Sprawozdanie z realizacji w 2016 r. Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych dla
Powiatu Wołomińskiego do roku 2025

Uchwałą NR XXVI - 264/2016 RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO z dnia
17 listopada 2016 r. została przyjęta do realizacji Strategia Rozwiązywania Problemów
Społecznych dla Powiatu Wołomińskiego do roku 2025.
Strategia wyznacza kierunki aktywności mających na celu przeciwdziałanie szeroko
rozumianym problemom społecznym występującym na terenie powiatu wołomińskiego.
Okres realizacji celów strategicznych zawartych ww. dokumencie przewidziany został
na 10 lat. Zgodnie z założeniami poszczególne zadania mają być realizowane adekwatnie do
możliwości finansowych jednostek samorządowych w danym roku budżetowym i w miarę
pozyskiwanych środków zewnętrznych oraz z wykorzystaniem wszystkich sił społecznych.
Zarząd Powiatu Uchwałą Nr V-194/2017 z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie powołania
Powiatowej Rady Polityki Społecznej powołał interdyscyplinarną Radę jako organ
opiniodawczo-doradczy dla Starosty Wołomińskiego w zakresie polityki społecznej.
Członkowie Rady, której skład (17 osób) określa Zarządzenie zmieniające Nr 193/2017
Starosty Wołomińskiego z dnia 11 września 2017 r. reprezentują samorządy gminne,
instytucje publiczne, organizacje pozarządowe działające w obszarze pomocy społecznej,
rynku pracy, ochrony zdrowia, edukacji, planowania i rozwoju. Monitoring i ewaluację,
w ramach procesu realizacji Strategii 2025, zgodnie z zapisami art. 19 pkt 1 oraz art. 112 ust.
1 i 9 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz.930
z późn. zm.), prowadzi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie. Realizacja tego
zadania prowadzona jest w ścisłej współpracy ze specjalistami z różnych wydziałów oraz
jednostek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Wołominie. PCPR raportuje okresowo
– jeden raz w roku, do dnia 30 czerwca każdego roku, poziom realizacji działań w ramach
przyjętych celów strategicznych dla określonych obszarów kwestii społecznych, ujętych
w harmonogramie, Powiatowej Radzie Polityki Społecznej. Monitorowanie Strategii 2025
i jej aktualizacja konieczne są dla adekwatnego programowania działań w danym roku
uwzględniając aktualną sytuację społeczną, ekonomiczną i zmieniające się wymogi prawne.
Jednym z zadań Powiatowej Rady Polityki Społecznej jest dokonywanie okresowych ocen
dotyczących Strategii 2025. Dzięki międzysektorowemu charakterowi Rady, jej działanie sprzyja
również pogłębieniu spójności społecznej i instytucjonalnej powiatu. W praktyce Rada ma
spełniać funkcję podmiotu koordynującego realizację zapisów Strategii 2025.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przygotowało sprawozdanie z realizacji zapisów strategii
za rok 2016. Sprawozdanie zostało przedstawione Zarządowi Powiatu, a następnie Radzie
Powiatu Wołomińskiego.
Monitoring realizacji Strategii 2025 prowadzony był w odniesieniu do wskaźników osiągania
celu, które zostały opisane w dokumencie oraz w oparciu o harmonogram realizacji celów,
stanowiący Załącznik nr 2 do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu
Wołomińskiego do roku 2025.
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Informacja sporządzona została w oparciu o sprawozdania przysłane przez :
- Ośrodki Pomocy Społecznej ( z 12 gmin powiatu wołomińskiego)
- Powiatowy Urząd Pracy
- Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Zielonce
- Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne w Wołominie, Tłuszczu, Zielonce
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie
- Wydział Spraw Obywatelskich Starostwa
- Wydział Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa

Część I – ZAŁOŻENIA STRATEGII ROZWIĄZYWANIA
SPOŁECZNYCH DLA POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO

PROBLEMÓW

Główne kierunki rozwoju tzw. Priorytety Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
dla Powiatu Wołomińskiego do 2025 wytyczone zostały w oparciu o diagnozę i ocenę
zasobów gminnych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i powiatowych jednostek
organizacyjnych pomocy społecznej, rynku pracy oraz niektórych powiatowych jednostek
organizacyjnych oświaty.
Po określeniu problemów społecznych występujących w powiecie wołomińskim określono
cele strategiczne dla rozwiązywania problemów na rzecz społeczności powiatu, dokonując
jednocześnie określenia działań prowadzących do ich realizacji, wskazania koordynatorów i
podmiotów współrealizujących, źródeł finansowania oraz ogólnego harmonogramu tych
działań. Obszary realizacji Strategii, cele strategiczne wraz z proponowanymi działaniami w
ramach przyjętych wcześniej obszarów kwestii społecznych przedstawione są poniżej.
CELE PRIORYTETOWE
ZATRUDNIENIE
1. Poprawa sytuacji mieszkańców poprzez zatrudnienie.
2. Zwiększenie liczby szkoleń/kształcenia zawodowego osób bezrobotnych odpowiednio do
zapotrzebowania powiatowego rynku pracy.
3. Działania skierowane do osób bezrobotnych oraz pracujących chcących przekwalifikować
się, z wykorzystaniem ich potencjału i zasobów.
4. Utworzenie na terenie powiatu nowych warsztatów terapii zajęciowej (dla osób
z niepełnosprawnością intelektualną).
5. Utworzenie na terenie powiatu nowego środowiskowego domu samopomocy (typ B dla
osób z niepełnosprawnością intelektualną).
6. Współpraca gminnych ośrodków pomocy społecznej z Powiatowym Urzędem Pracy.
FUNKCJONOWANIE RODZIN
1. Modernizacja instytucjonalnej pieczy zastępczej i dostosowanie placówki opiekuńczowychowawczej do obowiązujących przepisów prawa oraz rozwój rodzinnych form pieczy
zastępczej na rzecz powrotu dzieci do środowisk naturalnych z terenu powiatu
wołomińskiego
2. Organizacja specjalistycznego poradnictwa, blisko miejsca zamieszkania, dla rodzin w
trudnej sytuacji.
3. Rozbudowa systemu wsparcia rodziny, dzieci i młodzieży.
4. Organizacja punktów terapii w sprawach opiekuńczo-wychowawczych dla rodzin i osób
samotnie wychowujących dzieci.
5. Organizacja punktów terapii w sprawach opiekuńczo-wychowawczych dla rodzin i osób
samotnie wychowujących dzieci.
6. Wykorzystanie istniejącego potencjału aktywności społecznej na terenie gmin powiatu.
2

ZDROWOTNE
1. Rozszerzenie działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej i programów zdrowotnych oraz
dostępnego i skuteczniejszego leczenia i rehabilitacji.
2. Zwiększenie zatrudnienia terapeutów rodzinnych i dziecięcych oraz zatrudnienie
psychiatry dziecięcego.
3. Poprawa warunków życia dla osób z długotrwałą lub ciężką chorobą i ich rodzin.
4. Zapobieganie wykluczeniu społecznemu rosnącej liczbie osób niepełnosprawnych oraz
podjęcie działań wyrównujących szanse tych osób na pełniejsze funkcjonowanie w
społeczności lokalnej.
CELE DŁUGOFALOWE
W Strategii założono poza celami priorytetowymi również cele długofalowe.
Cele długofalowe są równie ważne, mimo że zostały sklasyfikowane w dalszej kolejności.
ŚRODOWISKO
1. Rozwój sieci dróg i komunikacji na terenie powiatu ułatwiający dostęp do usług
społecznych.
2. Rozwój infrastruktury agroturystycznej
SYTUACJA DZIECI I MŁODZIEŻY
1. Przeciwdziałanie zachowaniom dysfunkcyjnym (samookaleczenia, zażywanie dopalaczy,
cyberprzemoc, nieletnie matki, uzależnienie od komputera, telefonu) – wśród uczniów
gimnazjów oraz młodszych dzieci.
STAROŚĆ
1. Organizacja wsparcia dla osób starszych w formach: dziennych domów pobytu, klubów
dla osób starszych oraz dzieci i młodzieży, uniwersytetów trzeciego wieku (poza
Tłuszczem, Wołominem i Zielonką), usług opiekuńczych, pobytu w dps, szczególnie w
gminach Zielonka, Strachówka, Jadów, Wołomin.
2. Usprawnienie systemu organizacji usług opiekuńczych i specjalistycznych usług
opiekuńczych oraz kierowania do domów pomocy społecznej.
UBÓSTWO, BIEDA, NIEDOSTATEK
1. Tworzenie programów pomocowo-wspierających z udziałem gmin oraz organizacji
pozarządowych, uczestnictwo w programach regionalnych i krajowych
2. Wsparcie rodzin poprzez system ulg i zniżek, pomoc w naturze oraz pomoc w trudnej
sytuacji materialnej
DEMOGRAFICZNE
1. Zwiększenie zakresu działań w gminach Jadów i Strachówka w rozwiązywaniu problemu
demograficznego jakim jest starzejąca się i zmniejszająca się liczebnie społeczność.
Adresatami strategii jest społeczność zamieszkała na terenie powiatu wołomińskiego.
Strategia stanowi podstawę lokalnej polityki społecznej, której zadaniem jest zbudowanie
w miarę spójnego i skutecznego systemu ochrony bezpieczeństwa socjalnego członków
naszej społeczności tak, aby dać im możliwość i gwarancję zaspokojenia różnorodnych
potrzeb, dążeń, aspiracji oczekiwań.
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Część II – REALIZACJA STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
SPOŁECZNYCH DLA POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO W 2016 ROKU

Szczegółowy opis realizacji celów strategicznych w 2016 r. został opracowany na
podstawie materiałów przygotowanych m.in. przez Wydziały Ochrony Zdrowia i Polityki
Społecznej oraz Spraw Obywatelskich Starostwa, Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie,
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Zielonce, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w
Wołominie, Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne w Zielonce, Tłuszczu i Wołominie oraz
na podstawie informacji uzyskanych z ośrodków pomocy społecznej z poszczególnych gmin
naszego powiatu.
CELE PRIORYTETOWE
ZATRUDNIENIE
Cel: 1.Poprawa sytuacji mieszkańców poprzez zatrudnienie.
Z analizy danych PUP wynika, że w 2016 r. nastąpił spadek osób zarejestrowanych
bezrobotnych we wszystkich 12 gminach.
Liczba osób bezrobotnych w poszczególnych miastach i gminach
Gmina

1

Wołomin
Zielonka
Ząbki
Marki
Radzymin
Dąbrówka
Kobyłka
Poświętne
Tłuszcz
Klembów
Jadów
Strachówka

RAZEM

w latach 2014, 2015 i 2016. Licz Liczba
zarejestrowanych bezrobotnych

w tym z prawem do zasiłku

31.12.14 r.

31.12.15r.

31.12.16r.

31.12.14 r.

31.12.15r.

31.12.16r.

2

4

4

6

7

7

2940
754
1032
1153
1356
422
1019
380
1243
544
567
205
11615

2583
613
808
985
1170
398
908
279
1118
510
501
186
10059

2336
558
782
863
980
310
792
228
970
449
433
159
8860

346
96
154
177
149
42
131
48
145
62
39
8
1397

324
83
131
134
153
60
113
34
114
53
40
22
1261

280
61
123
127
125
45
93
37
118
52
37
12
1110

Na koniec grudnia 2016r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Powiecie
Wołomińskim wynosiła 8.860 osób ( w tym kobiet 4119 ) z tego:
  1.110 osób - z prawem do zasiłku (12,5% ogółu bezrobotnych),
  7.750 osób - bez prawa do zasiłku (87,5% ogółu bezrobotnych),
  7.363 osoby - poprzednio pracujących (83,1% ogółu bezrobotnych),
  1.497 osób - dotychczas niepracujących (16,9% ogółu bezrobotnych),
  5.470 osób - mieszkało w mieście (61,7% ogółu bezrobotnych),
  3.390 osób - mieszkało na wsi (38,3% ogółu bezrobotnych),
  43 cudzoziemców (0,5% ogółu bezrobotnych),
  218 - osoby niepełnosprawne (2,5% ogółu bezrobotnych),
 7.578 osób - będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy (85,5% ogółu).
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Na koniec grudnia 2016r. zarejestrowanych było również 119 osób poszukujących pracy, z
tego 39 osób to osoby niepełnosprawne. Stopa bezrobocia w Powiecie Wołomińskim na
koniec grudnia 2016r. wynosiła 11,6% i w stosunku do grudnia 2015r. spadła o 1,8 punktu
procentowego.
Na poziom bezrobocia w poszczególnych okresach mają wpływ dwie wielkości: liczba osób
rejestrujących się w danym okresie „napływ” i liczba osób wyłączonych z ewidencji z
różnych powodów „odpływ”. Wg danych dotyczących „napływu” bezrobotnych wynika, że w
2016 r. 8.711 osób powróciło do ewidencji po raz kolejny, a 2.786 osób zarejestrowało się po
raz pierwszy. W 2016 roku zarejestrowało się 18 osób, które powróciły po pracy z zagranicy.
„Odpływ” bezrobotnych na rynku pracy jest jednym z elementów charakteryzujących
działalność Powiatowego Urzędu Pracy. W ciągu 2016r. z ewidencji urzędu wyłączono
ogółem 12.696 osób. Przyczynami wyłączeń było:
- podjęcie pracy - 5.701 osób,
- rozpoczęcie szkolenia - 238 osób,
- rozpoczęcie stażu - 683 osoby,
- odmowa przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy - 473 osoby,
- niepotwierdzenie gotowości do podjęcia pracy - 3.802 osoby,
- rezygnacja ze statusu osoby bezrobotnej - 520 osób,
- prace społecznie użyteczne - 236 osób,
- inne przyczyny* - 1.043 osoby.
Najważniejszym i najczęstszym czynnikiem odpływu bezrobotnych z ewidencji urzędu w
2016r. było podjęcie pracy i dotyczyło 5.701 osób, co stanowiło 44,9% ogółu osób
wyłączonych. Nie mniej jednak równie częstą przyczyną wyrejestrowania był brak gotowości
do pracy i z tego tytułu status osoby bezrobotnej utraciło 3.802 osoby, co stanowi 29,9 %
ogółu osób wyłączonych. Bilans „napływ” / „odpływ” w 2016r. zamknął się nadwyżką
odpływu w ilości 1.199 osób.
Na podstawie analizy danych sprawozdawczych z Powiatowego Urzędu Pracy w Wołominie
wynika, że zjawisko największego bezrobocia dotyczy głównie ludzi w wieku mobilności
zawodowej. Dominującymi grupami były osoby w wieku 25-34 lata oraz 35-44 lata.
Stanowiły one odpowiednio 26,6% oraz 23,9% ogółu bezrobotnych. Ze struktury
wykształcenia wynika, że 4.808 osób nie posiada wykształcenia średniego, co stanowi 54,3%
ogółu bezrobotnych. Osoby z wykształceniem wyższym są najmniej liczną grupą i jest ich
1.073 osoby, co stanowi 12,1% ogółu zarejestrowanych.
Ważnym kryterium i istotnym czynnikiem decydującym o zatrudnieniu jest staż pracy. Im staż
pracy krótszy tym trudniej znaleźć zatrudnienie. Nadal najliczniejszą grupę stanowią osoby bez
stażu pracy i ze stażem do 1 roku - 2.718 osób, co stanowi 30,7% ogółu zarejestrowanych. Do
grupy tej zaliczyć można osoby młode, które po zakończeniu nauki nie znalazły pracy i
zarejestrowały się w Powiatowym Urzędzie Pracy. Najmniej liczną grupę stanowią osoby ze
stażem pracy powyżej 30 lat - 304 osoby, co stanowi 3,4% ogółu. Analizując sytuację bezrobocia
w Powiecie Wołomińskim należy zwrócić uwagę na bezrobotnych znajdujących się w szczególnej
sytuacji na rynku pracy.
Do grupy tej zaliczamy bezrobotnych:
- do 30 roku życia – 2.126 osób, w tym do 25 roku życia – 1.056 osób,
- długotrwale bezrobotni - 5.019 osób,
- powyżej 50 roku życia – 2.589 osób,
- korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej - 18 osób,
- posiadających co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia – 1.559 osób,
- posiadających co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia - 1 osoba,
- niepełnosprawnych - 218 osób.
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Należy zauważyć, że w grupie bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku
pracy najliczniejszą grupę stanowią osoby długotrwale bezrobotne. Osoby długotrwale bezrobotne
są najtrudniejszą grupą do zaktywizowania. Dla osób mieszczących się w w/w kategorii
bezrobocie często staje się sposobem na życie i ich aktywizacja jest znacznie trudniejsza. Osoby
długo pozostające bez pracy nie wzbudzają zainteresowania pracodawców ze względu na
dezaktualizację posiadanych kwalifikacji oraz doświadczenia zawodowego. Zgodnie z ustawą o
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy powiatowy urząd pracy zobowiązany jest do
ustalenia dla osoby bezrobotnej profilu pomocy, oznaczającego właściwy ze względu na potrzeby
bezrobotnego zakres form pomocy określonych w ustawie. Celem profilowania jest zastosowanie
wobec osoby bezrobotnej takiej formy pomocy, która najbardziej odpowiada jej aktualnej sytuacji
i potrzebom. W ramach każdego z nich ustalone są poszczególne formy wsparcia.
I profil pomocy - pośrednictwo pracy, a także w uzasadnionych przypadkach poradnictwo
zawodowe lub szkolenia, sfinansowanie kosztów egzaminów, zwrot kosztów przejazdu,
bezzwrotne środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, świadczenie aktywizacyjne,
pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej oraz bony dla osób do 30 roku życia (bon
szkoleniowy, bon stażowy, bon zatrudnieniowy, bon na zasiedlenie).
II profil pomocy - dowolne formy pomocy określone w ustawie z wyłączeniem Programu
Aktywizacja i Integracja, zatrudnienia wspieranego u pracodawcy oraz podjęcia pracy w
spółdzielni socjalnej.
III profil pomocy - formy pomocy: Program Aktywizacja i Integracja, działania aktywizacyjne
zlecone przez Urząd Pracy, programy specjalne, skierowanie do zatrudnienia wspieranego u
pracodawcy lub podjęcie pracy w spółdzielni socjalnej, w uzasadnionych przypadkach
poradnictwo zawodowe.
Od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. ustalono 13.600 profili pomocy, z
czego: I profil pomocy posiadało - 339 osób,
II profil pomocy posiadało - 11.386 osób,
III profil pomocy posiadało - 1.875 osób.
Z powyższych danych wynika, że II profil pomocy stanowił 83,7% ogółu ustalonych profili.

