat 

cyberprzemocy wśród młodzieży w 

wykonaniu młodzieży grupy Teatralnej „Od 

jutra” oraz Studia Teatralnego „Ok”- sekcji 

Kutnowskiego Domu Kultury; 

✓ „Dobre praktyki w przeciwdziałaniu 

przemocy”- prezentacja multimedialna 

MOPS w Kutnie. 

Opracowano i upowszechniono ok. 61 rodzajów 

materiałów informacyjnych (ponad 1858 szt.) z zakresu 

uzależnień i przemocy (m.in. ulotki, broszury, plakaty, 

zaproszenia, gazetki szkolne i inne). Na stronach 

internetowych i portalach społecznościowych umieszczono 

informacje z zakresu przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie, przeprowadzono anonimowe ankiety, sondy.  

W posiadaniu jednostek działających w obszarze 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie było 59 

informatorów zawierających dane teleadresowe 

podmiotów realizujących w/w zadania.  

3 Upowszechnianie 

informacji o formach 

wsparcia m. in. pomocy 

medycznej,  

psychologicznej, prawnej, 

socjalnej, zawodowej                 

i rodzinnej oraz o 

instytucjach świadczących 

pomoc ofiarom przemocy 

w rodzinie (dotyczy 

informacji internetowych,                          

w publikacjach  

i mediach) 

Na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Kutnie dostępna była informacja  

o możliwości uzyskania pomocy oraz oferowanych 

formach wsparcia- pomocy psychologicznej, 

pedagogicznej, prawnej, socjalnej, medycznej, zawodowej, 

rodzinnej, edukacji mechanizmu uzależnienia, 

współuzależnienia, przemocy w rodzinie przez osoby 

doświadczające przemocy w podległym jednostce, 

Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Kutnie. 

W związku z inicjatywą pt. ,,Tydzień Pomocy Osobom 

Pokrzywdzonym Przestępstwem'' organizowaną przez 

Ministerstwo Sprawiedliwości w dniach 18-24 lutego 

2019r. - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

w Kutnie zamieściło na swojej stronie internetowej 

informację, że osoby pokrzywdzone przestępstwem będą 

mogły skorzystać z bezpłatnych porad  udzielanych przez 

specjalistów/pracowników Powiatowego Ośrodka 



 

130 

 

Interwencji Kryzysowej w Kutnie. 

4 Prowadzenie zajęć 

wychowawczych, zajęć 

informacyjno - 

edukacyjnych, treningu 

kompetencji społecznych, 

warsztatów, prelekcji w 

ramach profilaktyki, m. in. 

na temat agresji 

i sposobów radzenia sobie 

z nią, rozwiązywania 

konfliktów, kształtowania 

postaw  rodzicielskich i 

umiejętności 

wychowawczych 

Na terenie szkół i instytucji powiatowych działających  

w obszarze   przeciwdziałania przemocy, podejmowano 

działania  w ramach pogłębienia wiedzy na temat zjawiska 

przemocy w rodzinie, przeprowadzono m. in.: 

- Warsztaty w ramach programu profilaktycznego 

,,Ars, czyli jak dbać o miłość?’’ mające na celu 

kształtowanie właściwych postaw w rodzinie, bez 

nałogów i przemocy; 

- Warsztaty psychologiczno-pedagogiczne, które 

dotyczyły poprawnej komunikacji, 

przeciwdziałania agresji słownej i innych form 

przemocy rówieśniczej; 

- Ponad 149 pogadanek, konkursów z zakresu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

- Ponad 294 zajęć informacyjno – edukacyjnych. 

Udział w nich wzięło  ok. 4026 osób 

- Indywidualne rozmowy pedagoga szkolnego, 

wychowawcy, nauczyciela z uczniami na temat 

agresji oraz przeciwdziałania przemocy. 

Z tej formy pomocy skorzystało ok. 2031 uczniów.  

Kuratorzy podczas wykonywania swoich obowiązków 

służbowych, w szczególności przeprowadzania rozmów z 

dozorowanymi, członkami rodzin, w których stosowana 

jest przemoc, udzielali informacji o charakterze 

edukacyjnym. 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Oporowie przeprowadziła warsztaty dla 

dzieci, młodzieży i rodziców m. in. na temat agresji  

i przemocy.               

Na terenie powiatu kutnowskiego przeprowadzono 101 

szkoleń, prelekcji z zakresu przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie. Na terenie placówek oświatowych odbywały 

się spotkania z funkcjonariuszami Policji, dotyczące 

zjawiska przemocy rówieśniczej, w tym cyberprzemocy, 

mające na celu uświadomienie młodzieży, jakie zagrożenia 

niesie ze sobą przemoc, jak się chronić przed tym 

zjawiskiem i jego negatywnymi skutkami, gdzie może 

szukać pomocy ofiara oraz jakie konsekwencje ponosi 

sprawca. 

5 Wspieranie różnych form 

czasu 

wolnego, sprzyjających 

zachowaniom 

nieagresywnym 

W instytucjach funkcjonujących na terenie powiatu 

kutnowskiego tj. szkoły, Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna,  placówki opiekuńczo – wychowawcze  

i inne, organizowane są różne formy spędzania czasu 

wolnego, sprzyjające zachowaniom nieagresywnym. 

Przeprowadzano  zajęcia promujące zdrowy tryb życia, 
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aktywny wypoczynek, wartości rodzinne. Tego typu 

zajęcia odbywały się zazwyczaj podczas licznych 

wycieczek, biwaków, rajdów oraz imprez szkolnych. 

Wzięło w nich udział  4995 dzieci i młodzieży. 

6 Opracowanie i realizacja 

programów mających na 

celu podnoszenie 

świadomości społecznej na 

temat przemocy 

w rodzinie 

Instytucje powiatowe opracowały i zrealizowały 35 

programów profilaktycznych mających na celu 

podnoszenie świadomości społecznej 

na temat przemocy w rodzinie. Uczestniczyło w nich 

ponad 2430 osób. 

7 Działalność Punku 

Konsultacyjnego oraz 

Punktu  

ds. Przemocy 

W Punktach Konsultacyjnych działających  na terenie 

powiatu kutnowskiego w roku 2019 pomocą i wsparciem 

objęto  168 osób  doznających  przemocy w rodzinie i  55 

osób stosujących przemoc. 

8 Monitorowanie zjawiska 

przemocy w rodzinie na 

terenie powiatu 

Zgodnie z harmonogramem Powiatowego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie- Powiatowy Ośrodek Interwencji 

Kryzysowej w Kutnie corocznie w pierwszym kwartale 

przeprowadza analizę informacji i przedsięwzięć 

nadesłanych przez jednostki organizacyjne pomocy 

społecznej oraz służby i instytucje posiadające w swoich 

kompetencjach szeroko rozumiane przeciwdziałanie 

przemocy  w rodzinie. 

Integracja środowisk i działań na rzecz budowania jednolitego systemu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

1 Wypracowywanie 

jednolitych standardów  

w zakresie podejmowania 

interwencji  

w przypadku przemocy 

oraz wymiany informacji 

lokalnych służb i instytucji 

na rzecz spójnych 

i skutecznych działań 

W ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

odbywała się ścisła współpraca służb stykających się  

z osobami doznającymi i stosującymi przemoc w rodzinie.   

W Ośrodkach Pomocy Społecznej z terenu powiatu 

kutnowskiego pracownicy socjalni prowadzili monitoring 

rodzin, w których uruchomiona była procedura 

,,Niebieskiej Karty”. 

W 2019r. pracownicy socjalni: 

- sporządzili 61 formularzy ,,Niebieska Karta ”, 

- pomocą objęto 386 rodzin, 

- organom ścigania i wymiarom sprawiedliwości 

przekazano 5 zgłoszeń o ponownym stosowaniu 

przemocy w rodzinie przez osoby uprzednio 

skazane za tego rodzaju przemoc, 

- zakończono 19 postępowań w sprawach 

związanych  

z przemocą w rodzinie poprzez sporządzenie aktu 

oskarżenia. 

Pracownicy socjalni Ośrodków Pomocy Społecznej 

skierowali 62 wnioski do Komisji Rozwiązywania 
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Problemów Alkoholowych działających na terenie powiatu 

kutnowskiego o objęcie leczeniem odwykowym osób 

podejrzanych o stosowanie przemocy w rodzinie. 

Do Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

łącznie wpłynęło 168 wniosków celem zdiagnozowania 

problemu uzależnienia. Skierowano do Sądu 162 wnioski 

celem zobowiązania osoby podejrzanej o stosowanie 

przemocy w rodzinie do podjęcia leczenia odwykowego. 

Pracownicy KRPA sporządzili 1 formularz ,,Niebieskiej 

Karty”. Swoje działania kierowali do 84 rodzin. 

Komenda Powiatowa Policji w Kutnie: 

- wszczęła 107 postępowań związanych z przemocą  

w rodzinie, 

- odmówiła wszczęcia w 30 sprawach związanych  

z przemocą w rodzinie, 

- zakończyła 39 postępowań w sprawach związanych  

z przemocą w rodzinie przez sporządzenie aktu 

oskarżenia, 

- w wyniku braku znamion przestępstwa umorzyła 61 

postępowań. 

Zatrzymano 136 osób, wobec których istnieje podejrzenie, 

że stosują przemoc w rodzinie. 

Złożono do Sądu 7 wniosków o zastosowanie środków 

zapobiegawczych wobec osób stosujących przemoc  

w rodzinie, w tym: 5 zakazów zbliżania się do osoby 

pokrzywdzonej i 2 nakazy opuszczenia lokalu. 

Funkcjonariusze KPP w Kutnie założyli: 

- 220  formularzy „Niebieska Karta A” 

- 178 formularzy wszczynających procedurę 

- odnotowano 42 formularze dotyczące kolejnych 

przypadków przemocy w trakcie trwającej 

procedury  

W 2019r. do Zespołów  Interdyscyplinarnych 

działających w powiecie wpłynęły 263 formularze 

,,Niebieskich Kart”. Na skutek ustania przemocy w 

rodzinie i uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu 

dalszego jej stosowania oraz po zrealizowaniu 

indywidualnego planu pomocy zakończono 203 procedury 

,,Niebieskiej Karty”, w wyniku braku zasadności 

podejmowanych działań zakończono 50 procedur 

,,Niebieskich Kart”. W trzech Zespołach 

Interdyscyplinarnych łącznie zakończono    23 procedury 

,,Niebieska Karta” poprzez sporządzenie aktu oskarżenia. 