Działania:
1) Wspieranie inicjatyw służących tworzeniu warunków do rozwoju inicjatyw
gospodarczych.
2) Wzrost liczby ofert zatrudnienia, przekwalifikowania i szkoleń zgodnych z
zapotrzebowaniem powiatowego rynku pracy.
3) Uczestnictwo mieszkańców w Programach dających możliwości zatrudnienia również
w formie prowadzenia działalności gospodarczej.
Koordynator - PUP;
Współrealizatorzy - Forum Gospodarcze Powiatu Wołomińskiego; lokalne kluby biznesu;
samorządy gmin i powiatu, LGD RW, podmioty gospodarcze w ramach programów
regionalnych, ośrodki szkolenia i kształcenia
Realizacja: 2017-2025
Wychodząc z założenia, że bezpośredni kontakt jest najlepszym sposobem zapoznania się
pracodawcy z przyszłym pracownikiem, PUP w Wołominie zorganizował w 2016r. 30 giełd
pracy dla 573 osób bezrobotnych w zawodach: kasjer - sprzedawca - 14 giełd, pracownik
ochrony - 3 giełdy, kierowca - 2 giełdy, robotnik gospodarczy, pracownik fizyczny - 5 giełd,
pracownik magazynowy - 2 giełdy, ślusarz, spawacz - 1 giełda, pracownik obsługi działu - 2
giełdy, dekarz - 1 giełda.
W 2016 r. do współpracy pozyskanych zostało 2171 pracodawców. Łącznie pozyskano 6272
miejsca pracy, z tego zrealizowano lub zagospodarowano 3462 miejsca pracy. Najczęściej
oferowane stanowiska pracy to: kasjer sprzedawca, kierowca kat. C+E, spawacz, robotnik
budowlany: murarz, glazurnik, tynkarz. Wymagania pracodawców często były zbyt
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wygórowane, a proponowane najniższe wynagrodzenie lub zatrudnienie w niepełnym
wymiarze czasu pracy znacznie utrudniały realizację ofert.
Liczba zgłoszonych miejsc pracy, ich realizacja oraz procentowa efektywność za 2016r.
Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE
1.
Liczba pracodawców zgłaszających oferty pracy
2.
Liczba wizyt u pracodawców
3.
Liczba pozyskanych miejsc pracy ogółem
3.1. w tym: niesubsydiowanych miejsc pracy
4.
Liczba zrealizowanych miejsc pracy
4.1. w tym: niesubsydiowanych miejsc pracy
5.
Liczba anulowanych miejsc pracy
6.
Efektywność wykorzystania pozyskanych miejsc pracy

2016 r.
2171
365
6272
4684
3462
2414
0
54,4

W 2016 roku w ramach sieci EURES złożono 696 ofert pracy na 3910 miejsc pracy. Wśród
krajów EOG najliczniejsze oferty pochodziły z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Holandii,
Szwecji, Czech, Belgii i Norwegii. Pracą za granicą zainteresowanych było 218 osób.
Najczęściej poszukiwane zawody to: zbrojarz, elektryk, stolarz, spawacz, rzeźnikwykrawacz, operator maszyn CNC, pielęgniarka/pielęgniarz.
W celu wydania opinii Starosty dotyczącej sytuacji na lokalnym rynku pracy i możliwości
zatrudnienia na te stanowiska cudzoziemców, od pracodawców krajowych zgłoszono 521
ofert pracy na 2150 stanowisk.
Najwięcej zgłoszeń odnotowano w zawodzie: tynkarz, murarz, glazurnik, sztukator, zbrojarz,
cieśla, hydraulik, kucharz, przedstawiciel handlowy.
PUP w Wołominie rejestruje również oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania
pracy obywatelom Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki
Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy. W 2016r. zarejestrowano 6743 oświadczenia, w
tym dla obywateli z : Ukrainy – 6382, Republiki Białorusi – 237, Republiki Mołdawii – 68,
Federacji Rosyjskiej – 24, Republiki Gruzji – 19, Republiki Armenii - 13.
W 2016 roku jeden pracodawca z terenu powiatu wołomińskiego zawiadomił o zamiarze
zwolnień grupowych. Była to firma TBA Express Sp. z o.o. z Marek, gdzie zwolnieniem
grupowym w tymże zakładzie objętych zostało 74 osoby.
W 2016r. zawarto 626 umów z Pracodawcami w ramach których zorganizowano miejsca stażu dla
680 osób. Staże finansowane były z następujących źródeł: z Funduszu Pracy - dla 248 osób; ze
środków Rezerwy Ministra - dla 46 osób; ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - dla 302 osób; ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - dla 84
osób.
Do odbycia stażu skierowano 680 osób bezrobotnych w tym: 432 kobiety; 303 osób
zamieszkałych na wsi; 440 osób do 30 roku życia, w tym 337 osób do 25 roku życia; 106
osób powyżej 50 roku życia; 221 osób długotrwale bezrobotnych.
W ramach organizacji staży zastosowano narzędzia wzmacniające efektywność tej formy
wsparcia: bon stażowy oraz bon na zasiedlenie. W 2016r. roku zawarto 3 umowy z
Pracodawcami, w ramach których zorganizowano staż z bonem dla 3 osób bezrobotnych.
Wszystkie osoby po zakończeniu tej formy aktywizacji podjęły zatrudnienie, co daje 100%
efektywności zatrudnieniowej. W 2016 roku został przyznany bon na zasiedlenie dla 1 osoby,
która zmieniła miejsce dotychczasowego zamieszkania w związku z podjętym zatrudnieniem.
Od 1 stycznia 2016 r. wprowadzono nowy instrument wsparcia dla pracodawców oraz
przedsiębiorców, którzy zatrudnią skierowaną przez powiatowy urząd pracy osobę bezrobotną do
30 roku życia, poprzez refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz
składki na ubezpieczenia społeczne. Wysokość refundacji z Funduszu Pracy za jedna osobę
bezrobotną wynosi 1 850,00 złotych za pełny przepracowany miesiąc oraz składki na
ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia. W 2016 roku do
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Powiatowego Urzędu Pracy w Wołominie wpłynęły 242 wnioski na w/w formę wsparcia z
czego podpisano umowy z 216 pracodawcami na utworzenie 267 miejsc pracy w ramach
refundacji do 30 roku życia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez skierowanego
bezrobotnego w trakcie trwania refundacji, Pracodawca zobowiązany jest uzupełnić
stanowisko pracy i zatrudnić inną osobę bezrobotną. W 2016r. na uzupełnienie skierowano 26
osób a łącznie na w/w formę skierowano 293 osoby bezrobotne, w tym : kobiet - 139,
mężczyzn - 154, osób zamieszkałych na wsi - 161, osób długotrwale bezrobotnych - 57.
W roku 2016 utworzono stanowiska dla młodych między innymi w zawodach :
sprzedawca(31), pracownik biurowy (29), kierowca/mechanik (26), asystent nauczyciela
przedszkola(26), magazynier/kurier (20).
W 2016 roku podpisano umowy ze 186 pracodawcami na utworzenie 228 nowych miejsc
zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych. Na prace interwencyjne skierowano łącznie 288
osób bezrobotnych, w tym : kobiet - 149, osób zamieszkałych na wsi - 130, osób do 30 roku życia
- 55, w tym do 25 roku życia - 35, osób długotrwale bezrobotnych - 106, osób powyżej 50 roku
życia - 49.
Prace interwencyjne finansowane były z następujących źródeł: z Funduszu Pracy - dla 227 osób,
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu Regionalnego Programu
Operacyjnego - dla 1 osoby.
W 2016 roku do Powiatowego Urzędu Pracy w Wołominie wpłynęło 175 wniosków o
przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej z czego:
- 16 wniosków rozpatrzono negatywnie przez Komisję Powiatową,
- 159 wniosków rozpatrzono pozytywnie: 47 osób otrzymało dofinansowanie z Funduszu
Pracy, 19 osób otrzymało dofinasowanie z Rezerwy Ministra, 60 osób bezrobotnych
skorzystało ze wsparcia w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez
pracy w powiecie wołomińskim (II)” współfinasowanego przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja,
Oś priorytetowa I, 33 osób bezrobotnych skorzystało ze wsparcia w ramach projektu
„Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie
wołomińskim (II)” współfinasowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego na lata 2014–2020, Oś priorytetowa VIII.
Najbardziej popularnym profilem podejmowanej działalności były usługi (140), nieliczne
firmy utworzyły w ramach dofinansowania działalności związane z produkcją (10) i handlem
(9)
Liczba rozpoczętych działalności gospodarczych w podziale na gminy wg. siedziby
rozpoczętych działalności: Wołomin (28 firm), Kobyłka (13 firm), Zielonka (8 firm), Ząbki
(23 firmy), Marki (22 firmy), Radzymin (11 firm), Dąbrówka (8 firm), Tłuszcz(19 firm),
Jadów (9 Firm), Klembów (10 firm), Strachówka (2 firmy), Poświętne (6 firm). Jednorazowe
środki na podjęcie działalności gospodarczej - „dofinansowanie” to forma aktywizacji, która
cieszy się zainteresowaniem wśród osób bezrobotnych.
Warto podkreślić, iż znaczna część beneficjentów dotacji otrzymała także wsparcie w postaci
szkolenia „Krok po kroku do własnej firmy”- ważne jest bowiem nie tylko przekazanie
środków na podjęcie działalności gospodarczej, ale również inwestowanie w rozwój kapitału
ludzkiego - tak, aby nowopowstałe firmy były profesjonalnie zarządzane i miały jak
największe szanse przetrwania na konkurencyjnym rynku.
W okresie sprawozdawczym do Powiatowego Urzędu Pracy w Wołominie wpłynęło 91
wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia 103 stanowisk pracy z
tego pozytywnie rozpatrzono 62 wnioski na 68 miejsc pracy.
W 2016 r. Powiatowy Urząd Pracy prowadził refundację kosztów wyposażenia lub
doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego finansowane ze środków:
Funduszu Pracy - 58 stanowisk, pozyskanych w ramach Rezerwy Ministra - 10 stanowisk.
8

Wpłynęło 91 wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia 103 stanowisk pracy
z tego pozytywnie rozpatrzono 62 wnioski na 68 miejsc pracy.
Wsparcie to cieszy się zainteresowaniem wśród pracodawców z naszego powiatu.

Cel 2. Zwiększenie liczby szkoleń/kształcenia zawodowego osób bezrobotnych
odpowiednio do zapotrzebowania powiatowego rynku pracy.
Działania
1) Diagnoza sytuacji i zapotrzebowania powiatowego rynku pracy.
2) Analiza stanu obecnego, planowanie działań zgodnie z występującym
zapotrzebowaniem.
3) Organizacja szkoleń i innych form kształcenia i przekwalifikowania zawodowego np.
warsztaty szkoleniowe, kształcenie ustawiczne
zapotrzebowaniem powiatowego rynku pracy.