Z danych przesłanych przez Sąd Rejonowy w Kutnie 

 i ZKSS wynika, iż: 

- wydano 7 orzeczeń sądowych uwzględniających 

wnioski w postępowaniu wykonawczym ( przy 
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czym 5 wniosków nie zostało jeszcze 

rozpoznanych), 

- orzeczono wobec 30 osób pozbawienie wolności  

(z dozorem kuratora sądowego), 

- 6 osobom orzeczono karę ograniczenia wolności. 

Kuratorzy sądowi: 

- złożyli 7 wniosków do Sądu o zarządzenie 

wykonania warunkowo zawieszonej kary 

pozbawienia wolności (w tym10 art. 12d ustawy)  

- 5 wniosków o zastosowanie przez Sąd osobie 

stosującej przemoc w rodzinie środków 

probacyjnych na etapie postępowania 

wykonawczego, 

Z danych II Wydziału Karnego wynika, iż: 

- osądzono 42 osoby za przestępstwo z użyciem 

przemocy w rodzinie, skazano 36 osoby, nie 

uniewinniono żadnej osoby, postępowanie karne 

warunkowo umorzono wobec 6 osób, 

- orzeczono kary pozbawienia wolności w stosunku 

do 30 osób stosujących przemoc w rodzinie,  kary 

ograniczenia wolności w stosunku do 6 osób, nie 

było osób wobec których zasądzono karę grzywny, 

orzeczono 42 środki karne i probacyjne, 

- nie wydano orzeczeń nakładających na osoby 

stosujące przemoc w rodzinie obowiązku 

uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno- 

edukacyjnych. 

Prokuratura Rejonowa w Kutnie:  

- prowadziła 158 postępowań przygotowawczych  

w sprawach o przestępstwo znęcania się 

psychicznego lub fizycznego  nad osobą najbliższą 

lub osobą pozostającą w stosunku zależności 

- zakończyła 51 postępowań w sprawach 

związanych z przemocą poprzez sporządzenie  

i skierowanie do sądu aktu oskarżenia,  

- zakończyła 1 postępowanie poprzez skierowanie 

do sądu wniosku o warunkowe umorzenie,  

- zakończyła 2 postępowania poprzez skierowanie 

do sądu wniosku o  umorzenie art. 324 kpk,  

- zastosowano również środki zapobiegawcze  

w stosunku do sprawców przemocy w rodzinie,  

w tym: 

✓ dozór policyjny-11 

✓ nakaz opuszczenia lokalu zajmowanego 

wspólnie  

z pokrzywdzonym-8 

✓ zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego-5 
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✓ zakaz kontaktowania się z pokrzywdzonym-8 

- skierowała do Sądu 3 wnioski o zastosowanie 

wobec podejrzanego środka zapobiegawczego  

o charakterze izolacyjnym, w postaci 

tymczasowego aresztowania. 

2 Stwarzanie płaszczyzny do 

wymiany doświadczeń i 

dobrych praktyk pomiędzy 

podmiotami realizującymi 

zadania  

z zakresu przeciwdziałania 

przemocy, promowania 

i wdrażania innowacyjnych 

sposobów i metod 

przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie 

Wszystkie instytucje powiatu kutnowskiego nawiązywały 

ze sobą współpracę w obszarze przeciwdziałania 

przemocy. 

Podejmowane były działania mające na celu zmianę 

przekonań i zachowań mieszkańców powiatu wobec 

zjawiska przemocy w rodzinie poprzez: 

- promowanie wartości rodziny i wychowania bez 

przemocy, 

- promowanie trzeźwego stylu życia, 

- edukację dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie 

konsekwencji wynikających ze stosowania 

przemocy w rodzinie, 

- prowadzenie oddziaływań korekcyjno-

edukacyjnych dla osób stosujących przemoc  

w rodzinie. 

Ważną rolę w wymianie doświadczeń i dobrych praktyk 

odegrał również udział pracowników służb różnych 

instytucji w szkoleniach, seminariach, konferencjach, 

prelekcjach, naradach itp. z zakresu przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie. 

3 Wspieranie merytorycznej 

działalności Miejskich   

i Gminnych Zespołów 

Interdyscyplinarnych 

Na terenie powiatu kutnowskiego odbyło się 80 posiedzeń 

Zespołów Interdyscyplinarnych, pomocą objęto 478 osób, 

174 rodzin.  

Utworzono 167 grup roboczych, które odbyły 462 

posiedzenia, pomocą objęto 984 osoby, w tym  322 

rodziny.   

4 Przesyłanie 

zaktualizowanego 

informatora prezesowi 

Sądu Rejonowego  

w Kutnie, Prokuraturze 

Rejonowej  

w Kutnie, Komendantowi 

Powiatowemu Policji  

w Kutnie oraz 

wchodzącym  w obręb 

powiatu gminom do 15 

lipca każdego kolejnego 

roku 

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kutnie                                        

w dniu 12.07.2019r. przesłał drogą elektroniczną 

instytucjom realizującym zadania z zakresu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaktualizowany 

informator zawierający  dane  teleadresowe oraz zakres 

działalności podmiotów świadczących usługi dla osób i ich 

rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie i znajdujących się 

w kryzysie. 

5 Uaktywnienie  Na terenie powiatu działają lokalne organizacje 
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i wspieranie lokalnych 

organizacji pozarządowych 

działających  

na rzecz przeciwdziałania 

przemocy 

pozarządowe.  

W 2019 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  

w Kutnie podejmowało współpracę m. in: ze  

Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom     z Domów Dziecka 

i Rodzin Zastępczych ,,Wyspa Skarbów”, 

Stowarzyszeniem Pomocy „Laris”. 

6 Realizacja opracowanego 

Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie  

i Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie na  

lata 2014-2020 

Program jest realizowany na bieżąco. 

Wdrożenie prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci i młodzieży 

1 Organizowanie warsztatów 

kompetencji 

wychowawczych  

w celu przeciwdziałania 

krzywdzeniu dzieci  

i młodzieży 

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna  

w Kutnie w roku szkolnym 2019/2020  opracowała  

i zrealizowała 2  programy w zakresie promowania  

i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych: 

„Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”, „Warsztaty dla 

Dobrych Rodziców”. Uczestniczyło w nich  12 osób. 

2 Organizowanie pikników 

rodzinnych mających 

na celu integrację rodziny 

oraz przybliżenie rodzicom 

prawidłowych metod 

wychowawczych opartych 

na pozytywnym modelu 

rodziny 

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Domów Dziecka  

i Rodzin Zastępczych „WYSPA SKARBÓW” przy 

współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  

w Kutnie dnia 31.05.2019r. zorganizowało XII 

Integracyjny Piknik Rodzinny „Mam serce do dzieci”  

z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego 

współfinansowany ze środków Zarządu Województwa  

Łódzkiego w ramach realizacji zadania publicznego 

Wspieranie Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej 

organizowanego przez Regionalne Centrum Polityki 

Społecznej w Łodzi. 

3 Nawiązywanie  

i wzmacnianie współpracy 

pomiędzy instytucjami 

rządowymi  

i samorządowymi 

oraz organizacjami 

pozarządowymi 

w zakresie pomocy osobom 

dotkniętym przemocą  

w rodzinie 

W sytuacji podejrzenia doświadczania przemocy  

w rodzinie  wszystkie instytucje będące realizatorami 

programu, nawiązują ze sobą ścisłą współpracę w zakresie 

pomocy osobom dotkniętym przemocą. 

 

4 Wspieranie rodzin 

zagrożonych 

występowaniem przemocy 

poprzez modyfikację 

Wychowawcy, pedagodzy szkolni na zebraniach  

z rodzicami: 

- promowali metody wychowawcze bez użycia 

przemocy, 
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dotychczasowych postaw 

rodzicielskich, podnoszenie 

wiedzy i umiejętności 

wychowawczych 

- podnosili wrażliwość społeczną wobec przemocy  

w rodzinie, 

- informowali rodziców i uczniów o instytucjach 

wspomagających rodzinę. 

 

Ważną rolę w Ośrodkach Pomocy Społecznej  w 2019 r. 

odgrywała  osoba asystenta rodziny. Wsparciem 

specjalistycznym asystenta rodziny objęto 24 rodziny 

doświadczające m. in. przemocy. 

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kutnie 

również prowadził poradnictwo ukierunkowane na 

podnoszenie wiedzy i umiejętności wychowawczych 

wobec osób zagrożonych wystąpieniem przemocy  

w rodzinie. 

5 Opracowywanie  

i realizowanie programów 

służących działaniom 

profilaktycznym w zakresie 

promowania i wdrażania 

prawidłowych metod 

wychowawczych   

w stosunku do dzieci  

i młodzieży w rodzinach 

zagrożonych przemocą 

Placówki powiatowe działające w obszarze 

przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie, w roku 2019 opracowały i zrealizowały  72  

programy  

w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod 

wychowawczych, w których wzięło udział ok. 2866 osób. 

 

 

6 Wzmacnianie ochrony 

osób dotkniętych przemocą 

w rodzinie 

w toku postępowania 

karnego poprzez 

przesłuchiwanie dzieci 

w przyjaznych pokojach 

przesłuchań oraz tworzenie 

odpowiednich warunków  

do przesłuchiwania osób 

dorosłych dotkniętych 

przemocą w rodzinie 

Sąd Rejonowy w Kutnie posiada przyjazny pokój 

przesłuchań dla dzieci doznających przemocy w rodzinie. 

W 2019 r. przesłuchano w nim: 

- w II Wydziale Karnym- 8 dzieci, 

- w III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich- 16 dzieci. 

 

 

 

 

 

 

 

7 Doradztwo i poradnictwo 

rodzinne, wychowawcze 

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kutnie  

w ramach poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego  

w roku 2019 udzielił  

15 dzieciom dotkniętym przemocą w rodzinie 33 porady 

psychologiczne  oraz 33 porady pedagogiczne.    

 

Z danych przesłanych przez instytucje powiatowe wynika, 

że łącznie pomocą objęto 94 dzieci dotkniętych przemocą 

w rodzinie. 
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Na terenie placówek oświatowych z pomocy pedagoga 

szkolnego, wychowawcy, nauczyciela skorzystało 2031 

uczniów. 

8 Zapewnienie schronienia                      

w rodzinnej, 

instytucjonalnej pieczy 

zastępczej dzieciom 

krzywdzonym w wyniku 

przemocy w rodzinie  - 

zabezpieczenie miejsc na 

umieszczanie w trybie 

interwencyjnym 

Sąd Rejonowy w Kutnie nie udzielił odpowiedzi co do  

wydanych postanowień w sprawie odebrania dzieci z 

rodzin z uwagi na bezpośrednie zagrożenie ich życia lub 

zdrowia w związku z przemocą w rodzinie. 

 

 

 

 

Zapewnienie ochrony i wsparcia osobom dotkniętym przemocą 

1 Prowadzenie 

specjalistycznego 

poradnictwa 

psychologicznego, 

pedagogicznego, 

prawnego, socjalnego, 

medycznego, zawodowego, 

rodzinnego dla osób 

dotkniętych przemocą oraz 

ich rodzin 

Z pomocy Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej 

w Kutnie skorzystało 545 osób, w tym 89 osób 

doznających przemocy w rodzinie, którym udzielono  

łącznie 748 porad specjalistycznych.  

 

Z danych liczbowych przesłanych przez Ośrodki Pomocy 

Społecznej z powiatu kutnowskiego wynika, że z pomocy  

i wsparcia skorzystały 393 osoby  doznające przemocy  

w rodzinie. 

Z danych statystycznych podanych przez Punkty 

Konsultacyjne wynika, że w roku 2019 z pomocy  

i wsparcia skorzystało 168 osób dotkniętych przemocą  

w rodzinie. Osoby te zostały objęte poradnictwem 

psychologicznym,  prawnym, socjalnym, zawodowym, 

rodzinnym, medycznym. 

 

2 Zapewnienie osobom 

dotkniętym przemocą  

w rodzinie miejsc  

hostelowych na terenie 

całego kraju 

W 2019 do Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar 

Przemocy w Rodzinie Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Kutnie skierował 1 kobietę  (32 lata). 

Po opuszczeniu Ośrodka monitorował środowisko 

rodzinne w/w osoby.  

 

3 Praca socjalna oraz pomoc 

wielokierunkowa dla osób 

dotkniętych przemocą i ich 

rodzin 

Pracownicy socjalni Ośrodków Pomocy Społecznej  

w 2019 roku odbyli  1387 wizyt w środowisku w związku 

z podejrzeniem bądź wystąpieniem przemocy w  rodzinie.  

Pomocą w formie poradnictwa socjalnego objęto 334 

osoby doznające przemocy w rodzinie. 

 

Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

odbyły 157 spotkań z osobami dotkniętymi przemocą 

w rodzinie. 
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W Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej  

z pomocy i wsparcia skorzystało  89 osób dotkniętych 

przemocą w rodzinie. Udzielono  łącznie 168 porad 

socjalno-bytowych, medycznych, prawnych. 

4 Prowadzenie zajęć 

socjoterapeutycznych oraz 

grup wsparcia dla ofiar 

przemocy 

Brak danych. 

5 Umożliwienie dostępu 

do lokalnych telefonów 

interwencyjnych 

lub informacyjnych dla 

osób dotkniętych przemocą 

w rodzinie 

W Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej 

funkcjonowały podane do publicznej wiadomości 2 

telefony interwencyjne, dostępne od poniedziałku do 

piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30. Ta forma pomocy 

bardzo często okazywała się istotna z uwagi na możliwość 

anonimowości, jak również w wielu przypadkach była 

pierwszym krokiem ze strony ofiar przemocy  

w poszukiwaniu profesjonalnej pomocy.  Przeprowadzono 

223 rozmowy telefoniczne  z osobami doznającymi 

przemocy w rodzinie. 

6 Opracowanie i realizacja 

programów 

terapeutycznych dla osób 

dotkniętych przemocą  

w rodzinie 

Z uzyskanych danych wynika, że w roku 2019 na terenie 

powiatu kutnowskiego  Gminny Zespół Interdyscyplinarny 

w Krośniewicach oraz Zespół Interdyscyplinarny  

w Strzelcach  opracowali i realizowali program dla osób 

dotkniętych przemocą w rodzinie.  

  

 

7 Monitoring skuteczności 

działań pomocowych 

Monitoring skuteczności działań pomocowych rokrocznie 

sporządza Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej  

w Kutnie. Z monitoringu wynika, iż na terenie powiatu 

kutnowskiego funkcjonuje szeroko rozwinięta sieć 

instytucji zapewniających wszechstronną, profesjonalną 

pomoc rodzinną dla osób dotkniętych przemocą domową.   

Zmiana postaw osób stosujących przemoc 

1 Prowadzenie 

specjalistycznego 

poradnictwa  

w szczególności: 

psychologicznego, 

pedagogicznego, 

rodzinnego, socjalnego, 

prawnego, terapii 

indywidualnej i grupowej               

dla sprawców przemocy  

w rodzinie 

W 2019 roku z pomocy Powiatowego Ośrodka Interwencji 

Kryzysowej skorzystało 29 osób stosujących przemoc  

w rodzinie. Udzielono im łącznie 204 porady 

specjalistyczne. W Punkcie Konsultacyjnym w Strzelcach 

z pomocy skorzystały 4 osoby stosujące  przemoc  

w rodzinie. Na terenie Punktu Konsultacyjnego  

w Łaniętach objęto pomocą w formie poradnictwa 15 osób 

stosujących przemoc w rodzinie. W Punkcie 

Konsultacyjnym w Oporowie objęto pomocą w formie 

poradnictwa 5 osób stosujących przemoc w rodzinie. 

W Punkcie Konsultacyjnym w zakresie przeciwdziałania 

narkomanii oraz przemocy w Kutnie z poradnictwa 
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psychologicznej skorzystało 9 osób stosujących przemoc  

w rodzinie. W Punkcie Informacyjno-               

Konsultacyjnym w Żychlinie z pomocy skorzystały 22 

osoby stosujące przemoc w rodzinie. Z danych liczbowych 

przesłanych przez Ośrodki Pomocy Społecznej z powiatu 

kutnowskiego wynika, że z pomocy i wsparcia skorzystało 

251 osób stosujących przemoc w rodzinie. 

2 Opracowanie i realizacja 

programów oddziaływań 

korekcyjno-edukacyjnych 

wobec osób stosujących 

przemoc  

w rodzinie, zmierzających  

do zaprzestania stosowania 

przemocy  

w rodzinie 

 

Zespół Interdyscyplinarny działający przy MOPS w Kutnie 

w roku 2019 prowadził grupę wsparcia oraz zajęcia 

korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc 

 w rodzinie. W zajęciach warsztatowych udział wzięło  

10 osób.  

3 Monitoring skuteczności 

programów oddziaływań 

korekcyjno-edukacyjnych 

kierowanych do osób 

stosujących przemoc w 

rodzinie poprzez 

monitorowanie ich 

zachowań przez okres do 3 

lat po ukończeniu 

programu  korekcyjno-

edukacyjnego 

Ewaluacja skuteczności  oddziaływań korekcyjno-

edukacyjnych na przestrzeni lat 2016-2019 kierowanych 

do osób stosujących przemoc w rodzinie, poprzez 

monitorowanie zachowań uczestników programu  przez 

okres do 3 lat po jego ukończeniu wskazuje, że 6 osób 

powróciło do zachowań polegających na stosowaniu 

przemocy  w rodzinie. 

Na przestrzeni lat 2011-2019 w programach korekcyjno-

edukacyjnych realizowanych przez  Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w Kutnie wzięło udział 81 osób 

stosujących przemoc w rodzinie. 

Dotychczas przeprowadzony monitoring efektów 

programów wobec osób stosujących przemoc obejmujący 

lata 2011-2019 pokazał, że realizowane programy 

korekcyjno - edukacyjne przyczyniły się do zmniejszenia 

zjawiska przemocy w rodzinie. 

Podnoszenie kompetencji i profesjonalizacja służb zajmujących  się problematyką 

przemocy w rodzinie 

1 Udział w specjalistycznych 

szkoleniach i warsztatach 

przedstawicieli grup 

zawodowych udzielających 

wsparcia z zakresu 

przemocy w rodzinie 

Pracownicy poszczególnych instytucji będących 

realizatorami Programu Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy  

w Rodzinie na lata 2014-2020 w roku 2019 systematycznie 

brali udział w specjalistycznych szkoleniach, seminariach, 

konferencjach, prelekcjach, naradach z zakresu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Ze szkoleń skorzystało łącznie 937 osób z różnych 

instytucji powiatu. 

 

2 Udział w konferencjach, 

naradach, seminariach oraz 

wymiana doświadczeń 

pomiędzy instytucjami 



 

140 

 

udzielającymi pomocy, 

placówkami wsparcia, 

środowiskami lokalnymi 

 

 

 

 

3 Wdrożenie systemu 

wsparcia dla osób 

pracujących bezpośrednio  

z osobami dotkniętymi 

przemocą 

w rodzinie i osobami 

stosującymi przemoc, w 

formie superwizji, grup 

wsparcia, coachingu 

Osoby pracujące ze sprawcami i ofiarami przemocy  

w 2019 roku, wzięły  udział w  41 spotkaniach w formie 

superwizji, grup wsparcia, coachingu. 

 

 

 

       

Sprawozdanie za 2019 rok z realizacji powiatowego programu działań na 

rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2014 – 2020  

 

Lp. Cel operacyjny Sposób realizacji zadania 

Cel strategiczny. Podniesienie świadomości społecznej dotyczącej problemów 

niepełnosprawnych mieszkańców powiatu kutnowskiego, a także zapewnienie tym 

osobom godnego życia i możliwości pełnego oraz równoprawnego uczestnictwa w życiu 

społecznym. 

1. Stworzenie korzystnych 

warunków w środowisku 

lokalnym na rzecz 

aktywnego  

i samodzielnego 

funkcjonowania osób 

niepełnosprawnych. 

- Organizowanie licznych spotkań integracyjnych  

i okolicznościowych, a także wycieczek, 

zawodów sportowych dla osób 

niepełnosprawnych przez organizacje 

pozarządowe. 

- Realizacja programów oraz organizacja wystaw 

przez organizacje pozarządowe i OPS, których 

celem była promocja twórczości osób 

niepełnosprawnych 

- Prowadzenie działań zaspokajających potrzeby 

osób chorych, niepełnosprawnych w celu ich 

integracji ze środowiskiem lokalnym. 

- Organizacja zbiórki pieniędzy na rzecz 

niepełnosprawnych, pomoc w codziennych 

czynnościach osobom niepełnosprawnym 

(zrobienie zakupów, porządki). 
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4. Udzielanie wsparcia socjalnego przez ośrodki 

pomocy społecznej m.in. poprzez kierowanie do 

ŚDS oraz mieszkań chronionych. 

5. ŚDS w Kutnie swoja pomocą w 2019 roku objął 

40 osób niepełnosprawnych. 

- Prowadzenie działalności terapeutyczno – 

wspierająca w mieszkaniach chronionych, która 

ma doprowadzić do poprawy jakości życia 

mieszkańców. Celem głównym jest nauka lub 

przywrócenie umiejętności jak najbardziej 

samodzielnego zaspokajania podstawowych 

potrzeb oraz osiągnięcia satysfakcji życiowej 

poprzez umożliwienie mieszkańcom 

samorealizacji i zapewnienia oparcia połecznego. 