w

zakresie

zgodnym

z

Koordynator - PUP;
Współrealizatorzy - Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy w Warszawie, WED,
ośrodki szkolenia i kształcenia
Realizacja: 2017-2025
W ramach poradnictwa zawodowego prowadzonego w PUP Wołomin oraz filii w Tłuszczu i
Radzyminie, w 2016r. do doradców zawodowych zgłosiło się łącznie 843 osoby. W ramach
indywidualnego poradnictwa zawodowego, które skierowane było do osób mających
trudności ze znalezieniem pracy i potrzebujących wsparcia w dokonaniu właściwej analizy
swoich możliwości na rynku pracy, do doradców zawodowych zgłosiło się 739 osób. W
trakcie porad poszukiwane były i rozważane możliwe rozwiązania, które mogłyby poprawić
sytuację osoby na rynku pracy.
W 2016r. doradcy przeprowadzili 4 informacyjne spotkania grupowe, w których udział wzięły
54 osoby, zaś z informacji indywidualnej skorzystało 126 osób. PUP zorganizował również w
2016 r. spotkania dla młodzieży: 4 marca 2016r. w Zespole Szkół Ekonomicznych w
Wołominie odbyły się XI Powiatowe Dni Planowania Kariery Zawodowej zaprezentowało się
16 Uczelni oraz Ochotniczy Hufiec Pracy i Centrum Nauki i Biznesu „Żak”, 17 marca 2016r.
w Kobyłce odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami z terenu Kobyłki pod nazwą „Spotkanie z
biznesem”, 31 marca 2016r. w Zielonce odbyły się V Targi Szkół Wyższych i Policealnych,
19 maja 2016r. w Gimnazjum w Załubicach Starych odbyło się spotkanie edukacyjne z
młodzieżą szkolną, 17 czerwca 2016r. w Zespole Szkół Ogólnokształcącym w Radzyminie
odbyło się spotkanie z 44 uczniami liceum, 6 czerwca 2016r. w Miejskim Gimnazjum w
Zielonce odbyły się Wakacyjne Targi Pracy. W dniu 3 czerwca 2016r. w Miejskim Domu
Kultury w Kobyłce odbyły się I Kobyłkowskie Targi Pracy. W dniu Dnia 15 maja 2016r. w
siedzibie Urzędu Gminy Radzymin odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami i
przedstawicielami firm działającymi na terenie gminy Radzymin. W dniu W dniu 18 listopada
2016r. w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Wołominie odbył się dyżur ekspercki
pracowników ZUS.
Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie w roku 2016 skierował na szkolenia ogółem 239 osób
bezrobotnych z tego 4 osoby w ramach bonu szkoleniowego. Szkolenia ukończyło 236 osób
bezrobotnych z tego 4 osoby w ramach bonu szkoleniowego, 3 osoby po skierowaniu nie
podjęły szkolenia. Szkolenia sfinansowane zostały z następujących źródeł: z Funduszu Pracy
- 186 osób, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu PO WER
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wołomińskim (II)” - 35
osób, ze środków Rezerwy Ministra - 15 osób.
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Szkolenia podwyższające kwalifikacje zawodowe oraz umożliwiające zdobycie nowych
zawodów ukończyło ogółem 236 osób, w tym: 63 kobiet, 61 osób długotrwale bezrobotnych,
55 osób do 25 roku życia, 19 osób powyżej 50 roku życia.
W 2016 roku Urząd zrealizował szkolenie grupowe „Krok po kroku do własnej firmy”. Kurs
przeznaczony był dla osób ubiegających się o dofinansowanie do otwarcia własnej
działalności gospodarczej. W/w szkolenie ukończyły 134 osoby. Spośród nich 113 rozpoczęło
własną działalność gospodarczą, dając przez to również możliwość podjęcia pracy innym
osobom bezrobotnym.
Spośród szkoleń indywidualnych największe zainteresowanie wzbudzały szkolenia, dzięki
którym osoby bezrobotne mogły uzyskać lub podwyższyć różne kategorie prawa jazdy oraz
uzyskać nowy zawód.
Najczęściej finansowane były następujące szkolenia: Kurs kwalifikacji wstępnej
przyspieszonej, Prawo jazdy kat. C+E i D, Kurs operatora koparko-ładowarki, koparek i
ładowarek, Kurs fryzjerski, Kurs księgowości i dla specjalistów ds. kadr i płac.
Spośród 98 osób skierowanych na szkolenia indywidualne, wszystkie ukończyły je z
wynikiem pozytywnym, z tego 78 osób podjęło zatrudnienie w ciągu 2 miesięcy od daty
zakończenia szkolenia, co oznacza efektywność zatrudnieniową na poziomie niemal 80 %.
Osoby, które nie przekroczyły 30 roku życia korzystały również z bonów szkoleniowych. W
ramach przyznanego bonu można sfinansować (do wysokości 100% przeciętnego
wynagrodzenia) koszty: jednego lub kilku szkoleń, przejazdu na kurs oraz zakwaterowania.
W 2016 roku z powyższej formy skorzystały 4 osoby bezrobotne. Wszystkie podjęły
zatrudnienie w ciągu 3 miesięcy od zakończenia szkolenia. Efektywność zatrudnieniowa tej
grupy to 100 %.
Powiatowy Urząd Pracy obejmuje swoim zasięgiem 12 gmin leżących w powiecie
wołomińskim. Najwięcej osób korzystających ze szkoleń to mieszkańcy gminy Wołomin - 51
osób, Marki - 31 osób, Tłuszcz i Ząbki - po 28 osób. Najmniej osób skierowanych na
szkolenie pochodziło z gmin Strachówka, Zielonka i Dąbrówka.
Zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy (Dz. U. z 2016r. poz. 645 ze zm.) Urząd Pracy w Wołominie wspierał uczestników
szkoleń poprzez wypłatę w okresie odbywania szkolenia stypendium szkoleniowego w
wysokości 120% zasiłku. Osoby bezrobotne miały również finansowane koszty badań
lekarskich.
Największe grono osób kończących szkolenia stanowiły osoby z wykształceniem policealnym
(71 osób) oraz średnim ogólnokształcącym i wyższym (po 46 osób z tej grupy). Osoby te
świadome oczekiwań rynku pracy zdobywały lub uzupełniały swoje kwalifikacje w celu
zwiększenia szans na podjęcie zatrudnienia. Ze szkoleń najczęściej korzystały osoby w wieku
25-34 lata. Może to wskazywać na duże potrzeby rynku pracy na pracowników z tej grupy
wiekowej.
Cel 3. Działania skierowane do osób bezrobotnych oraz pracujących chcących
przekwalifikować się, z wykorzystaniem ich potencjału i zasobów.
Działania
1) Podjęcie pracy, zmiana pracy, przekwalifikowania zawodowe, uzupełnianie
kwalifikacji.
Koordynator - PUP;
Współrealizatorzy - PCPR, Pracodawcy, ośrodki szkolenia i kształcenia, OPS-y, CIS,
KIS Realizacja: 2017-2025
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W 2015 roku została zawarta umowa pomiędzy WUP w Warszawie a PUP w Wołominie oraz
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie o świadczenie działań aktywizacyjnych na
okres od 16.03.2015r do 05.12.2016r. na zaktywizowanie 400 osób bezrobotnych.
W rekrutacji podstawowej do udziału w działaniach aktywizacyjnych zakwalifikowano 400
osób oraz w rekrutacji uzupełniającej 24 osoby. Z grupy 400 osób w 2016r. udział w
działaniach aktywizacyjnych kontynuowało 364 osoby. Działania aktywizacyjne to pakiet
działań mających na celu podjęcie i utrzymanie przez osobę bezrobotną odpowiedniej pracy
lub działalności gospodarczej. W wyniku działań aktywizacyjnych odpowiednią pracę
podjęło na okres: 14 dni - 209 osób, 90 dni - 71 osób, 180 dni - 54 osoby.
Z całej grupy biorących udział w działaniach aktywizacyjnych 112 osób przerwało udział z
tego na własny wniosek zrezygnowało 23 osoby. 177 osób, które nie podjęły odpowiedniej
pracy i nie była wobec nich planowana dalsza aktywizacja, zostały ponownie skierowane
przez Realizatora do PUP.
W 2016 roku podpisano porozumienie w sprawie finansowania ze środków Funduszu Pracy
świadczeń integracyjnych oraz składek od tych świadczeń na zasadach określonych w ustawie
o zatrudnieniu socjalnym z Fundacją Otwarte Serce z siedzibą w Markach, prowadząca
Centrum Integracji Społecznej dla 12 osób biorących udział w zajęciach prowadzonych przez
CIS. Refundacja świadczeń dokonywana jest przez okres próbny trwający 1 miesiąc oraz 11
miesięcy uczestnictwa w zajęciach w CIS.
Świadczenie integracyjne jest to świadczenie pieniężne wypłacane uczestnikowi Centrum
Integracji Społecznej w ramach indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego. Głównym
celem CIS jest pomoc osobom, które nie mogą znaleźć swojego miejsca w życiu społecznym
i zawodowym poprzez tzw. zatrudnienie socjalne oraz działania z zakresu reintegracji
społecznej i zawodowej.
W 2016 r. do Powiatowego Urzędu Pracy w Wołominie wpłynęło 168 Wniosków
pracodawców o przyznanie środków na dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków
KFS w tym 99 zostało rozpatrzonych pozytywnie. Ogółem z tej formy skorzystało 490 osób
(319 kobiet) z tego: 449 pracowników i 41 pracodawców.
Ze wsparcia z KFS najczęściej korzystały mikroprzedsiębiorstwa, z którymi podpisano 52
umowy na kształcenie ustawiczne. Pozostałe umowy na kształcenie ustawiczne zostały
podpisane z pracodawcami zatrudniającymi powyżej 10 osób. W 2016r. z kształcenia
ustawicznego skorzystało 490 osób z tego 469 osób uczestniczyło w kursach i 21 osób
rozpoczęło studia podyplomowe. Szkolenia umożliwiały uzyskanie, podwyższenie lub
uaktualnienie kwalifikacji zawodowych czy uprawnień niezbędnych do wykonywania danego
zawodu, a studia podyplomowe podwyższyły poziom wykształcenia. Największe grono osób
rozpoczynających kształcenie ustawiczne stanowiły osoby z wykształceniem wyższym (280
osób). Liczną grupę stanowiły także osoby z wykształceniem policealnym i średnim
zawodowym (97 osób) i zasadniczym zawodowym (54 osoby).
Cel 4. Utworzenie na terenie powiatu nowych warsztatów terapii zajęciowej (dla osób z
niepełnosprawnością intelektualną).
Działania
1) Analiza orzecznictwa o niepełnosprawności w powiecie wołomińskim pod kątem
niepełnosprawności w zakresie niezdolności do pracy z jednoczesnym wskazaniem do
uczestnictwa w terapii zajęciowej
2) Podjęcie współpracy ze wskazanymi w analizie gminami powiatu.
3) Wskazanie lokalizacji i profilu WTZ, przygotowanie dokumentacji, podjęcie
kontaktu z PFRON.
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Koordynator: PCPR
Współrealizator: WOZ
Realizacja: 2017 - 2020
Powiat wołomiński zleca prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ząbkach dla osób
doznających choroby psychicznej, z których korzysta 24 osoby i znaczna liczba osób
oczekuje na możliwość skorzystania z tej formy wsparcia. Powiat Wołomiński prowadzi
również trzy (3) Zespoły Szkół Specjalnych dla ośmiu szkół specjalnych różnego typu, w
których naukę pobiera łącznie 228 dzieci. Absolwenci klas wyższego stopnia oraz ich
opiekunowie oczekują dalszego wsparcia w różnych formach środowiskowych.
Działalność WTZ jest w 90 % dofinansowywana ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 356.584,71 zł, w 10 % ze środków Powiatu
Wołomińskiego – 42.656,00 zł.
Utworzenie kolejnego warsztatu terapii zajęciowej od wielu lat zgłasza środowisko osób
niedowidzących, którzy z powodu zamknięcia wielu podmiotów prowadzących zakłady pracy
chronionej utraciło możliwość zatrudnienia wspomaganego. Działania były podjęte w latach
ubiegłych, ale nie zostały sfinalizowane. Istotnym czynnikiem mającym wpływ na
skuteczność działań jest posiadanie bazy lokalowej oraz podmiotu, który prowadziłby tego
typu placówkę. Zarówno w zasobach lokalowych powiatu jak i gmin nie ma obecnie miejsca
na utworzenie kolejnego warsztatu. Należy jednocześnie podjąć działania mające na celu
opracowanie procesu poprawy warunków funkcjonowania obecnego WTZ w Ząbkach, który
ma bardzo złe warunki lokalowe, a tym samym boryka się z organizacją i funkcjonowaniem.
Cel 5. Utworzenie na terenie powiatu nowego środowiskowego domu samopomocy (typ
B dla osób z niepełnosprawnością intelektualną).
Działania
1) Analiza orzecznictwa o niepełnosprawności intelektualnej w powiecie wołomińskim
2) Podjęcie współpracy ze wskazanymi w analizie gminami powiatu.
3) Podjęcie współpracy z podmiotem realizującym zadanie, wskazanie lokalizacji ŚDS
typu B, przygotowanie dokumentacji, podjęcie kontaktu z WPS UW.

Koordynator: PCPR
Współrealizator: WOZ
Realizacja: 2017 - 2020
Analiza orzecznictwa o niepełnosprawności oparta została o dostępną bazę danych
statystycznych Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. W latach
2010 – 2015 Zespół wydał odpowiednio od 1661 do 3244 orzeczeń rocznie. W każdym roku
liczba ta systematycznie wzrasta. Łącznie w omawianym okresie Zespół wydał 13670
orzeczeń, w tym: 10816 dla osób dorosłych i 2854 orzeczenia dla dzieci. W latach 2014 –
2015 Zespół wydał 5924 orzeczenia dla osób dorosłych oraz 1244 orzeczenia dla dzieci.
Wśród osób dorosłych 80% to osoby niepracujące. Największa liczba osób bo 2443 posiada
ponad 60 lat, kolejna grupa wiekowa 41 – 59 r. ż. to 2255 osób, a w grupie wiekowej 16 – 40
było 1236 osób. W tym okresie wydano 88 orzeczeń dla osób dorosłych z powodu
upośledzenia umysłowego, w tym dla 78 osób w wieku 16 – 40 r. ż. Z powodu choroby
psychicznej wydano 383 orzeczenia osobom dorosłym, w tym dla 168 osób w wieku 16 – 40
r. ż. W tym samym okresie wydano 69 orzeczeń dla dzieci z powodu upośledzenia
umysłowego, w tym 48 dzieci w wieku 8 – 16 lat. Z powodu choroby psychicznej wydano 20
orzeczeń dla dzieci, w tym 17 w wieku 8 – 16 lat.
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Wśród osób z upośledzeniem umysłowym największa grupa zamieszkuje w gminach:
Osoby dorosłe
Rok 2014 – Wołomin, Tłuszcz, Marki, Dąbrówka, Jadów,
Rok 2015 – Wołomin, Kobyłka, Radzymin, Tłuszcz, Ząbki.
Dzieci
Rok2014 – Wołomin, Zielonka, Marki, Tłuszcz,
Rok 2015 – Tłuszcz, Wołomin, Ząbki, Marki.
Wśród osób z chorobą psychiczną największa grupa zamieszkuje w gminach:
Osoby dorosłe
rok 2014 – Wołomin, Ząbki, Marki, Tłuszcz,
Radzymin, rok 2015 – Wołomin, Ząbki, Zielonka,
Marki, Kobyłka. Dzieci
Rok 2014 – Ząbki, Zielonka, Kobyłka,
Tłuszcz, Rok 2015 – Kobyłka, Wołomin.
W zakresie zaburzeń psychicznych wstępna analiza orzecznictwa Powiatowego
Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wołominie stwierdza, że w latach
2014-2015 orzeczono w stosunku do osób dorosłych: 88 nowych przypadków upośledzenia
umysłowego i 383 nowe przypadki chorób psychicznych, a w stosunku do dzieci: 69
przypadków upośledzenia umysłowego i 20 przypadków chorób psychicznych. Łącznie 560
osób (dorośli i dzieci) z zaburzeniami psychicznymi, które w znacznej części kwalifikują się
do objęcia środowiskowymi formami wsparcia.
Powiat Wołomiński prowadzi lub zleca prowadzenie czterech środowiskowych domów
samopomocy – 3 domy typu B, 1 dom typu A. Na terenie powiatu wołomińskiego na koniec
roku 2016 funkcjonowały cztery środowiskowe domy samopomocy (ŚDS):
1) Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób doznających choroby psychicznej,
prowadzony przez powiat wołomiński, który ma swoją siedzibę w Wołominie przy ul.
Warszawskiej 5- dla 30 uczestników;
2) Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną,
prowadzony przez Caritas Diecezji Warszawsko- Praskiej, który ma swoją siedzibę w
Radzyminie ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 1 – dla 25 uczestników;
3) Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną,
prowadzony przez powiat wołomiński, który ma swoją siedzibę w Tłuszczu, ul. Szkolna 4
– dla 23 uczestników;
4) Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną,
prowadzony przez TPD Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej w
Ząbkach ul. 3-go Maja 14- dla 25 uczestników.
W roku 2016 r. uczestnikami środowiskowych domów było 112 osób. Wydano następujące
decyzje kierujące do: ŚDS Wołomin dla 32 uczestników, ŚDS Radzymin dla 26 uczestników,
ŚDS Tłuszcz dla 26 uczestników, ŚDS Ząbkach dla 24 uczestników.
Jest to popularna i uzasadniona potrzebami forma wsparcia. W wyniku rozstrzygnięcia
otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej na:
„Prowadzenie dziennego środowiskowego domu samopomocy dla 25 osób upośledzonych
umysłowo na terenie miasta/gminy Radzymin oraz miasta/gminy Ząbki” podpisano umowę z
CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej w Warszawie na prowadzenie, w okresie 1 stycznia
2016 r. – 31 grudnia 2019 r., Środowiskowego Domu Samopomocy w Radzyminie oraz z
Kołem Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci z
siedzibą w Ząbkach na prowadzenie, w okresie 1 stycznia 2016 r. – 31 grudnia 2019 r.,
Środowiskowego Domu Samopomocy w Ząbkach.
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Na realizację zadań w roku 2016 ze środków budżetu Państwa każda z placówek otrzymała
kwotę 389.925,00 zł. Wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. w placówkach objęto opieką po
25 osób niepełnosprawnych intelektualnie, mieszkańców powiatu wołomińskiego.
Placówki wspiera oraz prowadzi nadzór merytoryczny nad ich działalnością Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie.
Rozmieszczenie środowiskowych domów typu B jest geograficznie uzasadnione na terenie
powiatu i są one zorganizowane w miastach o najczęściej występującym schorzeniu. Brak jest
tego typu placówki właśnie w Wołominie pomimo występującego zapotrzebowania. W 2016
r. Gmina Wołomin dokonała zakupu pomieszczeń od PKO BP na terenie Os. Niepodległości
z przeznaczeniem na utworzenie środowiskowego domu samopomocy typu B dla dorosłych
osób z upośledzeniem intelektualnym z terenu gminy Wołomin. Obecnie trwają opracowania
biznes planu i prac remontowych, w celu wystąpienia do Wojewody Mazowieckiego o
utworzenie kolejnego ŚDS.
W trakcie przeprowadzania konsultacji społecznych organizacja pozarządowa
wystąpiła na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.), który dopuszcza
możliwość złożenia wniosku o realizację zadania publicznego przez organizację pozarządową
z własnej inicjatywy, tym bardziej, że dysponuje ona już lokalem oraz personelem z
właściwym przygotowaniem. Inicjatywa ta została zgłoszona jako wniosek podczas
konsultacji społecznych projektu dokumentu Strategii 2025. Oczywiście w stosownym czasie,
po uzyskaniu środków, zostanie ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację tego zadania.
Wnioski o zawarcie porozumienia w tym zakresie kierowane do wojewody
mazowieckiego od listopada 2016 r. do lipca 2017 dotychczas spotykały się z odmową.
Jednak pomimo dotychczasowych negatywnych opinii, głównie uzasadnianych względami
formalnymi, kolejne wnioski w tym zakresie będą kierowane do wojewody mazowieckiego.
Cel 6. Współpraca gminnych ośrodków pomocy społecznej z Powiatowym Urzędem
Pracy
Działania
1) Szkolenia i spotkania informacyjne dla pracowników ośrodków pomocy społecznej
oraz powiatowego urzędu pracy.
2) Tworzenie i realizacja wspólnych Programów aktywizacji i ograniczania bezrobocia.