Założeniem jest aktywizowanie i integracja ze 

społecznością lokalną, tworzenie poczucia 

przynależności do danego miejsca i grupy, 

otwarcie się na rzeczywiste problemy społeczne. 

Ważnym elementem wsparcia jest eliminowanie 

różnego rodzaju barier (architektonicznych, 

organizacyjnych, prawnych czy 

psychologicznych) jakie napotykają osoby 

niepełnosprawne intelektualnie, seniorzy, osoby 

chore psychicznie, zagrożone społecznym 

wykluczeniem.  

- Praca specjalistów z mieszkańcami, która 

prowadzona jest na zasadzie treningów 

umiejętności skoncentrowanych na redukcji 

deficytów w zakresie uzależnionym od 

indywidualnych potrzeb mieszkańców. 

Przekazywanie informacji do PUP na temat 

zapotrzebowania na organizację szkoleń- kursów dla 

osób niepełnosprawnych. 

- Prowadzenie zajęć dla osób chorych, 

upośledzonych umysłowo, mających na celu 

pokonanie barier psychicznych i akceptację 

swojej choroby. 

- Prowadzenie działalności edukacyjno- 

profilaktycznej dotyczącej nowotworu piersi 

i rehabilitacyjno- leczniczej dla kobiet po 

mastektomii. 

- Organizacja Dnia Godności Osoby  



 

142 

 

z Niepełnosprawnością Intelektualną. 

- Działalność edukacyjna wśród osób 

niewidomych dot. chorób narządu wzroku. 

- Organizacja dni Seniora służąca integracji 

osób starszych . 

- Organizacja Kutnowskiego Pikniku 

Organizacji Pozarządowych. 

- Aktywizacja społeczna poprzez spędzanie 

wolnego czasu dostosowanego do 

rzeczywistych potrzeb wynikających  

z niepełnosprawności.  

- Realizacja zadania publicznego „wsparcie 

społeczne dla osób niepełnosprawnych oraz 

osób w wieku emerytalnym”- warsztaty, 

wyjazdy kulturalno-edukacyjne. 

  

Dofinansowanie do funkcjonowania Warsztatów Terapii 

Zajęciowej w Kutnie i Żychlinie na łączną kwotę 

1.306.934,00 zł, w tym środki PFRON  

w wysokości 1.176.240,00 zł i środki powiatu  

w wysokości 130.694,00 zł. Liczba uczestników WTZ 

Kutno 35 osób , WTZ Żychlin 30osób 

  

1. Dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych 

ze środków PFRON dla 402 Wnioskodawców, w 

tym 95 opiekunów na łączną kwotę 397.603,00zł. 

2. W turnusach rehabilitacyjnych uczestniczyły 274 

osoby dorosłe niepełnosprawne oraz 69 

opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych. 

3. W turnusach rehabilitacyjnych uczestniczyło 33 

dzieci niepełnosprawnych oraz 26 opiekunów. 

4. Dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych 

przez organizacje pozarządowe oraz ośrodki 

pomocy społecznej. 

5. Organizacja turnusów rehabilitacyjnych przez 

stowarzyszenia. 

 

  

- Dofinansowanie ze środków PFRON do sportu, 

kultury, rekreacji i turystyki osób 

niepełnosprawnych dla 9 stowarzyszeń na łączną 

kwotę 9.000,00 zł. 

  

- Współpraca PCPR w Kutnie z 9 

stowarzyszeniami z Powiatu Kutnowskiego 

działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w 

celu usprawnienia ich samodzielnego 
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funkcjonowania. 

- Stowarzyszenia otrzymały dofinansowanie na 

organizację sportu, kultury, rekreacji i turystyki, 

dzięki którym miały możliwość zorganizowania 

imprez kulturalno-integracyjnych dla swoich 

członków. 

  

- Współpraca PCPR w Kutnie z 9 

stowarzyszeniami z Powiatu Kutnowskiego 

działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w 

celu usprawnienia ich samodzielnego 

funkcjonowania 

- Stowarzyszenia otrzymały dofinansowanie na 

organizację sportu, kultury, rekreacji i turystyki, 

dzięki którym miały możliwość zorganizowania 

imprez kulturalno-integracyjnych dla swoich 

członków. 

2 Likwidacja barier 

urbanistycznych, 

transportowych, 

architektonicznych, w 

komunikowani się i 

technicznych. 

 

Dofinansowanie ze środków PFRON: 

- do likwidacji barier architektonicznych dla  

48 Wnioskodawców na łączną kwotę 

224.472,00zł, 

- do likwidacji barier technicznych dla  

9 Wnioskodawców na kwotę 18.000,00zł, 

- do likwidacji barier w komunikowaniu się dla  

27 Wnioskodawców na łączną kwotę 25.200,00 

zł.  

W ramach pilotażowego „Aktywny samorząd” Moduł I. 

Likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną 

i zawodową złożono 23 wnioski, z czego pozytywną 

weryfikację przeszło 8 wniosków. Wypłacono 

dofinansowanie w łącznej kwocie 42.119,60 zł.  

- Zakup autobusów niskopodłogowych, które 

ułatwiają wsiadanie i wysiadanie z komunikacji 

miejskiej osobom niepełnosprawnym.  

- Funkcjonowanie zestawów informacji głosowej  

i wizualnej w autobusach komunikacji miejskiej, 

służących całemu społeczeństwu miasta 

korzystającemu z komunikacji miejskiej, ze 

szczególnym uwzględnieniem osób 

niewidomych, niedowidzących, niedosłyszących  

i niesłyszących, niepełnosprawnych, starszych 

oraz nieznających topografii miasta.  

Współpraca stowarzyszeń z urzędami dot. likwidacji 

barier dla osób niewidomych na przejściach dla pieszych 
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(sygnalizacja dźwiękowa i montaż płytek guzikowych 

przed przejściem dla pieszych). 

Dostosowanie obiektów użyteczności publicznej oraz 

przestrzeni publicznej do potrzeb osób 

niepełnosprawnych poprzez likwidacje barier 

architektonicznych polegającą na m.in.: 

- Przebudowie schodów na terenie Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Wspólny Dom” w Żychlinie. 

- Naprawa schodów, założenie barierki oraz 

budowa podjazdu dla wózków przy przychodni 

zdrowia Almamed w Żychlinie. 

- Remont przejścia dla pieszych, obniżane są 

krawężniki i montowane płyty guzikowe dla osób 

niewidzących i słabosłyszących w Kutnie. 

- Budowa podjazdu w Przedszkolu Miejskich nr 15 

w Kutnie. 

- Dostosowanie wjazdu-szerokości drzwi  

w Przedszkolu nr 16 w Kutnie. 

Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do 

placówek edukacyjnych. 

3. Aktywizacja zawodowa, 

zatrudnienie i 

przeciwdziałanie skutkom 

bezrobocia wśród osób 

niepełnosprawnych. 

 

- Zachęcanie pracodawców do tworzenia miejsc 

pracy dla osób niepełnosprawnych poprzez 

dofinansowania. 

- Zamieszczanie ogłoszeń oraz informacji od 

pracodawców poszukujących osób 

niepełnosprawnych do pracy. 

Prowadzenie akcji informacyjnych (kolportaż ulotek, 

plakatów, informacje w biuletynie informacyjnym) dla 

osób niepełnosprawnych  na temat projektów 

dotyczących aktywizacji zawodowej, zatrudniania, 

przeciwdziałania bezrobociu. 

Wspieranie ekonomii społecznej i mieszkalnictwa 

chronionego dla osób niepełnosprawnych. . 

- Prowadzenie warsztatów z doradztwa 

zawodowego na terenie wszystkich placówek, do 

których uczęszczają dzieci i młodzież 

niepełnosprawna. 

Prowadzenie przez PUP w Kutnie różnych form 
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aktywizacji osób niepełnosprawnych poprzez: 

- organizowanie staży, 

- refundację kosztów wyposażenia stanowiska 

pracy dla 2 osoby ze środków PFRON, 

- organizowanie szkoleń, 

- organizowanie robót publicznych, 

- finansowanie szkoleń i przekwalifikowań dla 

potrzeb osób niepełnosprawnych, 

- zajęcia z doradcą zawodowym- porady grupowe  

i indywidualne, 

- spotkania z instytucjami promującymi 

zatrudnienie dla osób z orzeczeniem  

o niepełnosprawności. 

Za pośrednictwem PUP w Kutnie 25 osób 

niepełnosprawnych w 2019 roku znalazło 

zatrudnienie. 

Realizacja świadczeń rehabilitacyjnych w domu 

pacjentów niepełnosprawnych w zakresie fizjoterapii 

domowej. 

- Promowanie bezpiecznego i zdrowego stylu życia 

poprzez organizowanie konkursów, pokazów 

udzielania pierwszej pomocy, przygotowywania 

zdrowej żywności. 

- Organizacja warsztatów profilaktycznych 

Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych  

w miejscu zamieszkania chorego dla podopiecznych 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie. 

MOPS w Kutnie w 2019 roku pomocą socjalna objął 986 

osób niepełnosprawnych. 

- Zwiększanie dostępu do usług opiekuńczych  

i pielęgnacyjnych dla osób niepełnosprawnych 

poprzez wizyty pracowników socjalnych OPS  

w środowiskach informujących klientów  

o możliwości skorzystania z pomocy w formie 

usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług 

opiekuńczych. Zadania te realizowane są poprzez 

pracę socjalną, w tym m.in. nawiązywanie 

kontaktu z rodziną, ze służbą zdrowia, 

uzyskiwanie niezbędnych dokumentów w celu 

objęcia klienta odpowiednim dla niego 

wsparciem. 
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- Kierowanie do Środowiskowego domu 

Samopomocy w Kutnie oraz współfinansowanie 

pobytu przez OPS. 

- Wypłata zasiłków stałych, celowych, celowych 

specjalnych z przeznaczeniem na leczenie i zakup 

leków, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń 

pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekuna. 

- Funkcjonowanie Zakładu Opiekuńczo- 

Leczniczego, umożliwiającego całodobową 

pielęgnację, rehabilitację oraz kontynuację 

leczenia pacjentów przewlekle chorych i tych, 

którzy przebyli leczenie zachowawcze i nie 

wymagają już hospitalizacji. Na terenie ZOL 

możliwe jest także udzielenie pomocy przez 

psychologa w zależności od indywidualnych 

potrzeb. 

- W 2019 roku pod opieką Hospicjum 

Kutnowskiego znajdowało się 347 pacjentów. 

- Realizowanie potrzeb klientów wymagających 

całodobowej usługi opiekuńczej poprzez 

kierowanie do ośrodków wsparcia jakimi są 

domy pomocy społecznej, zakłady opiekuńczo 

lecznicze.  

- Zamieszczanie na stornach internetowych 

informacji dotyczących form pomocy pieniężnej  

i niepieniężnej oraz możliwości dostępu do usług 

opiekuńczych i pielęgnacyjnych dla osób 

niepełnosprawnych. 

Udzielanie informacji rodzicom dzieci 

niepełnosprawnych o ofercie pomocy społecznej, z jakiej 

mogą skorzystać w ich trudnej sytuacji.  

Dofinansowanie do zakupu przedmiotów 

ortopedycznych , środków pomocniczych oraz sprzętu 

rehabilitacyjnego w związku z indywidualnymi 

potrzebami osób niepełnosprawnych- PCPR przyjęło 

ogółem w 2019 r. 936 wniosków zrealizowane zostały 

740 wnioski na łączną kwotę 782.502,00 zł. 

Z wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego znajdującego 

się w Punkcie Zaopatrzenia Ortopedycznego w Kutnie 

przy ulicy Kościuszki 12 korzystało 66 osób. 
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Wydawanie przez Poradnię Psychologiczno-

Pedagogiczną orzeczeń o potrzebie kształcenia 

specjalnego, w których zespół orzekający wskazuje 

możliwości edukacyjne dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnej ze wskazaniem na tą, która zdaniem 

zespołu jest dla dziecka najkorzystniejsza. 

5. Wyrównywanie szans 

edukacyjnych osób 

niepełnosprawnych 

 

Wspieranie niepełnosprawnej młodzieży i osób 

dorosłych w podejmowaniu edukacji na poziomach 

wyższych poprzez program „Aktywny samorząd” Moduł 

II dla 38 Wnioskodawców na kwotę 83.133,51 zł. 

- Zapewnienie dostępu dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnej do edukacji na wszystkich 

szczeblach nauczania poprzez dostosowanie 

szkół do potrzeb uczniów niepełnosprawnych 

(likwidacja barier urbanistycznych- remont 

podjazdu, montaż barierek i szafek dla uczniów 

umożliwiającym osobom niepełnosprawnym 

dogodny dostęp, zatrudnienie pedagoga oraz 

logopedy, pedagogów specjalnych, specjalistów 

od oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki 

- Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym 

bezpłatnego, bezpiecznego dowóz oraz opieki  

w czasie dowozu do szkół specjalnych. 

- Prowadzenie zajęć rewalidacyjnych i korekcyjno- 

kompensacyjnych oraz pomoc nauczyciela 

wspomagającego. 

- Możliwość uczestniczenia uczniów 

niepełnosprawnych w zajęciach wyrównawczych. 

- Prowadzenie zajęć indywidualnych, również  

w domach uczniów niepełnosprawnych. 

- Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku  

w Kutnie objęło różną formą kształcenia  

i samokształcenia 288 osób po 65 roku życia  

w tym osoby niepełnosprawne. 

- Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli poprzez 

ukończenie przez nich studiów podyplomowych 

m.in. na kierunku oligofrenopedagogika oraz 

pedagogika specjalna.  

- Upowszechnienie na bieżąco informacji na temat 

szkół dla osób niepełnosprawnych. 

- Udzielanie pomocy rodzicom dzieci 

niepełnosprawnych w zakresie uzyskania 
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informacji na temat szkół dla ich dzieci oraz 

wsparcie w skompletowaniu dokumentacji 

niezbędnej do złożenia w szkole. 

- Przygotowywanie opinii na temat postępów 

dziecka niepełnosprawnego w nauce. 

- Podnoszenie kompetencji społecznych dzieci  

i młodzieży niepełnosprawnej poprzez realizację 

programów wychowawczych, w którym ważną 

rolę odgrywa integracja uczniów 

niepełnosprawnych z całą społecznością szkolną.  

- Organizowanie wspólnych uroczystości 

szkolnych, podczas których uczniowie razem 

bawili się a zarazem integrowali.  

- Uczestnictwo uczniów niepełnosprawnych wraz  

z rodzicami w wycieczkach szkolnych.  

- Organizacja wyjazdów integracyjnych. 

- Prowadzenie zajęć edukacyjnych i wolontariatu, 

w ramach których poruszana była tematyka 

pomocy uczniom niepełnosprawnym. 

- Poszerzenie oferty edukacyjnej dla dzieci i osób 

niepełnosprawnych w ramach pomocy 

psychologiczno- pedagogicznej.  

- Realizacja zajęć logopedycznych, zajęć  

z pedagogiem, zajęć korekcyjno- 

kompensacyjnych, zajęć rewalidacyjnych, zajęć 

indywidualnych oraz zajęć z pomocą nauczyciela 

wspomagającego.  

- Zakup specjalnych pomocy dydaktycznych dla 

uczniów niepełnosprawnych, np. tablic 

interaktywnych, rzutników multimedialnych, 

laptopów dla nauczyciela z oprogramowaniem 

dla dzieci niepełnosprawnych, pomocy 

logopedycznych. 
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Sprawozdanie za 2019 rok z realizacji strategii rozwiązywania problemów 

społecznych Powiatu Kutnowskiego na lata 2014 - 2020 

 

 

Cel nr 1. Wspieranie rodzin oraz zapewnienie opieki dzieciom i młodzieży 

 

1.  Wsparcie rodzin w wypełnianiu 

podstawowych funkcji oraz 

pomoc dla dzieci pozbawionych 

opieki. 

Cel ten obejmuje działania różnych instytucji, 

między innymi Ośrodków Pomocy Społecznej oraz 

Urzędów Miast i Gmin z terenu powiatu 

kutnowskiego. Wyniki ich działalności obrazują 

dane pozyskane z powyższych jednostek i dotyczą: 

1. Liczba rodzin objętych przez OPS-y wsparciem – 

4102 z czego 2211 pracą socjalną. 

Liczba rodzin objętych poradnictwem 

specjalistycznym 305 oraz liczba porad 509.  

Liczba opracowanych i realizowanych programów  

i projektów na rzecz rodziny i dziecka - 5, w 

których łącznie uczestniczyło 738 osób. Oprócz 

tego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

realizował programy:   

- Program Wspierania Rodziny w Mieście 

Kutno na lata 2019-2021 - 43 rodziny (w 

których przebywało 83 dzieci) objęte 

wsparciem przez asystentów rodziny 

- Miejski Program Przeciwdziałania 

Przemocy  

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy  

w Rodzinie Miasta Kutno na lata 2018-2020 

- 644 osoby. 

- „Posiłek w szkole i w domu” – wsparcie 

dzieci z rodzin w trudnej sytuacji 

materialnej dożywianiem w postaci obiadów 

w szkołach i przedszkolach - 228 dzieci (ze 

138 rodzin) 

- współpraca między Ośrodkiem,  

a Stowarzyszeniem Bank Żywności  

w Kutnie w ramach Programu Operacyjnego 

Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020: 

podprogram 2019 jest realizowany od 

sierpnia 2019 r. do czerwca 2020 r.- 
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zakwalifikowano 514 rodzin (w których 

przebywały 1 072 osoby) 

- „Akcja Zima” (styczeń-kwiecień 2019 r. 

oraz październik-grudzień 2019 r.) - 461 

osób, z tego: 

- 176 osób skorzystało z Noclegowni  

i Ogrzewalni; 

- 285 – liczba osób, które skorzystały  

z zasiłku celowego na opał (liczba osób  

w tych rodzinach: 950). 

- projekt „Ekologiczni na co dzień” w 

ramach programu i konkursu „Mikrogranty 

w Łódzkiem 2019: 20 lokalnych inicjatyw” 

realizowanego przez Centrum Promocji i 

Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS, 

zaś finansowanego ze środków Programu 

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 

2014-2020 - 30 osób z różnych grup 

wiekowych stanowiących lokalną 

społeczność: 20 dzieci ze świetlicy 

„Rodzinka” i 10 mieszkańców mieszkań 

chronionych przy KTI 

- „Szkoła dla Rodziców” – zajęcia 

warsztatowe prowadzone w KTI 

od października do grudnia 2019 r. przez 

asystenta rodziny, pedagoga i wychowawcę, 

mające na celu wspieranie rodziców w 

radzeniu sobie w codziennych kontaktach                      

z dziećmi i młodzieżą- 13 osób  

 

W przypadkach, kiedy pozostawienie dziecka pod 

opieką rodziców biologicznych stanowiło 

zagrożenie dla jego bezpieczeństwa bądź rodzina 

była na tyle dysfunkcyjna, by nie móc zapewnić 

dziecku właściwej opieki, funkcję tę przejmowała 

rodzina zastępcza. 

Rodziny zastępcze funkcjonujące w 2019 r. na 

terenie powiatu kutnowskiego, zostały ustanowione 

na podstawie postanowienia sądu. 
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W okresie sprawozdawczym na terenie powiatu 

kutnowskiego funkcjonowało 161 rodzin 

zastępczych, które objęły swoją opieką 254 dzieci; 

w tym 91 rodziny zastępcze spokrewnione,  

w których przebywało 121 dzieci, 48 rodziny 

zastępcze niezawodowe, w których przebywało 58 

dzieci, 6 zawodowych rodzin zastępczych,  

w których opiekę znalazło 23 wychowanków,  

1 zawodowa rodzina zastępcza o charakterze 

pogotowia rodzinnego, w których przebywało  

7 małoletnich oraz 1 zawodowa specjalistyczna 

rodzina zastępcza w której przebywało 1 dziecko 

oraz 3 rodzinne domy dziecka, w których 

przebywało 29 dzieci. 

Zapewnienie opieki dzieciom i młodzieży odbywa 

się również w instytucjonalnej pieczy zastępczej.    

W 2019 roku na terenie powiatu kutnowskiego 

funkcjonowały 2 placówki opiekuńczo-

wychowawcze typu socjalizacyjnego przeznaczone 

dla 30 wychowanków każda. Wg stanu na 

31.12.2019 r. opieką i wychowaniem było objętych 

56 podopiecznych (Placówka Opiekuńczo-

Wychowawcza „Tęcza” w Kutnie - 29, Placówka 

Opiekuńczo-Wychowawcza we Franciszkowie -27). 

Aktualnie placówki spełniają standard dotyczący 

liczby umieszczonych w nich dzieci. W sytuacji gdy 

następuje umieszczenie małoletnich ponad 

określony stan liczbowy, istnieje możliwość 

uzyskania zgody Wojewody Łódzkiego. 