Koordynator: PCPR
Współrealizator: WOZ, PCPR, OPS-y
Realizacja: 2017 - 2025
W 2016 r. PUP w Wołominie zawarł z Ośrodkami Pomocy Społecznej 4 porozumienia o
realizacji Programu Aktywizacji i Integracji (PAI). Do udziału w PAI skierowanych zostało
łącznie 42 osoby. Program Aktywizacja i Integracja - to działania w zakresie aktywizacji
zawodowej i integracji społecznej osób bezrobotnych realizowane przez Powiatowy Urząd
Pracy samodzielnie lub we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Do udziału w PAI
kierowane są osoby bezrobotne, dla których został ustalony profil pomocy III, korzystające ze
świadczeń pomocy społecznej, w szczególności realizujące kontrakt socjalny, o którym mowa
w przepisach o pomocy społecznej. Realizacja Programu Aktywizacja i Integracja trwa 2
miesiące, a w przypadkach uzasadnionych może trwać łącznie do 6 miesięcy.
Działania w zakresie aktywizacji zawodowej bezrobotnych realizowane były przez PUP w
Wołominie w ramach prac społecznie użytecznych. Działania w zakresie integracji społecznej
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bezrobotnych, służące kształtowaniu aktywnej postawy w życiu społecznym i zawodowym,
realizowane były przez Ośrodki Pomocy Społecznej. W Programie Aktywizacja i Integracja
w 2016 r. uczestniczyły 2 gminy: Klembów (10 osób), Tłuszcz (32 osoby).
PUP w ramach ograniczania bezrobocia przy wykonywaniu prac organizowanych przez powiaty,
gminy, organizacje pozarządowe, które statutowo zajmują się problematyką: ochrony środowiska,
kultury, oświaty, kultury fizycznej i turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy
społecznej, a także spółki wodne i ich związki organizował roboty publiczne.
W 2016 roku na roboty publiczne skierowano łącznie 50 osób bezrobotnych, w tym: kobiet - 19,
osób zamieszkałych na wsi - 34, osób do 25 roku życia - 7, osób długotrwale bezrobotnych - 20,
osób powyżej 50 roku życia - 20.
Zatrudnienie w ramach robót publicznych zakończyło 36 osób, z tego 18 osób, które rozpoczęły
roboty publiczne w 2015r. Zatrudnienie po okresie refundacji kontynuuje 23 osoby, co daje
efektywność zatrudnieniową na poziomie 63%.
Roboty publiczne wykonywane były w 11 gminach powiatu wołomińskiego: Jadowie (11os.),
Tłuszczu (10 os.), Wołominie (5 os.), Markach (4 os.), Strachówce (4 os.), Dąbrówce (3 os.),
Klembowie (3 os.), Poświętnem (3 os.), Radzyminie (3 os.), Ząbkach (3 os.), Kobyłce (1 os.).

Powiatowy Urząd Pracy w roku 2016 zawarł porozumienia z 7 gminami, w ramach których
zorganizowano 174 miejsca wykonywania prac społecznie użytecznych. Na powyższą formę
wsparcia skierowano łącznie 194 osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, w tym
z Wołomina 112 osób, Zielonki 28 osób, Klembowa 14 osób, Strachówki 13 osób, Tłuszcza
12 osób, Kobyłki 10 osób, Jadowa 5 osób.

FUNKCJONOWANIE RODZIN
Cel 1. Modernizacja instytucjonalnej pieczy zastępczej i dostosowanie placówki
opiekuńczo-wychowawczej do obowiązujących przepisów prawa oraz rozwój
rodzinnych form pieczy zastępczej na rzecz powrotu dzieci do środowisk naturalnych z
terenu powiatu wołomińskiego
Działania
1) Zaprojektowanie
i
zorganizowanie
kompleksowego
systemu
rodzinnej
i instytucjonalnej pieczy zastępczej.
2) Promowanie idei rodzicielstwa zastępczego.
3) Wsparcie istniejących rodzin zastępczych w powiecie oraz rozwijanie współpracy z
rodziną biologiczną.
4) Organizowanie pomocy i wsparcia w procesie usamodzielniania się i integracji ze
środowiskiem wychowanków opuszczających pieczę zastępczą.
Koordynator: PCPR
Współrealizator: DDz, RDDz, organizacje pozarządowe, OPS-y
Realizacja: 2017 - 2025
Opieką koordynatora rodzinnej pieczy zstępczej zostały objęte rodziny, w których
występowały problemy opiekuńczo-wychowawcze, lub rodziny, które wymagały takiego
wsparcia ze względu na problemy, z którymi nie mogli sobie poradzić opiekunowie
zastępczy.
Pełnoletnim wychowankom rodzinnych i instytucjonalnych form pieczy zastępczej, została
udzielona pomoc w usamodzielnieniu i wydatkowaniu pomocy rzeczowej z tytułu
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zagospodarowania. Koordynator udzielił wsparcia w procesie usamodzielniania poprzez
wspieranie zaplanowanych działań w programie usamodzielnienia poprzez pomoc i nadzór w
realizacji planu wsparcia.
W wyniku działań PCPR w 2016 roku zgłosiło się 9 osób na szkolenie w zakresie wzrostu
kompetencji rodzicielskich i umiejętności zaspakajania podstawowych potrzeb dziecka, w
tym 3 osoby samotne, 1 osoba pełniąca funkcję rodziny zastępczej oraz 3 małżeństwa będące
niezawodowymi rodzinami zastępczymi zobowiązanymi przez Sąd Rodziny do odbycia
szkolenia. Zaświadczenie uzyskało 8 osób.
W 2016 r. na terenie powiatu funkcjonowało łącznie 240 rodzin zastępczych:141 rodzin
zastępczych spokrewnionych, 91 rodzin zastępczych niezawodowych, 3 rodziny zawodowe, 1
rodzina zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego, 4 rodzinne domy dziecka oraz 1
dom dziecka – placówka typu socjalizacyjnego w Równem. W 2016 r. rozwiązanych zostało
34 rodziny zastępcze, w tym 23 rodziny spokrewnione i 11 rodzin niezawodowych.
W placówkach i rodzinach zastępczych przebywało w 2016 r. 357 dzieci z czego 34 dzieci w
placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego.
Informacja dot. liczby rodzin zastępczych i dzieci w poszczególnych gminach w 2016r.
lp

GMINA

1

DĄBRÓWKA

7

2

JADÓW

9

3

KLEMBÓW

18

4

KOBYŁKA

17

5

MARKI

31

6

POŚWIĘTNE

9

7

RADZYMIN

25

8

STRACHÓWKA

9

TŁUSZCZ

14

10

WOŁOMIN

63

11

ZĄBKI

27

12

ZIELONKA

16

OGÓŁEM

LICZBA
RODZIN

LICZBA
DZIECI

4

240

TYP RODZINY
8 SPOKREWNIONA
NIEZAWODOWA
13 SPOKREWNIONA
NIEZAWODOWA
32 SPOKREWNIONA
NIEZAWODOWA
RODZINNY DOM
DZIECKA
ZAWODOWA
20 SPOKREWNIONA
NIEZAWODOWA
42 SPOKREWNIONA
NIEZAWODOWA
13 SPOKREWNIONA
NIEZAWODOWA
44 POGOTOWIE
SPOKREWNIONA
NIEZAWODOWA
5 SPOKREWNIONA
NIEZAWODOWA
21 SPOKREWNIONA
NIEZAWODOWA
103 SPOKREWNIONA
NIEZAWODOWA
RODZINNY DOM
DZIECKA
ZAWODOWA
34 SPOKREWNIONA
NIEZAWODOWA
22 SPOKREWNIONA
NIEZAWODOWA
357
OGÓŁEM

LICZBA
RODZIN

LICZBA
DZIECI
6
1
4
5
9
7
1

7
1
5
8
10
9
9

1
9
8
21
10
5
4
1
14
10
2
2
7
7
38
20
3

4
11
9
27
15
6
7
13
20
11
3
2
10
11
45
22
25

2
15
12
11
5
240

11
18
16
13
9
357

Praca socjalna w celu powrotu dzieci do domów rodzinnych prowadzona była zarówno z
rodzinami dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych jak też z
rodzinami dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych. Były to spotkania, imprezy
okolicznościowe, wsparcie w załatwianiu swoich codziennych spraw oraz sposobu ubiegania
się o przepustki i codzienne kontakty z dziećmi oraz powrót ich dzieci do domu. Rodzice w
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placówce otrzymują wsparcie pedagogiczne i psychologiczne. Współpraca z rodzicami układa
się różnorako; często zauważalne są pozytywne efekty pracy, jednakże zdarzają się również
porażki. Niestety niewielka liczba rodziców zaangażowana jest w powrót dzieci do domu.
Częściej zdarza się, że po umieszczeniu dziecka, rodzice angażują się na krótko i ciężko jest
podjąć z nimi współpracę. W większości przypadków niewydolność wychowawcza rodziców,
choroba, niezaradność życiowa, pomimo zaangażowania szeregu osób stoją na przeszkodzie
powrotu dzieci do rodziny.
Na terenie powiatu wołomińskiego działa pięć domów dziecka są to:
 Dom Dziecka w Równem, gm. Strachówka, średni miesięczny koszt utrzymania
 wychowanka w 2016 r. wynosił 4.632,69 zł;
 Rodzinny Dom Dziecka nr 1 w Wołominie, średni miesięczny koszt utrzymania
 wychowanka w 2016 r. wynosił 3.496,00 zł;
 Rodzinny Dom Dziecka nr 2 w Nowych Załubicach gm. Radzymin, średni miesięczny koszt
 utrzymania wychowanka w 2016r. wynosił 3.844,00 zł;
 Rodzinny Dom Dziecka nr 3 w Wołominie, średni miesięczny koszt utrzymania
 wychowanka w 2016r. wynosił 4.325,00 zł;
 Rodzinny Dom Dziecka nr 4 w Duczkach gm. Wołomin, średni miesięczny koszt
utrzymania wychowanka w 2016 r. wynosił 3.291,00 zł.
W 2016r. skierowano 24 dzieci do placówek na terenie naszego Powiatu: do Domu Dziecka
w Równem skierowano 11 dzieci; do Rodzinnych Domów Dziecka skierowano 13 dzieci.
W 2016 r. ze środków własnych powiatu na świadczenia pieniężne dla rodzin zastępczych i
wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 5 602 398,17 zł
z tego na:
1) udzielanie miesięcznej pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania
dzieci w rodzinach zastępczych 2 720 386 zł dla 316 dzieci z terenu powiatu wołomińskiego.
2) na jednorazową pomoc pieniężną związaną z przyjęciem dzieci do rodziny
zastępczej wydano kwotę 80 381zł dla 42 dzieci (maks. kwota 2 000,00 zł),
3) w 2016 r. na wynagrodzenia dla 4 zawodowych rodzin zastępczych, 4 prowadzących
rodzinne domy dziecka oraz dla osób do pomocy w rodzinie wydatkowano kwotę 373 600,00
zł i wynagrodzenie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej wraz z pochodnymi –
165 061,00 zł,
4) dofinansowanie do utrzymania lokalu mieszkalnego dla rodzin zastępczych zawodowych
oraz prowadzących rodzinne domy dziecka 159 344,00 zł, pokrycie części kosztów
związanych z wystąpieniem zdarzenia losowego dla 3 rodzin – 4 700 zł,
5) szkolenia kandydatów na rodziny zastępczej – 9 osób podnoszenia kwalifikacji rodzin
zastępczych zawodowych i niezawodowych - szkolenia.
6) wypłacono świadczenia na kontynuację nauki dla 48 usamodzielnianych wychowanków
rodzinnej pieczy zastępczej w łącznej kwocie 187 136,81 zł. Miesięczne świadczenie
wynosiło 516,60 zł z ustawy o pomocy społecznej i 500,00 zł z ustawy o pieczy zastępczej.
7) Ponadto wypłacono 9 świadczeń pieniężnych na usamodzielnienie w kwocie łącznej
45 486,00zł (maksymalna kwota świadczenia 400% podstawy – czyli 6 888,00 zł) i 5
świadczeń na zagospodarowanie w kwocie łącznej 25 155,00 zł,
8) wypłacono świadczenia na kontynuację nauki dla 25 usamodzielnianych wychowanków
placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz MOS-ów, MOW-ów, SOSZW (ustawa
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o pomocy społecznej) w łącznej
kwocie 507 590,10 zł. Miesięczne świadczenie wynosiło 516,60 zł z ustawy o pomocy
społecznej i 500,00 zł z ustawy o pieczy zastępczej).
9) Ponadto wypłacono 5 świadczeń pieniężnych na usamodzielnienie dzieci z placówek w
kwocie łącznej 31 854,00 zł (maksymalna kwota świadczenia 400% podstawy – czyli 6
888,00 zł) i 7 świadczeń na zagospodarowanie w kwocie łącznej 35 073,00 zł.
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W 2016 r. na podstawie zawartych porozumień powiat wołomiński zwracał koszty utrzymania
za 7 dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych znajdujących się na
terenie innych powiatów w kwocie 154 687,79 zł. Ponadto 1 dziecko zostało umieszczone w
Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w kwocie 12 061,72 zł, 3 dzieci zostało umieszczonych
interwencyjnie w placówce opiekuńczo-wychowawczej poza terenem naszego powiatu bez
zawarcia porozumienia w kwocie 79 017,52 zł. W 2016r roku na mocy zawartych porozumień
inne powiaty zwracały koszty utrzymania za 12 dzieci przebywających w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu wołomińskiego w wysokości 455 287,19 zł.
W 2016 roku na terenie innych powiatów przebywało w rodzinach zastępczych 25 dzieci z
powiatu wołomińskiego, natomiast na terenie powiatu wołomińskiego w rodzinach
zastępczych przebywało 62 dzieci z innych powiatów.
Organizowanie opieki nad rodziną i dziećmi wymaga współpracy z ośrodkami pomocy
społecznej, które posiadają szczegółowe informacje o sposobie życia i potrzebach
mieszkańców. Współpraca z OPS układa się pozytywnie.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 2016 r. otrzymało od Wojewody Mazowieckiego
środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości: 40 700,00 zł w ramach Programu
asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016 na dofinansowanie
kosztów zatrudnienia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.
Mieszkania rotacyjno-chronione funkcjonują w Wołominie przy Zespole Szkół przy ul.
Legionów 85, usytuowane są w części po dawnym internacie. Miejsce w mieszkaniu
chronionym przyznaje się osobie usamodzielnianej, wobec której ciąży ustawowy obowiązek
pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych. Miejsce w mieszkaniu
chronionym może być przyznane osobie, która osiągnęła pełnoletniość w pieczy zastępczej.
W roku 2016 r. w mieszkaniu rotacyjnym- chronionym mieszkało 6 osób z czego: wydano 1
decyzję przyznającą miejsce w mieszkaniu chronionym; wydano 3 decyzje przedłużające
pobyt w mieszkaniu chronionym;