W 2019 roku nadal podejmowane były działania 

zmierzające do przekształcenia placówek 

opiekuńczo-wychowawczych, bowiem Powiat 

Kutnowski pozyskał środki pieniężne z programu 

unijnego na ten cel. W ramach realizacji tego 

zadania trwały prace remontowo-budowlane 

zmierzające do przekształcenia budynku 

administracyjno-gospodarczego znajdującego się na 

terenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej we 

Franciszkowie w placówkę przeznaczoną dla 14 

dzieci. Kolejna pula pozyskanych środków 

pieniężnych została przeznaczona na budowę 
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placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 

wychowanków (Kutno, ul. Oporowska 27), gdzie 

będzie przenoszona część Placówki Opiekunce-

Wychowawczej „Tęcza” w Kutnie. 

Na terenie powiatu kutnowskiego funkcjonuje 

również 1 placówka opiekuńczo-wychowawcza 

typu rodzinnego - Rodzinny Dom Dziecka  

w Strzegocinie prowadzony na podstawie zawartej 

umowy z Caritas Diecezji Łowickiej. Placówka ta 

jest przeznaczona dla 8 wychowanków, jednak  

w razie konieczności umieszczenia rodzeństwa, za 

zgodą dyrektora tej placówki oraz po uzyskaniu 

zezwolenia Wojewody, jest dopuszczalne 

umieszczenie w tym samym czasie większej liczby 

dzieci, nie więcej jednak niż 10 (wg stanu na 

31.12.2019 r. w placówce przebywało  

9 podopiecznych). 

W grudniu 2019 roku odbył się konkurs na 

prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej 

typu rodzinnego. W wyniku przeprowadzonego 

postępowania konkursowego ponownie została 

zawarta umowa pomiędzy Powiatem Kutnowskim  

a Caritas Diecezji Łowickiej na realizację  

w/w zadania w okresie od 01.01.2020 roku do 

31.12.2024 roku. 

 

Przy POW „Tęcza” w Kutnie funkcjonuje Ośrodek 

Poradnictwa Rodzinnego, gdzie zespół specjalistów 

udziela fachowej pomocy rodzinom zastępczym.  

W ramach funkcjonowania OPR na terenie 

placówki prowadzono doradztwo pedagogiczne  

i psychologiczne, wsparcie w rozwiązywaniu 

bieżących problemów. 

W ramach pracy z rodzinami zastępczymi  

w 2019 roku podjęto następujące działania: 

- diagnoza psychologiczna sfery 

intelektualno-poznawczej oraz emocjonalno-

społecznej podopiecznych rodzin 

zastępczych - 56 

- wywiady diagnostyczne oraz poradnictwo 

psychologiczno-pedagogiczne dostosowane 

do zdiagnozowanych trudności - 41 
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Zadania powiatu w zakresie udzielania wsparcia i 

poradnictwa realizuje również Powiatowy Ośrodek 

Interwencji Kryzysowej w Kutnie.  

Z pomocy POIK w 2019 roku skorzystało 545 osób.  

Udzielono porad:   

- psychologicznych – 1551 

- pedagogicznych – 960 

- prawnych – 299 

- socjalno-bytowych – 176 

- zawodowych – 32 

- rodzinnych – 480 

- innych tj. medycznych, uzależnień, 

współuzależnień, przemocy w rodzinie - 656 

Łącznie w roku 2019 udzielono 4154 porad 

specjalistycznych. 

 

2.  Wsparcie kształcenia i 

wszechstronnego rozwoju dzieci 

i młodzieży (w tym dotkniętych 

niepełnosprawnością). 

 

Realizację powyższego zadania zobrazować można 

poprzez poniższe dane, badane następującymi 

wskaźnikami: 

- Liczba przedsięwzięć służących 

wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci  

i młodzieży – 47 

- Liczba grup i klas integracyjnych - 18 oraz 

liczba osób do nich uczęszczających – 181 

- Liczba uczniów objętych nauczaniem 

indywidualnym to 30 uczniów 

3. Pomoc w życiowym 

usamodzielnieniu  i integracji ze 

środowiskiem osobom, które 

opuszczają, po osiągnięciu 

pełnoletności: placówkę 

opiekuńczo-wychowawczą, 

rodzinę zastępczą, rodzinny dom 

dziecka, regionalną placówkę 

opiekuńczo-terapeutyczną, a 

także dom pomocy społecznej 

dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych 

intelektualnie, dom dla matek z 

małoletnimi dziećmi i kobiet w 

ciąży, schronisko dla nieletnich, 

W 2019 roku 18 wychowanków z instytucjonalnej 

pieczy zastępczej oraz 40 podopiecznych 

rodzinnych form opieki korzystało ze świadczeń 

pieniężnych: 

- na kontynuowanie nauki  

(kwota - 226.635,38 zł), 

- na usamodzielnienie (kwota - 91.683,00 zł), 

- na zagospodarowanie (kwota - 23.655,00 zł). 

Warunkiem koniecznym otrzymywania tego typu 

pomocy jest realizacja przez wychowanków 

indywidualnych programów usamodzielnienia. W 

przypadku zmian sytuacji życiowej, programy są na 

bieżąco modyfikowane. Ponadto PCPR w Kutnie 

udziela wsparcia poprzez zapewnienie 

wychowankom bezpłatnej pomocy prawnej  

i psychologicznej. Podopieczni mogą skorzystać  

z poradnictwa zatrudnionego prawnika  
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zakład poprawczy, specjalny 

ośrodek szkolno-wychowawczy, 

specjalny ośrodek 

wychowawczy, młodzieżowy 

ośrodek wychowawczy, 

młodzieżowy ośrodek 

socjoterapii zapewniającą 

całodobową opiekę. 

i psychologa. Pomoc udzielana jest na bieżąco 

zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami. 

Udzielanie pomocy w uzyskaniu odpowiednich 

warunków mieszkaniowych jest realizowane 

poprzez funkcjonowanie mieszkań 

usamodzielnienia, które są prowadzone przy 

Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Tęcza”  

w Kutnie. Aktualnie są to 2 lokale znajdujące się  

w Kutnie przy ul. Szpitalnej 5/12 oraz ul. 

Zamoyskiego 9/36 (łącznie 7 miejsc). Mieszkania 

usamodzielnienia są przeznaczone dla najbardziej 

potrzebujących wychowanków niemających 

zasobów mieszkaniowych, znajdujących się  

w trudnej sytuacji rodzinnej i socjalno-bytowej.  

W 2019 roku z lokali korzystało 6 osób. 

Ponadto PCPR w Kutnie udziela wychowankom 

pomocy przy ubieganiu się o pozyskanie lokalu  

z właściwych zasobów sporządzając odpowiednią 

opinię i pisma popierające podejmowane starania do 

właściwych organów np. do Zarządu 

Nieruchomości Miejskich, urzędów miast i gmin. 

W 2019 roku na terenie gmin (miasto Kutno) 

funkcjonowały 33 mieszkania chronione 

przeznaczone dla mieszkańców spełniających 

określone kryteria.  Zasadne jest jednak tworzenie 

kolejnych lokali, które zaspokajałyby występujące 

potrzeby.  

4. Przeciwdziałanie uzależnieniom  

i przemocy w rodzinie. 

Działania wpisujące się w realizację powyższego 

celu rokrocznie monitoruje Powiatowy Ośrodek 

Interwencji Kryzysowej na podstawie 

otrzymywanych od instytucji działających  

w zakresie przeciwdziałania przemocy danych 

statystycznych. Dane z podejmowanych w roku 

2019 działań obrazują poniższe wskaźniki:  

- liczba sporządzonych formularzy 

,,Niebieskich Kart A'' przez pracowników 

socjalnych GOPS/MOPS – 61 

- liczba rodzin objętych przez pracowników 

socjalnych OPS procedurą ,,Niebieskiej 

Karty'' – 386 

- liczba przekazanych przez pracowników 

socjalnych OPS zgłoszeń, organom ścigania  

i wymiarom sprawiedliwości o ponownym 

stosowaniu przemocy w rodzinie przez 
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osoby uprzednio skazane za tego rodzaju 

przemoc – 5 

- liczba zakończonych postępowań 

pracowników socjalnych OPS w sprawach 

związanych  

z przemocą w rodzinie poprzez sporządzenie 

aktu oskarżenia – 19 

- liczba wniosków kierowanych przez 

pracowników socjalnych do  

Komisji Rozwiązywania Problemów  

Alkoholowych – 62 

- liczba wizyt pracownika socjalnego  

w środowisku w związku z podejrzeniem 

bądź wystąpieniem przemocy w rodzinie – 

1387 

- liczba osób dotkniętych przemocą  

w rodzinie i objętych pomocą pracowników 

ośrodków pomocy społecznej w formie 

poradnictwa - 393 

W 2019 do Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia 

dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Kutnie skierował 1 kobietę 

(32 lata), po opuszczeniu przez nią w/w Ośrodka, 

monitorował także jej środowisko rodzinne.  

- liczba osób stosujących przemoc w rodzinie  

i objętych pomocą pracowników ośrodków 

pomocy społecznej w formie poradnictwa – 

251 

- liczba posiedzeń Zespołów 

Interdyscyplinarnych – 80 

-  liczba osób objętych pomocą Zespołów 

Interdyscyplinarnych – 478 

- liczba rodzin objętych pomocą Zespołów 

Interdyscyplinarnych – 174 

- liczba utworzonych grup roboczych – 167 

- liczba posiedzeń grup roboczych – 462 

- liczba osób objętych pomocą grup 

roboczych -  

  984 

- liczba rodzin objętych pomocą grup 

roboczych – 322 
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- liczba ,,Niebieskich Kart'', które wpłynęły  

do Zespołu Interdyscyplinarnego – 263 

- liczba zakończonych procedur ,,Niebieska 

Karta'' (na skutek ustania przemocy  

w rodzinie i uzasadnionego przypuszczenia 

o zaprzestaniu dalszego stosowania 

przemocy w rodzinie oraz  

po zrealizowaniu indywidualnego planu 

pomocy): 203 

- liczba wniosków, które wpłynęły do Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

celem zdiagnozowania problemu 

uzależnienia – 168 

- liczba sporządzonych formularzy 

,,Niebieska Karta A'' przez pracowników 

KRPA – 1 

- liczba rodzin objętych procedurą 

,,Niebieskiej Karty” i monitorowanych przez 

pracowników KRPA – 143 

- liczba spotkań pracowników KRPA  

z osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie 

– 157 

- liczba wniosków kierowanych do Sądu 

przez pracowników KRPA celem 

zobowiązania osoby podejrzanej  

o stosowanie przemocy w rodzinie  

do podjęcia leczenia odwykowego – 162 

- liczba osób doznających przemocy  

w rodzinie korzystających z pomocy  

i wsparcia  w Punktach Konsultacyjnych –

 168 

- liczba osób stosujących przemoc w rodzinie 

korzystających z pomocy i wsparcia   

w Punktach Konsultacyjnych - 55 

- liczba podejmowanych działań przez 

funkcjonariuszy KPP w Kutnie w zakresie 

procedury ,,Niebieska Karta A'': liczba 

założonych ,,Niebieskich Kart A''- 220 

- liczba formularzy wszczynających 

procedurę pomocową – 178 

- liczba formularzy dot. kolejnych 
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przypadków przemocy w trakcie trwającej 

procedury- 42 

 