Cel 2. Organizacja specjalistycznego poradnictwa, blisko miejsca zamieszkania, dla
rodzin w trudnej sytuacji.
Działania
1) Utworzenie powiatowej sieci poradnictwa rodzinnego. Punkty poradnictwa w każdej
gminie.
Koordynator: WOZ
Współrealizatorzy: PCPR; PP-P; POIK; OPS-y; organizacje pozarządowe
Realizacja: 2017 – 2018
Początek działań w tym zakresie miał miejsce w grudniu 2016 r. kiedy to został
ogłoszony, z inicjatywy Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej, otwarty konkurs
ofert na realizację zadania publicznego polegającego na opracowaniu „Koncepcji utworzenia i
organizacji powiatowej sieci poradnictwa rodzinnego w gminach na terenie powiatu
wołomińskiego z wykorzystaniem niezależnej bazy lokalowej”. Spośród zgłoszonych ofert
wybrana została oferta Mazowieckiej Fundacji Pomocy Społecznej „Rodzina” z Kobyłki.
Koncepcja została przedstawiona przed 30 września 2016 roku. Głównym założeniem
koncepcji, potwierdzonym badaniami, było utworzenie tylko czterech punktów na terenie
powiatu skupiających gminy o podobnym charakterze problemów. Koncepcja ta została
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przyjęta jako uzasadniona ze względu na brak doświadczeń w tym zakresie bowiem projekt
był w początkowej fazie startowej ale również ze względów ekonomicznych.
Z końcem roku 2016 ogłoszone zostały przez Starostwo Powiatowe cztery otwarte
konkursy ofert skierowane do organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego w
zakresie „Pomoc społeczna” pod tytułem: „Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa
rodzinnego: w Wołominie dla gmin: Kobyłka; Poświętne; Wołomin; w Tłuszczu dla gmin:
Jadów; Tłuszcz; Strachówka; w Radzyminie dla gmin: Dąbrówka; Klembów; Radzymin oraz
w Ząbkach dla gmin: Marki; Ząbki; Zielonka. Konkursy rozstrzygnięto na początku 2017
roku i od tego czasu działają, na terenie powiatu, cztery punkty specjalistycznego poradnictwa
rodzinnego w zakresie poradnictwa: pedagogicznego, psychologicznego, prawego,
socjalnego, zawodowego. Punkty są zorganizowane i prowadzone w:


Tłus zczu pr zy ul. Warszaws kiej 4 dla gmin: Jadów ; Strachówka ; Tłus zc z. Pun kt jest 

prowadzony przez Lokalną Grupę Działania „Równiny Wołomińskiej” z siedzibą w
Tłuszczu,
 Wołominie przy ul. Armii Krajowej 16A dla gmin: Kobyłka; Poświętne; Wołomin. Punkt
 jest prowadzony przez Fundację "Spektrum" z siedzibą w Wołominie,
 Radzyminie przy ul. Strzelców Kaniowskich 10 dla gmin: Dąbrówka; Klembów;
Radzymin. Punkt jest prowadzony przez Lokalną Grupę Działania „Równiny
 Wołomińskiej” z siedzibą w Tłuszczu,
 Ząbkach przy ul. Słowackiego 21 dla gmin: Marki; Ząbki; Zielonka. Punkt jest
prowadzony przez Stowarzyszenie PRO – Pracownia Rozwoju Osobowości
z
siedzibą w Ząbkach.
Powiat zawarł stosowne umowy z wymienionymi wyżej podmiotami na łączną kwotę
240 tys. zł. Na przełomie kwietnia i maja 2017 r. we wszystkich Punktach wymienionych
podmiotów przeprowadzone zostały kontrole pod kątem merytorycznym i finansowoorganizacyjnym. W miesiącu wrześniu zorganizowane zostanie spotkanie przedstawicieli
podmiotów realizujących zadanie, ośrodków pomocy społecznej, poradni psychologicznopedagogicznych, wydziału edukacji, ośrodka interwencji kryzysowej, powiatowego centrum
pomocy rodzinie oraz wydziału ochrony zdrowia i polityki społecznej Starostwa. Celem
spotkania będzie podsumowanie doświadczeń pierwszego półrocza realizacji Projektu.
W sytuacji uzasadnionej potrzeby funkcjonowania Programu będzie on kontynuowany
w 2018 roku.
2) Organizacja grup terapeutycznych, grup wsparcia dla rodzin.
Koordynator: POIK
Współrealizatorzy: WOZ; PCPR; PP-P; OPS-y
Realizacja: 2017 – 2018
W Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Zielonce w 2016 r. odbywały się
stałe cotygodniowe zajęcia terapeutyczne dla łącznie 161 osób: 38 osób objęto terapią
pedagogiczną, 57 osób terapią logopedyczną, 10 osób terapią psychologiczną, 33 osoby
terapią integracji sensorycznej, 16 osób terapią psychomotoryczną, 7 osób terapią Warnkego.
W Poradni działały również punkty konsultacyjne dla rodziców. Dyżurujący psycholog
pomagał w rozpoznawaniu zgłaszanego problemu, udzielał wstępnych informacji. W
przypadku, gdy nie było możliwe umówienie się do psychologa w Poradni w Zielonce,
konsultant informował, gdzie można uzyskać pomoc. Przeprowadzono diagnozy i porady w
zakresie: diagnoz psychologicznych (1491), diagnoz pedagogicznych (574), porad
logopedycznych (164), diagnoz lekarskich (265).
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Cel 3. Rozbudowa systemu wsparcia rodziny, dzieci i młodzieży.
Działania
1) Analiza założeń i efektów realizacji gminnych i powiatowego Programu polityki
prorodzinnej.
2) Opracowanie Powiatowego Programu Polityki Rodzinnej
Koordynator: PCPR
Współrealizator: WOZ, POIK, PP-P, OPS-y
Realizacja: 2017 - 2021
We wrześniu 2017 r. Wydział Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej przystąpił do
analizy aktualnie obowiązującego Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim
„TAKrodzina.pl”. Program został ustanowiony Uchwałą Nr XXI-235/2012 z dnia 27 września
2012 r. Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia Programu polityki prorodzinnej
w Powiecie Wołomińskim „TAKrodzina.pl”. Ze względu na znaczny upływ czasu – 5 lat, od
przyjęcia Programu wiele danych użytych w treści jest już nieaktualnych, a ponadto
wprowadzone zostały w tym okresie nowe rozwiązania prawne, które wprowadziły nowe
świadczenia lub zmieniły zasady przyznawania wcześniej istniejących świadczeń. Z tych
względów należy opracować nowy Program uwzględniający nowe rozwiązania. W programie
wykorzystane zostaną dane ośrodków pomocy społecznej, ośrodka interwencji kryzysowej,
poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz wszystkie znane inicjatywy gminne i
powiatowe służące rodzinie, umacnianiu jej więzi i wypełnianiu funkcji opiekuńczowychowawczych. Projekt nowego programu polityki rodzinnej zostanie przedstawiony
Radzie Powiatu jeszcze w bieżącym roku. Projekt zostanie opracowany przez Wydział
Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Wołominie. Przewidując
wstępnie założenia do omawianego projektu polegające na przedstawieniu polityki rodzinnej
w połączonej Unią Europie, poprzez przegląd sytuacji w niektórych krajach i omówieniu
krajowej polityki rodzinnej będzie ciekawie spojrzeć jak na tym tle wyglądają rodziny
mieszkające na terenie powiatu wołomińskiego. Najważniejszym jednak jest aby dokument
wskazywał cel jaki chce się osiągnąć, wyjaśnił różnice pomiędzy polityką rodzinną a polityką
prorodzinną, określił podmioty istotne i ich rolę w życiu rodziny oraz wskazał zależności,
działania możliwe lub potrzebne do podjęcia dla osiągnięcia zakładanego celu.
3) Zwiększenie oferty informacji i pomocy prawnej, działań o charakterze edukacyjnoinformacyjnym dla rodzin cudzoziemców w celu skutecznej integracji.
Koordynator: PCPR
Współrealizator: WOZ
Realizacja: 2017 - 2021
Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z
późn. zm.) „cudzoziemcowi, który uzyskał w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy bądź
ochronę uzupełniającą (...) udziela się pomocy mającej na celu wspieranie procesu jego
integracji (...)”. Pomocy tej udziela Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w formie tzw.
Indywidualnych Programów Integracji (IPI). Program taki może trwać maksymalnie 12 m-cy.
Program IPI pisany jest przez realizatora programu-przedstawiciela PCPR w porozumieniu z
cudzoziemcem i jego rodziną. Określa się w nim wysokość pomocy finansowej świadczonej
przez Centrum oraz zakres i formę pozostałej pomocy socjalnej m.in.: opłacanie składki na
powszechne ubezpieczenie zdrowotne, specjalistyczne poradnictwo psychologiczne i
pedagogiczne, naukę języka polskiego na zorganizowanych
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kursach językowych, pomoc w znalezieniu mieszkania, pomoc w znalezieniu pracy, pomoc w
wypełnianiu dokumentów, pomoc w znalezieniu lekarza pierwszego kontaktu.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie monitoruje przez 12 miesięcy proces integracji
poprzez spotkanie z uchodźcami w siedzibie Centrum (dwa razy w miesiącu) oraz wywiad
środowiskowy w miejscu zamieszkania ( min. 2 razy w roku).W roku 2016 r. Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie udzielało pomocy i wsparcia uchodźcom w formie realizacji 9
indywidualnych programów integracyjnych (IPI) z czego: 1 IPI zostały przerwane, 7 IPI
zostało zakończonych, 1 IPI jest w trakcie realizacji.
Pomocą Centrum w roku 2016 było objętych w sumie 8 rodzin, w tym: 4 rodziny
jednoosobowe, 2 rodziny dwuosobowe, 1 rodzina trzyosobowa, 2 rodziny czteroosobowe.
Cel 4. Organizacja punktów terapii w sprawach opiekuńczo-wychowawczych dla rodzin
i osób samotnie wychowujących dzieci
Działania
1) Organizacja grup terapeutycznych, grup wsparcia dla rodzin i osób samotnie
wychowujących dzieci na bazie punktów poradnictwa rodzinnego.
Koordynator: PCPR
Współrealizator: PP-P, POIK
Realizacja: 2017 - 2019
W 2016r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie w ramach
Specjalistycznej Poradni Rodzinnej odbyło się 4356 spotkań psychologów z osobami
korzystającymi z różnych form pomocy oferowanych przez Poradnię. Dostępność Poradni w
roku 2016 r. szacowana jest na 7720 godzin pracy w różnych formach działalności, zarówno
psychologicznej, psychiatrycznej, jak i prawniczej. Do głównych aktywności Specjalistycznej
Poradni Rodzinnej możemy zaliczyć: konsultacje, diagnostykę, wsparcie, psychoterapię,
terapię rodzinną, porady wychowawcze, interwencje kryzysowe, badania na motywację i
predyspozycję do zostania rodziną zastępczą, diagnozy psychofizyczne dzieci objętych pieczą
zastępczą, konsultacje prawne, konsultacje psychiatryczne.
W 2016 roku z konsultacji psychologicznych skorzystało 541 osób, odbyło się 1068 spotkań.
Ponadto z pomocy psychologicznej (psychoterapii oraz wsparcia psychologicznego)
skorzystało 143 osoby, odbyło się 3166 spotkań. W procesie diagnostycznym rodzin
zastępczych objęto 46 rodzin badaniami na posiadanie motywacji i predyspozycji do zostania
rodziną zastępczą, przebadano w tym zakresie 76 osób. Przeprowadzono również 13 diagnoz
psychofizycznych dzieci będących w różnych formach pieczy zastępczej. Diagnostyka rodzin
zastępczych w tym diagnozy psychofizyczne stanowiły 122 spotkania. Natomiast lekarz
psychiatra przeprowadził w 2016 r. 53 konsultacje dla 12 osób.
Poradnia prowadzi pierwszy w Polsce program całodobowych dyżurów psychologicznych w
ramach sytuacji kryzysowych na terenie powiatu. W ramach tej aktywności odbyło się 4
interwencje kryzysowe na terenie powiatu w godzinach nocnych. W interwencji brał udział
zespół psychologów z poradni.
W roku 2016 Specjalistyczna Poradnia Rodzinna współpracowała z Poradnią ,,Niebieska
Linia”, która na terenie Poradni udzielała bezpłatną pomoc psychologiczną.
W ramach SPR prowadzona jest bezpłatna pomoc prawna. W 2016 r. udzielano 466 porad
prawnych oraz sporządzano pisma procesowe, nieprocesowe i administracyjne. Prawnik
dostępny był w wymiarze 200 godzin. Większość spraw dotyczyła:
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prawa rodzinnego - pozwy o rozwód lub separację, porady dotyczące stosunków
majątkowych między małżonkami, sposoby wykonywania władzy rodzicielskiej, praw i
obowiązków małżonków, pozwy o alimenty, odpowiedzi na pozwy, wezwania do zapłaty,
pozwy o ustalenie obowiązku alimentacyjnego; pozbawienie praw rodzicielskich, przemoc
rodzinna, rozdzielność majątkowa, podział majątku, ustalenie ojcostwa, ustalenie pobytu
małoletniego, ustalenie kontaktów z dziećmi.
prawa cywilnego – sprawy spadkowe, sprawy sąsiedzkie, darowizny, wnioski o zniesienie
współwłasności oraz o stwierdzenie nabycia spadku, pozwy o zapłatę, zasiedzenie,
dożywocie, przywrócenie do stanu poprzedniego, ustalenie istnienia stosunku najmu,
dzierżawa, wnioski o ubezwłasnowolnienie, przedawnione roszczenia, niedochowanie
terminów sądowych, szkody komunikacyjne, kredyty – długi, mieszkania socjalne, sprawy
dotyczące – ZUS, KRUS i US, sprawy dotyczące odszkodowań i inne;
prawa karnego – sprawy przemocy w rodzinie, zawiadomienia o przestępstwie z
wnioskiem o ściganie, zażalenia na postanowienia o umorzeniu postępowania, wnioski o
przyznanie adwokata, wnioski o odroczenie wykonania kary lub przerwę w odbywaniu
kary, kara aresztu i prac społecznych za długi, spowodowanie wypadku, prowadzenie
pojazdu pod wpływem alkoholu, przestępstwa przeciwko dokumentom, nękanie
psychiczne i fizyczne, narkomania, przydzielanie małoletniemu kuratora, komornicze
zajęcia tytułem mandatów;
postępowania administracyjnego - odwołania od odmownych decyzji ZUS, Powiatowego
Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, OPS, wnioski o przyznanie
świadczeń, skargi na bezczynność urzędu, wzruszenie ostatecznej decyzji
administracyjnej,
prawa pracy - pozwy o przywrócenie do pracy, o odszkodowanie, wnioski o kontrolę do
Państwowej Inspekcji Pracy, nieprawidłowości dotyczące zwolnienia z pracy, brak
uregulowania stosunku pracy, brak wypłaty wynagrodzenia, wypadki przy pracy, renty,
emerytury, odszkodowania za wypadek przy pracy.