Liczba wszczętych i zakończonych postępowań 

przez Komendę Powiatową Policji w Kutnie: 

- wszczęto 107 postępowania związanych  

z przemocą w rodzinie  

- odmówiono wszczęcia postępowania w 30 

sprawach związanych z przemocą  

w rodzinie 

- liczba zakończonych postępowań  

w sprawach związanych z przemocą  

w rodzinie przez sporządzenie aktu 

oskarżenia – 39 

- liczba zakończonych postępowań  

w sprawach związanych z przemocą  

w rodzinie poprzez umorzenie postępowania 

w wyniku braku znamion przestępstwa - 61 

 

- liczba zatrzymanych osób wobec których 

istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w 

rodzinie - 136  

- liczba złożonych wniosków do Sądu  

o zastosowanie wobec osób stosujących 

przemoc w rodzinie środków 

zapobiegawczych - 7, w tym: 5 zakazów 

zbliżania się do osoby pokrzywdzonej  oraz 

2 nakazy opuszczenia lokalu 

 

- liczba sporządzonych formularzy 

,,Niebieska Karta A'' przez placówki 

oświatowe - 6 

 

Placówki oświatowe w powiecie kutnowskim  

w roku 2019 opracowały i zrealizowały: 

- 72 programy w zakresie promowania  

i wdrażania prawidłowych metod 

wychowawczych, w których udział wzięło 

2866 osób 

- 35 programów w zakresie podnoszenia 

świadomości społecznej na temat przemocy 
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w rodzinie, w których udział wzięło 2430 

osób 

 

W roku 2019 pomocą objęto 96 dzieci dotkniętych 

przemocą w rodzinie. 

Na terenie Sądu Rejonowego w Kutnie znajduje się 

przyjazny pokój przesłuchań dla dzieci doznających 

przemocy w rodzinie. W 2019 roku przesłuchano w 

nim 24 dzieci (w II Wydziale Karnym- 8 dzieci, III 

Wydziale Rodzinnym i Nieletnich- 16 dzieci. 

 

- liczba orzeczeń sądowych uwzględniających 

wnioski w postępowaniu wykonawczym – 7 

(przy czym 5 wniosków nie zostało jeszcze 

rozpoznanych)  

 

Liczba osób oskarżonych o przestępstwo  

z użyciem przemocy w rodzinie: 

- osądzonych - 42 

- skazanych - 36 

- uniewinnionych - 0 

- wobec których warunkowo umorzono 

postępowanie karne – 6 

- wobec których umorzono postępowanie -0 

 

Wobec osób stosujących przemoc w rodzinie 

orzeczono: 

- Kar pozbawienia wolności - 30 

- Kar ograniczenia wolności - 6 

- Środków karnych i probacyjnych - 42 

 

- liczba wniosków kuratorów sądowych  

o zastosowanie przez Sąd osobie stosującej 

przemoc w rodzinie środków probacyjnych 

na etapie postępowania wykonawczego - 5  

- liczba wniosków kuratorów sądowych 

kierowanych do Sądu o zarządzenie 

wykonania warunkowo zawieszonej kary 

pozbawienia wolności (w tym 10art. 12d 

ustawy) - 7  

- liczba osób stosujących przemoc w rodzinie 
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wobec których orzeczono: 

- pozbawienie wolności (z dozorem kuratora 

sądowego) – 30 

- karę ograniczenia wolności - 6 

 

Prokuratora Rejonowa w Kutnie prowadziła 158 

postępowań przygotowawczych w sprawach  

o przestępstwo znęcania się psychicznego lub 

fizycznego nad osobą najbliższą lub osobą 

pozostającą w stosunku zależności. Zakończyła 51 

postępowań w sprawach związanych z przemocą 

poprzez sporządzenie i skierowanie do sądu aktu 

oskarżenia. 

W stosunku do sprawców przemocy w rodzinie 

zastosowała środki zapobiegawcze tj.: 

- dozór policyjny- 11 

- nakaz opuszczenia lokalu zajmowanego 

wspólnie z pokrzywdzonym – 8 

- zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego- 5 

- zakaz kontaktowania się  

z pokrzywdzonym - 8 

 

Ponadto Prokuratura skierowała 3 wnioski  

do Sądu o zastosowanie wobec podejrzanego środka 

zapobiegawczego o charakterze izolacyjnym,  

w postaci aresztowania tymczasowego. 

 

W 2019 r. z pomocy Powiatowego Ośrodka 

Interwencji Kryzysowej skorzystało 89 osób 

dotkniętych przemocą w rodzinie, w tym 15 dzieci. 

Udzielono im łącznie 748 porad specjalistycznych 

m.in. 245 porad psychologicznych, 127 porad 

pedagogicznych i innych. We wszystkich 

przypadkach (tj.89) sesje terapeutyczne 

/psychologiczne prowadzone były indywidualnie, z 

uwagi na konieczność dogłębnej analizy 

psychologicznej. 

W 2019 roku z pomocy Powiatowego Ośrodka 

Interwencji Kryzysowej w skorzystało łącznie 545 

osób.  

W roku 2019 przeprowadzono 223 rozmowy 
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telefoniczne (interwencyjne) z osobami 

doznającymi przemocy w rodzinie. 

W 2019 roku do Ośrodka Interwencji Kryzysowej 

w Kutnie zgłosiło się 29 osób stosujących przemoc 

w rodzinie.  

 

Liczba porad udzielonych osobom stosującym 

przemoc w rodzinie POIK -204 

 

Ze szkoleń skorzystało łącznie 937 osób 

reprezentujących instytucje powiatu działające  

w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  

w Kutnie zatrudniony jest psycholog, który  

w miarę potrzeb udziela rodzinom zastępczym 

wsparcia. W 2019 roku z usług psychologa 

skorzystało 76 rodzin, co przełożyło się na 355 

aktywności. Spośród udzielonych porad 

wyszczególniono: 13 konsultacji wychowawczych 

(praca bezpośrednio z opiekunem), 83 porady 

psychologiczne (indywidualna praca z dzieckiem), 

13 porad psychologiczno-pedagogicznych 

(konsultacje wychowawcze oraz praca 

indywidualna z opiekunem), 164 spotkań rodziców 

z dziećmi oraz 82 innych aktywności psychologa 

(opinie, zespoły oceny sytuacji dziecka, wizyty  

w środowisku, konsultacje telefoniczne itp.). 

 

Cel nr 2. Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

 

1. Wsparcie osób bezrobotnych  

i poszukujących pracy. 

Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie (PUP) 

aktywizował osoby bezrobotne  

i poszukujące pracy poprzez pośrednictwo pracy 

oraz organizację usługi instrumentów rynku pracy. 

Wielkość stopy bezrobocia na koniec 2019 roku 

wynosiła: 

- Polska - 5,2 

- województwo łódzkie – 5,4 

- powiat kutnowski – 8,0 

Liczba osób bezrobotnych w powiecie na koniec 

grudnia 2019 roku – 3295 w tym 1938 kobiet. 
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Liczba osób objętych różnymi formami wsparcia 

przez PUP w Kutnie to około 8600 osób.  

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Kutnie w 2019 

roku 52 pracowników zostało objętych szkoleniami. 

Reasumując stwierdza się, że w ramach w/w celu 

strategicznego na terenie powiatu prowadzi się 

różnorodne działania w kierunku łagodzenia 

skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej 

bezrobotnych mieszkańców. 

2.  Pomoc ubogim, zagrożonym 

bezdomnością i bezdomnym. 

Na terenie powiatu kutnowskiego zadania                 

z zakresu pomocy społecznej osobom ubogim  

i bezdomnym realizowane są przez: Ośrodki 

Pomocy Społecznej. Przy współpracy z Ośrodkami 

Pomocy Społecznej uzyskano istotne dane 

dotyczące podstawowych przyczyn udzielania 

pomocy rodzinom zamieszkującym na terenie 

naszego powiatu: 

- liczba osób bezrobotnych, ubogich             

i bezdomnych objętych pracą socjalną oraz 

objętych kontraktami socjalnymi – 2368 

osób 

- liczba osób bezdomnych, którym zapewniono 

schronienie – 219 osoby, 

- liczba mieszkań socjalnych,  

chronionych – 69. 

Wiodącymi przyczynami udzielania pomocy przez 

ośrodki pomocy społecznej na terenie powiatu jest 

ubóstwo i bezrobocie.  

Funkcjonujące na terenie powiatu kutnowskiego 

ośrodki pomocy społecznej udzielały wsparcia 

potrzebującym mieszkańcom swoich gmin                 

a także wypłacały świadczenia w postaci zasiłków 

rodzinnych, świadczeń wychowawczych, zasiłków 

pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, 

świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz 

wspierały innymi formami wsparcia. 
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Cel nr 3. Zwiększenie udziału osób starszych i niepełnosprawnych w życiu społecznym  

i zawodowym 

1. Usprawnianie osób starszych  

i zapewnienie im właściwej 

opieki. 

W roku 2019 liczba osób starszych                                      

i niepełnosprawnych objętych pracą socjalną 

wynosiła - 1852 

W roku 2019 z pomocy Powiatowego Ośrodka 

Interwencji Kryzysowej skorzystało 55 osób 

starszych (w wieku od 60 do 80 lat), w tym 25 

osób niepełnosprawnych. Pomocą socjalną objęto 

17 osób starszych (w wieku od 60 do 80 lat).  

Liczba osób starszych i niepełnosprawnych 

objętych wsparciem z systemu pomocy społecznej 

wynosiła - 2124. 

Liczba osób objętych usługami opiekuńczymi oraz 

specjalistycznymi usługami opiekuńczymi – 378 

osób 

Liczba osób starszych objętych ofertą klubów 

seniora, domu dziennego pobytu, różnych form 

kształcenia i samokształcenia (np. Uniwersytetu III 

Wieku) – 215 osób 

Środowiskowy Dom Samopomocy jest placówką 

pobytu dziennego dla 40 osób  

 z upośledzeniem umysłowym chorobą psychiczną 

oraz innymi zaburzeniami czynności psychicznych 

w wieku od 16 do 60 lat. W w/w zakresie w 2019 

roku ofertą Domu objęte było 40 osób. 

 

Liczba osób niepełnosprawnych objętych 

poradnictwem specjalistycznym - 59 osoby. 