Pomoc prawna zawierała przede wszystkim informację o istniejącym stanie prawnym,
wskazanie sposobów załatwienia danej sprawy, wskazanie instytucji do których należy się
zwrócić oraz ewentualnie pomoc w zredagowaniu pisma.
W 2016 r. były udzielane informacje o prawach i uprawnieniach mieszkańców powiatu przez
wszystkich pracowników Centrum. Porady dotyczą zarówno zadań z zakresu pieczy
zastępczej, osób niepełnosprawnych i ich rodzin, uchodźców, placówek wsparcia dziennego,
domów pomocy społecznej, uzależnień, i wszelkiego rodzaju konfliktów rodzinnych.
Najczęściej klienci potrzebują informacji w zakresie prawa opiekuńczego i rodzinnego,
zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów, porad dotyczących opieki nad osobami
niepełnosprawnymi lub pokierowania do odpowiednich instytucji wspierających.
Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Zielonce w 2016 r. prowadził poradnictwo
obejmujące: konsultacje indywidualne, psychoterapię indywidualną, wsparcie psychologiczne
w terenie (gminy Dąbrówka, Strachówka), porady wychowawcze dla rodziców, porady
prawne, mediacje, konsultacji psychologiczne dla par, warsztaty umiejętności
wychowawczych dla rodziców, grupę wsparcia z elementami psycho-edukacyjnymi, zajęcia
korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc, porady pracownika socjalnego.
W 2016 r. odbyło się łącznie 1396 spotkań ze specjalistami: psycholog (435), psychoterapeuta
(776), pracownik socjalny/mediator (29), pedagog (115), prawnik (41). Konsultacje
indywidualne dotyczyły zagadnień: występowania przemocy w rodzinie, różnego rodzaju
konfliktów małżeńskich, okołorozwodowych, trudności życiowych, wsparcia w żałobie,
osierocenia, bezradności, trudności szkolnych i wychowawczych, zdarzeń losowych,
samobójstw, zaburzeń seksualnych.
Łącznie z porad skorzystało 247 osób.
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Specjalista
Rodzaj usługi
Konsultacja
indywidualna
Dzieci
Pary
Razem osoby

psycholog

psychoterapeuta

pedagog

prawnik

pracownik
socjalny

54

59

25

35

13

20
12 (24 os.)
98

11
10 (20 os.)
90

8
0
33

0
0
35

0
0
13

W Ośrodku w 2016 r. były kontynuowane spotkania w ramach grupy wsparcia z elementami
psychoedukacyjnymi. Spotkania odbywały się raz w tygodniu, prowadzone przez pedagoga.
Odbyły się również warsztaty wychowawcze dla rodziców „Wiem i rozumiem więc
wspieram” raz w tygodniu przez okres dwóch miesięcy (5 spotkań). W zajęciach wzięło
udział 6 osób.
W POIK od marca do czerwca 2016 r. była prowadzona II edycja programu korekcyjnoedukcyjnego dla osób stosujących przemoc. Do programu zakwalifikowano 4 osoby, 2
spełniły kryteria formalne.
POIK objął wsparciem 2 rodziny z gminy Strachówka oraz 5 rodzin z gminy Dąbrówka.
Z pobytu w hostelu skorzystało ogólnie 19 osób: 9 kobiet i 10 dzieci, w tym 6 osób ze
względu na podejrzenie występowania przemocy w rodzinie.
W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z
zakresu pomocy społecznej na: „Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających
trudności w przystosowaniu się do życia - PROWADZENIE DOMU SAMOTNEJ MATKI”
podpisano umowę z CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej w Warszawie na prowadzenie,
w okresie 1 stycznia 2016 r. – 31 grudnia 2019 r., Domu Samotnej Matki w Zielonce.
Na realizację zadania w roku 2016 ze środków budżetu Powiatu placówka otrzymała kwotę
120.000,00 zł, w roku sprawozdawczym w DSM objęto opieką 13 kobiet – mieszkanek
powiatu wołomińskiego oraz 17 dzieci.
Cel 5. Utworzenie bazy informacyjnej dotyczącej zjawiska przemocy w rodzinie
Działania
1) Opracowanie koncepcji z określeniem zawartości i rozkładu danych, częstotliwości
uzupełniania, wskazanie podmiotów raportujących.
2) Prowadzenie, aktualizacja, analiza, wskazywanie kierunków i sposobów działania w
zakresie przeciwdziałania zjawisku rodzinnej przemocy.
3) Podnoszenie kompetencji oraz jakości usług służb zajmujących się przeciwdziałaniem
przemocy: służby zdrowia, sędziów i kuratorów sądów rodzinnych, prokuratorów,
nauczycieli, pedagogów szkolnych, pracowników socjalnych, policjantów.
Koordynator: POIK
Współrealizator: PCPR, WOZ, OPS-y, organizacje pozarządowe
Realizacja: 2017
Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej we współpracy z Wydziałem Ochrony Zdrowia
i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego zorganizował szkolenia dla specjalistów
zajmujących się zjawiskiem przeciwdziałania przemocy w rodzinie: policjantów, kuratorów
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sądowych, pracowników oświaty oraz członków zespołów interdyscyplinarnych. Odbyły się 3
szkolenia o tematyce:
- Grupy robocze w praktyce – charakterystyka zjawiska przemocy;
- Grupy robocze w praktyce – procedura Niebieskiej Karty w oświacie
- Warsztatowe szkolenie dla Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych – rozmowa z
rodziną z problemem przemocy.
Cel 6. Wykorzystanie istniejącego potencjału aktywności społecznej na terenie gmin
powiatu.
Działania
1) Opracowanie koncepcji i utworzenie Powiatowego Centrum Wolontariatu.
Koordynator: WSO
Współrealizator: PCPR, WOZ, OPS-y, organizacje pozarządowe
Realizacja: 2017 - 2025
Dzięki realizacji Powiatowego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w
ramach podpisanych umów w realizacji projektów konkursowych pomagało 112
wolontariuszy, wartość pracy wolontariuszy wyceniono na kwotę 88 935,00 zł. W realizacji
projektów pozakonkursowych udział wzięło 27 wolontariuszy, wartość ich pracy wyceniono
na kwotę 6 448,00 zł.
Działania
2) Podejmowanie działań na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego.
3) Wspomaganie inicjatyw społecznych i inspirowanie rozwoju idei samopomocy.
4) Zapewnienie mieszkańcom szerszego dostępu do informacji o wolontariacie.
Koordynator: OPS-y
Współrealizator: PCPR, WOZ, organizacje pozarządowe, WSO
Realizacja: 2017-2025
Wg stanu na 31 grudnia 2016 r. na terenie powiatu wołomińskiego funkcjonowało 404
stowarzyszeń oraz 99 fundacji.
W ramach realizacji Programu współpracy powiatu wołomińskiego z organizacjami
pozarządowymi w 2016 r. Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył 45 spośród 136 złożonych
ofert. Podpisano łącznie 45 umów z 32 organizacjami. Zadania w ramach Programu były
realizowane w zakresie: turystyki, administracji, oświaty i wychowania, ochrony zdrowia,
pomocy społecznej i polityki społecznej, edukacyjnej opieki wychowawczej, kultury i
dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej, zagadnień prawnych.
Przyznano dotację na łączną kwotę 1 945 730 zł. Najwięcej środków przeznaczono na zadania
obejmujące pomoc społeczną oraz wymiar sprawiedliwości i ochronę zdrowia. Odbiorcami
Programu przy udziale środków powiatu wołomińskiego było bezpośrednio 7 919 osób (w
tym w ramach punktów nieodpłatnej pomocy prawnej 1 659 porad), ponad 8 880 osób
uczestniczyło w imprezach plenerowych.
W
ramach
projektów
utworzono
i
prowadzono
portal
turystyczny
www.wyprawaznaturaikultura.pl oraz wydano 300 publikacji w ramach projektu
„Vademecum czyli chodź za mną”, 100 płyt z filmem prezentującym zasoby Muzeum
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Wodiczków w Wołominie oraz książkę „Szlak bojowy 88 p. Strzelców Wileńskich w
walkach o Radzymin w sierpniu 1920 r. na trasie Marki-Radzymin”.
Organizacje pozarządowe zaangażowały w realizację zadań publicznych kwotę 409 434,04 zł,
w tym:
- ze środków własnych kwotę 212 436,30 zł
- wpłat adresatów zadań kwotę 40 495,00 zł
- innych środków, w tym gmin powiatu wołomińskiego oraz Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Mazowieckiego kwotę 137 152,74 zł
- wpłat sponsorów prywatnych kwotę 19 350,00 zł.
W trybie form pozakonkursowych 9 organizacji złożyło 18 ofert, podpisano 7 umów z 6
organizacjami na kwotę 46 665,00 zł. W tego typu projektach udział wzięło ponad 360 osób.
Organizacje zaangażowały w realizację projektów pozakonkursowych kwotę 10 209, 24 zł, w
tym:
- ze środków własnych kwotę 6 699,24 zł
- wpłat od adresatów zadań publicznych 900,00 zł
- z innych źródeł publicznych kwotę 2 610,00 zł.
5)Wspomaganie rozwoju (organizacyjnie, prawnie) powstających i istniejących
organizacji pozarządowych oraz świadczenie poradnictwa dla organizacji
pozarządowych w zakresie możliwości pozyskiwania środków.
Koordynator: PCPR
Współrealizator: WSO, WOS, OPS-y, LGD R, organizacje pozarządowe
Realizacja: 2017 -2025
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 2016 r. przyznało dofinansowanie ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 7 projektom (1 fundacji, 1
kościelnej osobie prawnej oraz 3 terenowym jednostkom organizacyjnym stowarzyszeń) w
zakresie kultury, sportu, turystki i rekreacji.
Wartość projektów ogółem 113.472,08 zł, w tym dofinansowanie ze środków PFRON
52.554,79 zł. W zrealizowanych imprezach, spartakiadach, turnusach i wycieczkach
uczestniczyło 346 osób.
Na stronie internetowej Powiatu, w zakładkach Aktualności i baner NGO, w Biuletynie
Informacji Publicznej, na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w
Wołominie oraz na tablicach ogłoszeń w Starostwie i PCPR zamieszczano informacje dot.
ogłoszonych konkursów ofert, wyników konkursów, konsultacji społecznych, zaproszenia na
spotkania z organizacjami pozarządowymi oraz materiały promujące organizacje
pozarządowe m. in. informacje o osiągnięciach, imprezach, wynikach konkursów
organizowanych przez podmioty działające w sferze pożytku publicznego i tp.
W 2008 r. została zawarta pomiędzy powiatem wołomińskim, a Polskim Stowarzyszeniem na
Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym umowa użyczenia zabudowanej nieruchomości
położonej w Wołominie przy ul. 1 Maja na działce nr ew. 195/5, obręb 32, która obowiązuje
do dnia 2 sierpnia 2018 r.
Ze Stowarzyszeniem Miłośników Kawalerii imienia 1 Pułku Ułanów Krechowieckich z
Kobyłki w ramach przygotowania i przeprowadzenia widowiska historycznego pn.
Rekonstrukcja Bitwy Warszawskiej przyznano kwotę 54.500,00 zł,
W ramach przeprowadzenia rejestracji potencjalnych dawców szpiku z Fundacją DKMS
Polska z Warszawy w Starostwie użyczono salę, pomoc w promocji, udział w programie
pracowników jako wolontariuszy.
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Wydział Planowania i Rozwoju Starostwa wystąpił w roli realizatora Programu
Wyrównywania Różnic Między Regionami III, którego inicjatorem jest PFRON. W ramach
Programu do Powiatu został złożony wniosek Środowiskowego Domu Samopomocy w
Radzyminie na zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.
Wniosek został oceniony pozytywnie przez PFRON czego rezultatem było przyznane
dofinansowanie w kwocie 72.000,00 zł. Zakup samochodu oraz wypłata powyższej dotacji
nastąpiły w wyniku podpisanej umowy w dniu 23 listopada 2016 r. pomiędzy Powiatem
Wołomińskim i ŚDS Radzymin.
W ramach realizacji Powiatowego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
utworzono punkt doradztwa dla organizacji pozarządowych „Dowiedz się więcej – Punkt
doradztwa”. Przeprowadzono 10 spotkań (szkoleń) aktywizujących oraz prowadzono
doradztwo w zakresie prawa, księgowości, fundraisingu i promocji. W szkoleniach
uczestniczyło oraz z porad skorzystało ponad 900 osób oraz podmiotów działających w sferze
NGO bądź zamierzających rozpocząć działalność.
Przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie uczestniczyli w spotkaniach
organizowanych przez podmioty działające w sferze pożytku publicznego: Polski Związek
Niewidomych Koło w Wołominie, Drewnickie Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z
Zaburzeniami Psychicznymi „EMPATIA” z Ząbek – uczestnictwo w spotkaniach
dotyczących potrzeb środowiska osób niepełnosprawnych i ich rodzin, formy prowadzonej
działalności oraz perspektywy integrowania się środowiska, Fundacja Polskie Forum
Migracyjne z Warszawy – seminarium „Cudzoziemcy i cudzoziemki na polskim rynku pracy
– szanse, korzyści i perspektywy”, Związek Rzemiosła Polskiego, Komitet Ochrony Praw
Dziecka, Stowarzyszenie Przyjaciół Osób z Autyzmem „Nie z tej Bajki” z Warszawy –
konferencja „Autyzm – Tylko Razem”, Fundacja Dziecko i Rodzina z Warszawy – szkolenie
„Plan pomocy dziecku – opracowywanie i realizacja”, Fundacja Dziecko i Rodzina z
Warszawy – „Budowanie lokalnych platform współpracy pomiędzy organizacjami, a
instytucjami pomocy i integracji społecznej”, Fundacja Dziecko i Rodzina z Warszawy –
„Razem dla Dziecka i Rodziny”.
PCPR zaprosił do uczestnictwa w Powiatowym Pikniku Rodzinnym organizacje z terenu
powiatu wołomińskiego. Organizacje w ten sposób mogły zaprezentować swoje działania
oraz realizowane programy. Centrum wraz z Fundacją Dzieci-Dzieciom z Kobyłki oraz
Radiem Fama zorganizowało dla mieszkańców powiatu możliwość bezpłatnego rozliczenia i
wypełnienia zeznania podatkowego PIT. Ponadto Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
wzięło udział w realizacji projektu „Magnolia symbolem Wołomina” organizowaną przez
Fundację ODA z Wołomina.
6) Podejmowanie i promowanie działań zmierzających do tworzenia podmiotów
ekonomii społecznej.
Koordynator: OPS-y
Współrealizator: PCPR, WOZ, organizacje pozarządowe, WSO
Realizacja: 2017-2025
Samorządy powiatu wołomińskiego tworzą przyjazną atmosferę dla wszelkich inicjatyw
zmierzających do rozwoju aktywności społecznej mieszkańców gmin naszego powiatu.
Jesteśmy jednym z większych powiatów pod względem liczby ludności co ma również wpływ
na powstawanie wielu inicjatyw społecznych. Jako jednostka samorządu terytorialnego
prowadzimy czynne działania w kreowaniu i koordynowaniu obszaru polityki społecznej w
naszym powiecie. Z wszystkimi gminami powiatu zostały podpisane 15 czerwca 2016 r.,
Listy Intencyjne wyrażające wolę współpracy w postaci wspólnego diagnozowania i
rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych, partnerskiej wymiany wiedzy
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i doświadczeń, podejmowania i realizacji wspólnych projektów społecznych, tworzenia
właściwych warunków dla wspierania i rozwoju inicjatyw społecznych służących budowaniu
społeczeństwa obywatelskiego. Potrzebę tworzenia podmiotów ekonomii społecznej na
terenie powiatu wołomińskiego wskazują również cele działań określone w Strategii 2025.
Podmiotami ekonomii społecznej m. in. są: centra integracji społecznej; kluby integracji
społecznej; warsztaty terapii zajęciowej; zakłady aktywizacji zawodowej; spółdzielnie
socjalne.
Na terenie powiatu wołomińskiego wśród podmiotów ekonomii społecznej są
zarejestrowane cztery spółdzielnie socjalne:
 Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „ALBA LUX”, Wołomin ul. Legionów 86, Nr KRS
 283529, wpis do rejestru dn. 26.06.2007 r.,(mechanika pojazdowa; informatyka),
 Faktoria Spółdzielnia Socjalna, Zielonka ul. Ks. Ignacego Skorupki 2, Nr KRS 421097,
wpis do rejestru dn. 21.05.20121 r.,(działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych;
 usługi utrzymania czystości),
 Spółdzielnia Socjalna „Droga do Domu”, siedziba: Grabie Stare 159, Hotel dla zwierząt:
Kobyłka ul. Wygonowa 6, KRS 468 310, wpis do rejestru dn.04.07.2013 r.,( hotel dla
 zwierząt; pielęgnacja zwierząt; tresura zwierząt),
 Spółdzielnia Socjalna Nasza Perspektywa Kobyłka ul. Klonowa 18 lok. 1, KRS 605500,
wpis do rejestru 03.03.2016, (działalność związana ze sportem; szeroka działalność),
Działa również: Centrum Integracji Społecznej w Markach oraz Klub Integracji Społecznej w
Tłuszczu i Warsztat Terapii Zajęciowej w Ząbkach. Przedstawiciele wymienionych
podmiotów ekonomii społecznej oraz środowisk pozarządowych jak również przedstawiciele
gmin powiatu byli zaproszeni i wzięli udział w Konferencji na temat podmiotów ekonomii
społecznej zorganizowanej przez Wydział Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa
Powiatowego w Wołominie. Konferencja odbyła się w dniu 7 listopada 2016 r. z czynnym
udziałem zaproszonych gości z Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, Ośrodka
Wsparcia Ekonomii Społecznej w Warszawie, Ośrodka Pomocy Społecznej na Woli oraz
Spółdzielni Socjalnej „Kto Rano Wstaje” z Warszawy, która jednocześnie w ramach
prowadzonej działalności zapewniała catering dla uczestników.
Inicjatywa utworzenia przez Gminę Tłuszcz wspólnie z powiatem wołomińskim
podmiotu ekonomii społecznej w postaci spółdzielni socjalnej osób prawnych dała początek
założenia Spółdzielni Socjalnej „Pożytek”. W dniu 11 kwietnia 2017 r. odbyło się Walne
Zgromadzenie Członków Założycieli, na którym m. in. powołano Spółdzielnię, przyjęto Statut
oraz wybrano Zarząd Spółdzielni. Spółdzielnia ma siedzibę w Tłuszczu. Prezesem Spółdzielni
została wybrana Ewelina Gzowska (Gmina Tłuszcz), a Członkiem Zarządu został wybrany
Krzysztof Mikulski (powiat wołomiński). Spółdzielnia z dniem 3 sierpnia 2017 r. została
zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem: 0000687653. W celu
realizacji tej inicjatywy prowadzone były prace przygotowawcze przez przedstawicieli
Spółdzielni we współpracy z Warszawskim Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej.
Spółdzielnia Socjalna „Pożytek” tworzy nowe miejsca pracy dla osób bezrobotnych;
niepełnosprawnych; zagrożonych wykluczeniem społecznym lub wykluczonych społecznie;
mającym, z różnych przyczyn, trudności w odnalezieniu się na rynku pracy. Obecnie
Spółdzielnia zatrudnia 4 osoby przy organizacji i prowadzeniu biura oraz żłobka w
Postoliskach k/Tłuszcza oraz 17 osób wykonujących usługi opiekuńcze na terenie miasta i
gminy Tłuszcz. W pierwszym przypadku Zarząd Spółdzielni zawarł umowę o udzielenie
dotacji z Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych w Warszawie na dofinansowanie z
Europejskiego Funduszu Społecznego 5 nowoutworzonych miejsc pracy, natomiast w drugim
przypadku Zarząd Spółdzielni zawarł umowę z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tłuszczu na
realizację zadania – świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób
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starszych niesprawnych, osób niepełnosprawnych i samotnych. Spółdzielnia prowadzi akcję
promocyjną w celu uzyskania dalszych zleceń i zatrudniania kolejnych osób.
Powyższa inicjatywa jest przedsięwzięciem w ramach partnerstwa jednostek
samorządu terytorialnego na terenie powiatu wołomińskiego. Urzeczywistnia ona intencje
samorządów gminnych oraz powiatu wołomińskiego wyrażonych również we wspomnianym,
przyjętym i podpisanym w dniu 15 czerwca 2016 r. Liście Intencyjnym. Utworzenie
spółdzielni socjalnej przyczyniło się do stworzenia nowych miejsc pracy dla osób
bezrobotnych; niepełnosprawnych; zagrożonych wykluczeniem społecznym lub
wykluczonych społecznie; mającym, z różnych przyczyn, trudności w odnalezieniu się na
rynku pracy.
ZDROWOTNE
Cel 1. Rozszerzenie działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej i programów
zdrowotnych oraz dostępnego i skuteczniejszego leczenia i rehabilitacji.
Działania
1) Poprawa istniejącej bazy placówek służby zdrowia, zwiększenie dostępności do
świadczeń zdrowotnych.
Koordynator: WOZ;
Współrealizatorzy: SZPZOZ; gminy
Realizacja: 2017 – 2023
W 2017 roku Szpital Powiatowy w Wołominie wykonał następujące inwestycje:
- modernizacja traktu porodowego i sali cięć cesarskich Oddziału GinekologicznoPołożniczego,
- budowa lądowiska dla helikopterów sanitarnych,
- zakończono rozpoczętą w 2016 roku inwestycje w zakresie modernizacji pomieszczeń dla
pracowni endoskopowej.
Ponadto zakończono pierwszy etap modernizacji i rozbudowy sieci strukturalnej IT.
Nowe sprzęty oraz wprowadzane innowacje w zakresie elektronicznej obsługi pacjenta będą
umożliwiały w przyszłości sprawniejsze załatwianie spraw związanych z pobytem w szpitalu.
W trakcie prac jest długoterminowa inwestycja dotycząca rozbudowy i modernizacji szpitala
oraz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.
2) Zwiększenie liczby profilaktycznych programów zdrowotnych (specjalistyczne
badania przesiewowe)
Koordynator: WOZ;
Współrealizator: SZPZOZ
Realizacja: 2017 – 2023
Programy zdrowotne realizowane na terenie powiatu to cyklicznie pojawiające się
akcje zdrowotne dla mieszkańców. Program Edukacji młodzieży i nauczycieli w zakresie
udzielania pierwszej pomocy działa od 2005 roku. Nowe działania prowadzą do pogłębienia
wiedzy na temat zdrowia wśród mieszkańców powiatu.
W zakresie profilaktyki zdrowotnej i programów zdrowotnych w 2016 roku podjęto
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następujące działania:
 Koordynowanie realizacji „Programu promocji zdrowia w szkołach prowadzonych przez
powiat wołomiński” w ramach podpisanej umowy pomiędzy Starostwem Powiatu a
MSPZOZ nr 2 przy ul. Wileńskiej 74 w Wołominie. Program promocji realizowany jest w
trzech szkołach wołomińskich: w Zespole Szkół Ekonomicznych, w Zespole Szkół przy ul.
Legionów oraz w Zespole Szkół Specjalnych. Programem promocji zdrowia objętych jest
miesięcznie ok. 738 uczniów. Założeniem programu jest informowanie uczniów o różnych
zagrożeniach i możliwościach ich eliminowania lub minimalizowania, rozwijanie
umiejętności samokontroli, samoobserwacji i samopielęgnacji, rozpoznawanie problemów
psychospołecznych i zdrowotnych, przedstawianie uczniom wartości zdrowia jako
 potencjału, którym dysponuje.
 Koordynowanie realizacji programu „Powiatowa Szkoła Rodzenia” przez Szpital
 Powiatowy w Wołominie. Powiatowa Szkoła Rodzenia prowadziła działalność na terenie
Szpitala Powiatowego w specjalnie do tego celu zaadoptowanym i wyposażonym
pomieszczeniu. Zajęcia odbywały się w małych grupach edukacyjnych liczących do 7 par.
Łącznie w okresie od lutego do grudnia 2016 r. z zajęć skorzystało 207 par podzielonych
na 34 cykle szkoleniowe, w tym z: Wołomina - 78, Kobyłki - 36, Radzymina - 26, Ząbek 20, Marek -13, Zielonki – 11, Tłuszcza - 9, Klembowa - 7, Poświętnego – 3, Dąbrówki -
2, Jadowa – 2. Pełen cykl szkoleniowy składał się z 9 spotkań (7 dwugodzinnych i 2
trzygodzinnych) podczas, których prezentowane były treści zgodnie z wcześniej
opracowanym programem. Każdy cykl szkoleniowy kończono rozdaniem certyfikatów
wydanych przez Starostę Wołomińskiego i Dyrektora Szpitala w Wołominie.
 Koordynowanie realizacji „Profilaktyka nadwagi i otyłości dla dzieci i dorosłych do 40
roku życia” przez Szpital Powiatowy w Wołominie. W Gabinecie Promocji Zdrowia
udzielono łącznie 187 porad dietetycznych dla osób z nadwagą i otyłością deklarujących
chęć redukcji masy ciała i przestrzegania poprawnych zasad żywieniowych, 83 osoby to
pacjenci pierwszorazowi. Pacjenci mieli możliwość uczestniczenia w 12 zajęciach
ruchowych prowadzonych w Zakładzie Fizjoterapii z użyciem dostępnych sprzętów: piłek,
materacy, rowerów stacjonarnych itp. Tworzono małe grupy rówieśnicze do 5 osób. Z
zajęć gimnastycznych korzystało 54 osoby. Problematyka otyłości poruszana była również
podczas akcji zdrowotnych: Białe Soboty i Piknik Rodzinny, w trakcie których udzielono
łącznie 80 porad dietetyka oraz zmierzono tkankę tłuszczową i obliczono wskaźnik BMI u
197 osób. Spośród uczestników akcji zdrowotnych 7 osób zostało skierowanych do udziału
 w programie.
 Koordynowanie realizacji przez Szpital Powiatowy w Wołominie zdrowotnych akcji
profilaktycznych pod hasłem „Biała Sobota”. Od kwietnia do grudnia zorganizowano dla
mieszkańców powiatu wołomińskiego 7 akcji, z których każda opatrzona była tematem
przewodnim: „Profilaktyka chorób
układu krążenia”, „Profilaktyka
chorób
odtytoniowych”, czerwiec - „Profilaktyka
otyłości jej następstw” (akcja plenerowa
podczas Pikniku Rodzinnego), wrzesień „Profilaktyka
chorób cywilizacyjnych”,
październik - „Profilaktyka chorób cywilizacyjnych”, listopad - „Profilaktyka
niewydolności nerek i chorób odtytoniowych”, grudzień - ,,Profilaktyka udarów, zawałów
i chorób nowotworowych”.
 Każda ”Biała Sobota” opatrzona była tematem przewodnim i ukierunkowana na
profilaktykę chorób cywilizacyjnych (choroby układu płuc i układu krążenia, choroby
odtytoniowe, profilaktyka chorób cywilizacyjnych). Przy wyborze tematu przewodniego
akcji brano pod uwagę dostępność pacjentów do poradni specjalistycznych w ramach
umowy z NFZ, długość kolejki oczekujących oraz potrzeby społeczne. W czasie
wszystkich akcji udzielono łącznie 837 porad specjalistycznych (619 lekarskich w ramach
wizyt u specjalistów, 138 lekarskich w ramach interpretacji wykonanych badań – echo,
doppler, 80 dietetyka), wykonano 1512 badań specjalistycznych i diagnostycznych w
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tym: EKG, echo serca spirometria, usg, doppler, profil lipidowy, poziom PSA,
helicobacter pylori, cholesterol, kreatynina, kalprotektyna, poziomu cukru, ostrość
widzenia oraz pomiary ciśnienia krwi i tkanki tłuszczowej. Porady i badania
specjalistyczne świadczyli lekarze specjaliści zatrudnieni w Szpitalu Powiatowym w
Wołominie, badania diagnostyczne wykonywały doświadczone pielęgniarki, położne i
technicy. Każdorazowo duży nacisk kładziono na działania edukacyjne i informacyjne w
zakresie profilaktyki pierwotnej chorób nowotworowych. Największy bo 56% udział
stanowili mieszkańcy gminy Wołomin, następnie mieszkańcy sąsiadujących miast i gmin:
Kobyłki - 17%, Tłuszcza 7%, Klembowa i Radzymina po 4%, Ząbek i Poświętnego po
3%, Zielonki i Marek po 2%, Jadowa i Strachówki po 1%. Wśród pacjentów
zgłaszających się do kardiologa najczęściej zdiagnozowanymi było nadciśnienie tętnicze,
zaburzenia rytmu serca, bradykardia i POHP. Do neurologa zgłaszali się pacjenci z bólami
kręgosłupa i drętwieniem kończyn, z zawrotami i bólami głowy, zaburzeniami pamięci, po
przebytych urazach lub udarach. Reumatolog udzielił szeregu porad z zakresu bólów i
zwyrodnień stawów. Do chirurga zgłaszali się pacjenci z bólami brzucha, żylakami
kończyn i zwyrodnieniami. Wszyscy pacjenci, u których wykryto nowe schorzenia,
otrzymali zalecenia dalszego leczenia. W Poradni Diabetologicznej zdiagnozowano nowe
przypadki cukrzycy i stanów przedcukrzycowych, w kilku przypadkach zmodyfikowano
leczenie. Akcje zdrowotne przyczyniły się do wykrycia nowych schorzeń, ukierunkowania
dalszej szczegółowej diagnostyki i objęcia pacjenta opieką właściwej poradni
specjalistycznej.
Koordynowanie realizacji przez Szpital Powiatowy w Wołominie zdrowotnych akcji
profilaktycznych pn. „Wczesna diagnostyka jaskry dla pacjentów po 40 roku życia”. W
czasie badań okulistycznych ukierunkowanych na diagnostykę jaskry przebadano łącznie
100 osób. Wykonano 30 badań specjalistycznych OCT mających na celu potwierdzenie,
bądź wykluczenie schorzenia. Zdiagnozowano 9 nowych przypadków jaskry oraz 6
przypadków zaćmy a 56 osób zakwalifikowano do grupy podwyższonego ryzyka
zachorowania na jaskrę, osoby te skierowano do poradni okulistycznej w celu kontroli w
przeciągu 6 lub 12 miesięcy.
Koordynowanie realizacji przez Szpital Powiatowy w Wołominie działań mających na celu
profilaktykę i wczesną diagnostykę odwapnienia kości prowadzące w konsekwencji do
osteoporozy. Badania densytometryczne wykonywane były w okresie kwiecień-listopad
przez Mobilne Centrum Diagnostyki Osteoporozy. Podczas 4 akcji przebadano
łącznie 374 osoby zamieszkałe na terenie powiatu. Badanie densytometryczne poprzedzone
było wywiadem zdrowotnym i pomiarami wzrostu i masy ciała. Podczas akcji był dostępny
dietetyk, który konsultował wyniki badań odbiegających od normy. Dietetyk udzielił
łącznie 67 porad. Pacjenci uzyskali zalecenia co do wzbogacenia diety w wapń i witaminę
D lub suplementacji preparatami wapniowymi, aktywności fizycznej i terminu powtórnych
badań. Wśród badanych zdiagnozowano 31 przypadków osteoporozy i 106 przypadków
osteopenii. Pacjenci ze świeżo zdiagnozowaną chorobą zostali skierowani do
Poradni Leczenia Osteoporozy.
Koordynowanie realizacji przez Szpital Powiatowy w Wołominie szkoleń młodzieży szkół
ponadgimnazjalnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.
Przeprowadzono zajęcia edukacyjne mające na celu nauczenie młodzieży postępowania w
sytuacji zagrożenia zdrowia i życia innych osób do czasu przybycia fachowej opieki
medycznej. W czasie zajęć praktycznych młodzież miała możliwość przećwiczyć
umiejętności na fantomie. Przeprowadzono łącznie 7 szkoleń: jedno dla nauczycieli w
Wołomińskim Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym dla 26 osób oraz 6
dla uczniów wraz z opiekunami w trzech Zespołach Szkół; w Zespole Szkół w Wołominie,
ul. Legionów 85, Zespole Szkól w Zielonce, przy ul. Inżynierskiej w Zespole Szkół w
Tłuszczu, ul. Radzymińska. Ogółem w zajęciach uczestniczyło 355 uczniów i 12
nauczycieli.
30