Na terenie powiatu kutnowskiego na dzień 

31.12.2019 roku funkcjonowało 6 domów pomocy 

społecznej, w tym jeden prowadzony na zlecenie 

Powiatu Kutnowskiego przez Zgromadzenie Sióstr 

Albertynek Prowincję Warszawską, w drodze 

przeprowadzonego otwartego konkursu ofert. 

Domy Pomocy Społecznej w powiecie kutnowskim 

na dzień 31.12.2019 roku dysponowały 558 

miejscami statutowymi.  

Na koniec roku w tych placówkach zamieszkiwało 
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561 osób, w tym 385 osób przyjętych na podstawie 

nowych zasad finansowania. W ciągu całego roku 

sprawozdawczego przyjęto 75 osób.  

2. Ograniczenie skutków 

niepełnosprawności oraz 

aktywizacja społeczna  

i zawodowa osób 

niepełnosprawnych. 

Aktywizacja społeczna i zawodowa osób 

niepełnosprawnych w roku 2019 wynosiła: 

- Dofinansowanie do zakupu przedmiotów 

ortopedycznych, środków pomocniczych oraz 

sprzętu rehabilitacyjnego w związku  

z indywidualnymi potrzebami osób 

niepełnosprawnych dla 740 wnioskodawców na 

kwotę 782.502,00 zł 

- Dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych 

dla 402 wnioskodawców    w tym 95 opiekunów 

na łączną kwotę 397.603,00 zł. 

- Dofinansowanie do sportu, kultury, rekreacji  

i turystyki osób niepełnosprawnych dla  

9 Stowarzyszeń na łączną kwotę 9.000,00 zł. 

- Dofinansowanie do funkcjonowania Warsztatów 

Terapii Zajęciowej w Kutnie                         

 i Żychlinie na łączną kwotę ze środków 

PFRON - 1.176.240,00 zł., ze Starostwa 

Powiatowego – 130.694,00 zł. Liczba 

uczestników WTZ Kutno 35 osób, WTZ 

Żychlin 30 osób. 

- Dofinansowanie do likwidacji barier 

architektonicznych dla 48 wnioskodawców na 

łączną kwotę 224.472,00 zł. 

- Dofinansowanie do likwidacji barier  

w komunikowaniu się dla 27 wnioskodawców 

na łączną kwotę 25.200,00 zł. 

- Dofinansowanie do likwidacji barier 

technicznych dla 9 wnioskodawców na kwotę 

18.000,00 zł. 

- Wspieranie niepełnosprawnej młodzieży                   

i osób dorosłych w podejmowaniu edukacji na 

poziomach wyższych poprzez program 

„Aktywny samorząd” Moduł II dla 38 

Wnioskodawców na kwotę 83.133,51 zł 

Moduł I dla 8 Wnioskodawców na kwotę 

42.119,60 zł. 
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W ramach aktywizacji społecznej i zawodowej osób 

niepełnosprawnych Powiatowy Urząd Pracy                   

w 2019 roku podjął 7 różnych działań. 

Zrealizowano projekt z EFS, finansowano 

zatrudnienie w ramach funduszy z Ministerstwa 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, odbyły się 

Targi Pracy oraz spotkania z instytucjami 

promującymi zatrudnienie osób z orzeczeniem  

o niepełnosprawności oraz zajęcia z doradcą 

zawodowym – porady grupowe i indywidualne. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie 

realizuje projekt na lata 2018-2019 „Lepsza 

przyszłość” współfinansowanym ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego, który 

skierowany jest do 80 osób niepełnosprawnych w 

wieku 18-64 lat oraz dla 20 osób 

usamodzielnianych z rodzin zastępczych. W 2019 

roku udział w projekcie wzięło 40 osób 

niepełnosprawnych i 10 pełnoletnich 

wychowanków z rodzin zastępczych. Oferowane 

formy wsparcia w projekcie to m.in. poradnictwo 

psychologiczne indywidualne i grupowe, 

wyjazdowe warsztaty terapeutyczne, szkolenia na 

temat praw i uprawnień służących przywróceniu 

samodzielności życiowej, poradnictwo zawodowe 

indywidualne, szkolenia zawodowe, kurs 

komputerowy. Dofinansowanie projektu w 2019 

roku ze środków Unii Europejskiej wyniosło 

535 208,53 zł a wkład własny wyniósł 37 800,00 zł. 

W roku 2019 liczba osób korzystających                          

z wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego wynosiła: 

- z punktu Zaopatrzenia Ortopedycznego nr 32 

w Kutnie przy ul. Kościuszki 12  

z wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego 

skorzystało 66 osób. 

- Hospicjum Kutnowskie prowadzi 

wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego za 

darmo ale tylko dla pacjentów z listy chorych 

zakwalifikowanych i objętą ich opieką.  

W sumie skorzystało 347 chorych. 
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Cel nr 4. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa w powiecie 

 

1. Przeciwdziałanie przestępczości, 

w tym wśród nieletnich oraz 

zwiększenie poczucia 

bezpieczeństwa mieszkańców. 

Komenda Powiatowa Policji w Kutnie  

przeprowadziła 220 interwencji w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Liczba popełnionych i wykrytych przestępstw,  

w tym przestępstw nieletnich: popełniono 1223 

przestępstw w tym 46 przez nieletnich. 

Komenda Powiatowa Policji w Kutnie prowadziła 

działania, akcje i kampanie profilaktyczno – 

edukacyjne: 

- liczba przedsięwzięć edukacyjno -

informacyjnych – 9, 

- liczba przedsięwzięć prowadzonych wspólnie  

z innymi podmiotami – 4. 

 

 

 

Cel nr 5. Zwiększenie aktywności społecznej i obywatelskiej. 

 

1. Rozwój kadr i służb 

pomocowych oraz rozwijanie 

infrastruktury socjalnej. 

W funkcjonujących na terenie powiatu 

kutnowskiego ośrodkach pomocy społecznej 

zatrudnionych jest 61 pracowników socjalnych.  

W celu podniesienia ich umiejętności i kwalifikacji 

kadra pomocy społecznej w powiecie i gminach 

ustawicznie dokształca się uczestnicząc  

w 2019 r. w 96 szkoleniach. 

Mając na celu podniesienie jakości usług 

świadczonej pomocy w Kutnie rozbudowano 

Kompleks Terapeutyczno - Integracyjny „Wspólny 

Dom" o dodatkowe skrzydło o powierzchni około 

500 mkw. Pozwoliło to na rozszerzenie oferty usług 

świadczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Kutnie. Zadania, które są realizowane 

przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej – Centrum 

Seniora to zapewnienie posiłku tym mieszkańcom 

miasta, którzy własnym staraniem nie mogą go 

sobie zapewnić oraz świadczenie usług 

opiekuńczych osobom, które ze względu na wiek, 

chorobę lub niepełnosprawność wymagają 

częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu 
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niezbędnych potrzeb życiowych. Dodatkowo 

w DDPS – Centrum Seniora prowadzone są usługi 

integracyjno-kulturalne skierowane do 

mieszkańców miasta w wieku senioralnym.  

W ramach świadczonych usług Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej prowadzi Ogrzewalnię  

i Noclegownię dla osób bezdomnych, z której  

w 2019 skorzystało 176 osób.  

2. Wspieranie instytucji 

społeczeństwa obywatelskiego. 

Na terenie powiatu kutnowskiego funkcjonuje 121 

organizacji pozarządowych działających w obszarze 

polityki społecznej. 

Powiat realizuje współpracę zgodnie z „Programem 

Współpracy z organizacjami pozarządowymi  

i innymi podmiotami pożytku publicznego na  

2019 r”. W 2019 r. ośrodki pomocy społecznej oraz 

urzędy miast i gmin nawiązały współpracę 180 razy 

z różnymi organizacjami pozarządowymi. 

Organizacje pozarządowe, które działają na rzecz 

osób niepełnosprawnych:  

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży  

z Wadą Słuchu „Tęczowe Dźwięki”  

- działanie na rzecz osób z wadą słuchu i osób 

mających szczególnie trudną sytuację życiową,  

w zakresie oświaty, rehabilitacji, opieki, 

wychowania i profilaktyki; 

Stowarzyszenie Pomocy LARIS  

- działanie i wspieranie wszelkich inicjatyw 

mających na celu pomoc i tworzenie warunków 

rehabilitacji i integracji osób w podeszłym 

wieku i niepełnosprawnych przebywających  

w placówkach pomocy społecznej, 

- edukacja, terapia i rehabilitacja dzieci, 

młodzieży, osób w podeszłym wieku  

i niepełnosprawnych przebywających  

w placówkach pomocy społecznej, 

- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz 

ekologii wśród osób w podeszłym wieku, 

niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży 

przebywających w placówkach pomoc 

społecznej, 

-  działanie i wspieranie wszelkich inicjatyw 
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mających na celu pomoc osobom 

niepełnosprawnym nie przebywającym  

w placówkach pomocy społecznej; 

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku  

w Kutnie 

- działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób 

Niepełnosprawnych w Kutnie „Przystań” 

- reprezentowanie interesów środowiska osób 

niepełnosprawnych, 

- tworzenie możliwości poprawy ich warunków 

życiowych, 

- zwiększanie ich uczestnictwa w życiu 

społecznym, gospodarczym i kulturalnym, 

- wyzwalanie inicjatyw w celu wszechstronnej 

rehabilitacji, 

- kształtowanie właściwych postaw między 

społecznościami ludzi zdrowych i osobami 

niepełnosprawnymi, 

- wspieranie wszelkich form integracji 

społecznej osób niepełnosprawnych z osobami 

pełnosprawnymi; 

Fundacja Pro Aperte 

- inicjowanie, prowadzenie i wspieranie działań 

w zakresie ochrony zdrowia, edukacji, 

wychowania, aktywizacji zawodowej oraz 

integracji osób niepełnosprawnych, szczególne 

z zaburzeniami rozwoju psychicznego, 

zaburzeniami zachowania i emocji oraz ich 

rodzin, 

- tworzenie i prowadzenie placówek edukacyjno-

wychowawczych i terapeutycznych na każdym 

etapie rozwoju, służących poprawie jakości 

życia, 

- tworzenie i prowadzenie działalności leczniczej  

w zakresie świadczeń diagnostycznych  

i rehabilitacyjnych, 

- wspieranie, rozwój i promocja sportu, kultury 

fizycznej, edukacji wśród osób 

niepełnosprawnych; 

Powiat Kutnowski zleca organizacjom 
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pozarządowym realizację zadań w następujących 

obszarach: 

- prowadzenie domu pomocy społecznej, 

- prowadzenie placówki opiekuńczo-

wychowawczej typu rodzinnego, 

- prowadzenie warsztatu terapii zajęciowej, 

- prowadzenie szkół, 

- prowadzenie rehabilitacji. 

 

 