3) Działania z zakresu promocji zdrowia.
Koordynator: WOZ;
Współrealizatorzy: SZPZOZ; Gminne placówki POZ
Realizacja: 2017 – 2023
Realizowane programy zdrowotne zawierają treści prozdrowotne i są przykładem
promocji zdrowia na terenie powiatu wołomińskiego. Większość poradni ginekologiczno położniczych realizuje program pn. profilaktyka raka szyjki macicy. W przychodni BETAMED organizowane są zajęcia taneczne oraz aerobik dla seniorów, mający na celu promocję
aktywnego spędzania czasu wśród osób starszych. Centrum Medyczne Fundamenti
wprowadziło także szereg akcji profilaktycznych z zakresu ochrony zdrowia dla rodzin.
Placówki POZ, szpital oraz Wydział Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej starają się
działać aktywnie w zakresie promocji zdrowia dla mieszkańców, prowadzone akcje zwykle
przyciągają szereg zainteresowanych osób. Planowane są działania na następne lata, co
przyniesie wymierne korzyści dla społeczności lokalnej.
4) Rozszerzenie i poprawa istniejącej infrastruktury rehabilitacyjnej.
Koordynator: SZPZOZ;
Współrealizatorzy: WOZ; Gminne placówki POZ
Realizacja: 2017 – 2023
Na terenie powiatu wołomińskiego działają Poradnie Rehabilitacyjne w następujących
placówkach:
- Centrum Medyczne im. Bitwy Warszawskiej 1920 r w Radzyminie – SPZOZ;
- „ESCULAP” sp. z o. o. w Markach – oferuje dodatkowo rehabilitację dzienną oraz ,
rehabilitację dla dzieci;
- Mazowieckie Centrum Psychiatrii „Drewnica” sp. z o. o. oferuje rehabilitację
psychiatryczną;
- NZOZ „Arnica” w Zielonce;
- NZOZ „Kardio-Med.” w Markach – oferuje dodatkowo rehabilitację dzienną;
- NZOZ Kompleksowa Rehabilitacja Lecznicza w Wołominie oferuje fizjoterapię
i rehabilitację dzienną;
- NZOZ Reha-Medica – ośrodek dzienny rehabilitacji narządów ruchu dla dzieci; ośrodek
rehabilitacji dziennej dla dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w Wołominie;
- SPZOZ – Miejski Ośrodek Zdrowia w Zielonce;
- NZOZ „Pulmo” Sp z o. o. w Wołominie.
Placówki te działają zarówno w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia jak i
odpłatnie. Większość z nich usytuowana jest w zachodniej części powiatu. Zwiększająca się
liczba osób niepełnosprawnych jest jednym z powodów, które stanowią fundament do
konieczności dalszej budowy infrastruktury rehabilitacyjnej.
Cel 2. Zwiększenie zatrudnienia terapeutów rodzinnych i dziecięcych oraz zatrudnienie
psychiatry dziecięcego.
Działania
1) Zwiększenie środków na funkcjonowanie Powiatowych Poradni PsychologicznoPedagogicznych.
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Realizator: WED
Realizacja: 2017 – 2019
Ze względu na duże zainteresowanie zajęciami warsztatowymi i grupowymi wskazane jest
utworzenie dodatkowych grup dla chętnych (psychomotoryka, warsztaty ortograficzne,
zajęcia socjoterapeutyczne, warsztaty dla dzieci z ADHD etc.). Zwiększenie liczby grup może
skutkować wydłużeniem oczekiwania na termin diagnozy, w tej chwili wynosi ok.2,5 msc.
Utworzenie dodatkowych grup z psychomotoryki, zajęć stymulujących zwiększy obciążenie
sali do terapii ruchowej, będzie ona niedostępna na pozostałe zajęcia.
W związku z powyższym dyrektor poradni powinien podjąć działania zmierzające do
powiększenie liczby pomieszczeń w poradni.
2) Zwiększenie zatrudnienia w ramach programów i projektów realizowanych we
współpracy gmin, powiatu z organizacjami pozarządowymi.
Koordynator: PCPR
Współrealizatorzy: WOZ
Realizacja: 2017 – 2019
Rada Powiatu Wołomińskiego uchwałą nr XXV-254/2016 z dnia 17.10.2016r. wyraziła zgodę
na przystąpienie powiatu wołomińskiego do realizacji projektu współfinansowanego z
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Projektowej IX „Wspieranie włączenia
społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób
wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
Projekt „Nowe Horyzonty” jest realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w
Wołominie w okresie od 01.10.2016r. do 31.07.2018r., a jego ogólna wartość wyniesie
765. 346,18 zł (powiat wołomiński wniesie wkład własny w wysokości 20% wartości całego
projektu, tj. kwotę 153.069,24zł). Stosowna umowa o dofinansowanie projektu została
podpisana w dniu 01.12.2016r. (Umowa nr RPMA.09.01.00-14-5839/16-00).
Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczna, życiowa i zawodowa 55 os.
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkałych na terenie powiatu
wołomińskiego.
Uczestnikami projektu są osoby z niepełnosprawnością - 11 os. (6K, 5M) w przedziale
wiekowym 25-35 lat, pełnoletni wychowankowie pieczy zastępczej – 18 os. (9k,9M) i
młodzież powyżej 15-go roku życia przebywająca w pieczy zastępczej – 26 os. (13, 13M).
Osoby z niepełnosprawnościami stanowią 20% uczestników projektu. Działania projektu
skierowane są do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pochodzących
z terenu powiatu wołomińskiego, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej
realizowanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie.
Cel główny zostanie osiągnięty za pomocą celów szczegółowych: ograniczenie skutków
niepełnosprawności 11 osób o różnych rodzajach niepełnosprawności, a w konsekwencji
zapewnienie im szybszego powrotu do aktywności zawodowej i społecznej, przełamywanie
własnych barier ograniczających funkcjonowanie społeczne i zawodowe przez 44 os. z pieczy
zastępczej.
Wsparcie osób odbywać się będzie na podstawie ścieżki reintegracji stworzonej
indywidualnie dla każdej osoby ( indywidualna diagnoza potrzeb i potencjału uczestników) z
uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej lub zagrożenia sytuacją problemową,
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zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb. Uczestnikom projektu będą zaoferowane:
trening kompetencji życiowych, trening kompetencji społecznych, trening kompetencji
osobistych, trening motywacji, poradnictwo psychologiczne, trening pracy, kursy zawodowe,
warsztaty ekonomii społecznej, indywidualne doradztwo zawodowe, kursy i szkolenia,
warsztaty terapeutyczne, zajęcia psychoruchowe.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie przez cały 2016r. prowadziło działania
przygotowujące do realizacji projektu „ Nowe Horyzonty”. Obejmowały one m.in. analizę
najistotniejszych problemów społecznych i przyczyn wykluczenia społecznego w powiecie
wołomińskim. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie pod koniec 2016r.
zakończyło działania przygotowawcze i przystąpiło do realizacji Projektu „Nowe
Horyzonty”. Przeprowadzono rekrutację uczestników projektu w ramach dwóch dostępnych
w projekcie ścieżek wsparcia:
 ścieżka wsparcia dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej oraz młodzieży poniżej
15
 roku życia przebywających w pieczy zastępczej,
 ścieżka wsparcia dla osób niepełnosprawnych.
Zakwalifikowano 26 osób ( 12 K i 14 M) w grupie osób młodocianych powyżej 15 roku życia
z pieczy zastępczej , 18 osób (12 K i 6 m) w grupie osób pełnoletnich wychowanków pieczy
zastępczej, oraz 11 osób ( 6K i 5M) w grupie osób z orzeczoną niepełnosprawnością.
Proces rekrutacji był prowadzony przez pracowników socjalnych na podstawie rozeznania
wśród klientów PCPR, którzy korzystali ze wsparcia, na podstawie złożonego formularza
rekrutacyjnego. Przy rekrutacji były zastosowane zasady równości płci i niedyskryminacji,
równego dostępu. Opracowano niedyskryminacyjny pod względem płci regulamin rekrutacji.
Poinformowano właściwe terytorialnie organizacje i instytucje, o których mowa w POPŻ o
prowadzonej
rekrutacji
projektu.
Opracowano
i
zamieszczono
na
stronie
www.pcprwolomin.pl oraz tablicy ogłoszeń informację o naborze do projektu, przedstawiono
podczas Sesji Rady Powiatu prezentację o projekcie jako działanie promocyjne. Pracownicy
socjalni, utrzymywali kontakt z uczestnikami i motywowali do udziału w projekcie
przedstawiając zasady udziału, założenia oraz zasadę równości i niedyskryminacji. Działania
te miały na celu wzmocnienie efektywności i motywacji udziału w projekcie oraz
niwelowanie ryzyka przerwania udziału w projekcie. Pracownicy wyjaśniali również dalsze
założenia projektowe w kolejnych latach trwania projektu. W prowadzonej rekrutacji były
dostępne formy zdalnego prowadzenia naboru oraz w miejscu zamieszkania w celu
uzupełnienia wymagań dokumentacji rekrutacyjnej.
Cel 3. Poprawa warunków życia dla osób z długotrwałą lub ciężką chorobą i ich rodzin.
Działania
1) Rozeznawanie, diagnozowanie i planowanie działań na rzecz poprawy sytuacji osób z
długotrwałą lub ciężką chorobą na terenie gmin.
Koordynatorzy gminni: OPS-y;
Współrealizatorzy: PCPR; WOZ; organizacje pozarządowe
Realizacja: 2017 – 2025
2) Rozwój systemu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.
Koordynatorzy gminni: OPS-y;
Współrealizatorzy: PCPR; Caritas; PKPS; PCK; agencje opiekuńcze i inne organizacje
pozarządowe.
Realizacja: 2017 – 2025
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Ośrodki pomocy społecznej udzielały pomocy swoim mieszkańcom w formie usług
opiekuńczych, w tym specjalistycznych oraz różnego rodzaju form wsparcia w formie
zasiłków pieniężnych i świadczeń niepieniężnych. Z danych z Oceny zasobów społecznych za
2016 r. sporządzonej przez Mazowieckie Centrum Pomocy Społecznej wynika, że 7 507
osobom przyznano świadczenia w gminach. Były to: zasiłki stałe, celowe, okresowe
przyznawane mieszkańcom wynikające z zadań własnych.
Szczegółowa analiza przyznanych świadczeń oraz tendencje będą opisane w kolejnych
raportach na podstawie ewaluacji danych pochodzących ze sprawozdań ośrodków pomocy
społecznej.
3) Analiza orzecznictwa o niepełnosprawności w powiecie wołomińskim.
Koordynator: WOZ;
Współrealizator: PCPR;
Realizacja: 2017 – 2025
Przedmiotowa analiza orzecznictwa o niepełnosprawności w powiecie wołomińskim
dotychczas jest prowadzona przez Wydział Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa
Powiatowego i znajduje się we wstępnym etapie. Kolejne materiały do analizy będą
pozyskiwane od innych instytucji w miarę możliwości nawiązanej współpracy (np.: ZUS;
KRUS; służby mundurowe). Zasadniczy jednak problem wystąpi przy analizie porównawczej
ponieważ zasady i cele orzekania różnych instytucji są rozbieżne i stosowane kryteria są
różne. Ważnym jednak będzie znalezienie cech wspólnych i ich wykorzystanie.
Wyniki analizy będą wykorzystywane w realizacji kilku celów określonych w Strategii 2025
W latach 2010 – 2015 Zespół wydał odpowiednio od 1661 do 3244 orzeczeń rocznie.
W każdym roku liczba ta systematycznie wzrasta. Łącznie w omawianym okresie Zespół
wydał 13670 orzeczeń, w tym: 10816 dla osób dorosłych i 2854 orzeczenia dla dzieci.
W latach 2014 – 2015 Zespół wydał 5924 orzeczenia dla osób dorosłych oraz 1244
orzeczenia dla dzieci. Wśród osób dorosłych 80% to osoby niepracujące. Największa liczba
osób bo 2443 posiada ponad 60 lat, kolejna grupa wiekowa 41 – 59 r. ż. to 2255 osób, a w
grupie wiekowej 16 – 40 było 1236 osób. W tym okresie wydano 88 orzeczeń dla osób
dorosłych z powodu upośledzenia umysłowego, w tym dla 78 osób w wieku 16 – 40 r. ż. Z
powodu choroby psychicznej wydano 383 orzeczenia osobom dorosłym, w tym dla 168 osób
w wieku 16 – 40 r. ż. W tym samym okresie wydano 69 orzeczeń dla dzieci z powodu
upośledzenia umysłowego, w tym 48 dzieci w wieku 8 – 16 lat. Z powodu choroby
psychicznej wydano 20 orzeczeń dla dzieci, w tym 17 w wieku 8 – 16 lat.
Cel 4. Zapobieganie wykluczeniu społecznemu rosnącej liczbie osób niepełnosprawnych
oraz podjęcie działań wyrównujących szanse tych osób na pełniejsze funkcjonowanie w
społeczności lokalnej.
Działania
1) Analiza sytuacji w zakresie orzecznictwa o niepełnosprawności dla mieszkańców
powiatu wołomińskiego (orzecznictwo: ZUS; PZON; KRUS; MSW; MON; PKP,
SW).
Koordynator: WOZ;
Współrealizator: PCPR;
Realizacja: 2017 – 2025
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Przeprowadzona przedmiotowa analiza orzecznictwa o niepełnosprawności w powiecie
wołomińskim dotychczas jest prowadzona przez Wydział Ochrony Zdrowia i Polityki
Społecznej Starostwa Powiatowego i znajduje się we wstępnym etapie. Kolejne materiały do
analizy będą pozyskiwane od innych instytucji w miarę możliwości nawiązanej współpracy
(np.: ZUS; KRUS; służby mundurowe). Zasadniczy jednak problem wystąpi przy analizie
porównawczej ponieważ zasady i cele orzekania różnych instytucji są rozbieżne i stosowane
kryteria są różne. Ważnym jednak będzie znalezienie cech wspólnych i ich wykorzystanie.
2) Diagnoza sytuacji w zakresie niepełnosprawności w powiecie wołomińskim.
Koordynator: PCPR
Współrealizator: WOZ
Realizacja: 2017 – 2025
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wołominie funkcjonuje w
strukturze Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej. Obejmuje swoim zasięgiem
gminy: Ząbki, Zielonka, Marki, Wołomin, Kobyłka, Tłuszcz, Radzymin, Klembów,
Poświętne, Jadów, Strachówka, Dąbrówka. Orzeczenie o niepełnosprawności wydaje się na
wniosek złożony do powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Zgodnie
z właściwością miejscową Zespół przyjmuje mieszkańców powiatu wołomińskiego, osoby
bezdomne, a także osoby przebywające poza miejscem stałego pobytu ponad dwa miesiące ze
względów zdrowotnych lub rodzinnych, przebywające w zakładach karnych i poprawczych,
przebywające w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia.
Uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydanego przez
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności daje prawo do ubiegania się o
przyznanie świadczeń, ulg lub uprawnień dla osób niepełnosprawnych. Świadczenia takie są
przyznawane osobom posiadającym orzeczenie przez różne instytucje np. ośrodki pomocy
społecznej, Wydział Komunikacji czy też Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
Z analizy danych odnoszących się do liczby wydanych orzeczeń o stopniu
niepełnosprawności osobom powyżej 16-go roku życia w latach 2013-2015 przez Powiatowy
Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Wołominie w podziale na przyczynę
niepełnosprawności wynika, że istnieje tendencja wzrostu osób z niepełnosprawnościami,
głównie z powodu schorzeń narządu ruchu, chorób neurologicznych, układu oddechowego i
krążenia. Z analizy liczby wydanych orzeczeń o niepełnosprawności osobom poniżej 16-go
roku życia również zauważalny jest wzrost wydanych orzeczeń, głównie dotyczy
całościowych zaburzeń rozwojowych, chorób neurologicznych.
Z danych odnoszących się do oceny zasobów pomocy społecznej za 2016 r. wynika, że 1 781
rodzin korzysta z różnych form pomocy z powodu niepełnosprawności realizowanych przez
gminy.
3) Opracowanie Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
oraz Przestrzegania Praw Osób Niepełnosprawnych na lata następne po 2015r.
Realizator: PCPR
Realizacja: 2017 – 2025
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje zadania z zakresu rehabilitacji społecznej
osób niepełnosprawnych. Niepełnosprawność, będąca udziałem coraz większej części
społeczeństwa i obejmująca wszystkie aspekty funkcjonowania dotkniętego nią człowieka,
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wymusza podejmowanie różnorodnych działań w celu zapewnienia słabszej części naszego
społeczeństwa godnych warunków do życia i rozwoju. Jednym z takich działań jest
umożliwienie osobom niepełnosprawnych dostępu do rehabilitacji zawodowej i społecznej, a
tym samym pomoc w integracji ze środowiskiem lokalnym. Środki finansowe otrzymywane z
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w dużym stopniu pomagają
w realizacji w/w celu.
Rada Powiatu Wołomińskiego przyjęła Uchwałą Nr XXV-256/2016 z dnia 17.10.2016 r.
„Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Wołomińskim
na lata 2016-2021”. Program został opracowany na bazie doświadczeń wynikających z
realizacji Programu w latach 2013-2015 oraz bieżącej analizy problematyki osób
niepełnosprawnych. Dążenie do poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych oraz zmiana
społecznego sposobu myślenia i postaw wobec osób niepełnosprawnych stanowiło punkt
wyjścia do opracowania niniejszego Programu. Program wyznacza kierunki działania
powiatowej polityki w obszarze osób niepełnosprawnych. Realizacja zadań określonych w
Programie uzależniona będzie w dużym stopniu od możliwości finansowych jednostek
samorządowych i innych podmiotów działających w obszarze osób niepełnosprawnych.
Ważna rolę odgrywają również sami adresaci programu, tj. osoby niepełnosprawne i ich
rodziny, gdyż od ich aktywnej postawy zależeć będzie powodzenie realizacji zamierzonych
działań.
Głównym celem programu jest poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych i ich rodzin
zamieszkałych na terenie Powiatu Wołomińskiego oraz przeciwdziałanie marginalizacji i
wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.
4) Realizacja zadań określonych w Powiatowym Programie Promocji Zatrudnienia
Osób Niepełnosprawnych.
Realizator: PUP
Realizacja: 2017 – 2025
Na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej wykorzystano 197 441,22 zł, w tym na:
 zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych
zarejestrowanych jako poszukujące pracy i niepozostające w zatrudnieniu ( art. 11 ust.3
 pkt 2 ustawy);
 przyznanie osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej,
 rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej( art.12a ustawy);
 zwrot kosztów związanych z przystosowaniem stanowiska pracy dla osoby
niepełnosprawnej, adaptacji pomieszczeń oraz adaptacji lub nabycia odpowiednich
urządzeń ułatwiających pracę, lub funkcjonowanie, zakup i autoryzacja odpowiedniego
oprogramowania oraz urządzeń technologii wspomagających lub przystosowanych do
potrzeb wynikających z niepełnosprawności, a także z kosztów rozpoznania przez służby
 medyczny pracy potrzeb osoby niepełnosprawnej (art. 26 ustawy)
 zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (art. 26e ustawy);
 finansowanie kosztów szkoleń i przekwalifikowania zawodowego osób
niepełnosprawnych (art. 28 i 40 ustawy).
5) Opiniowanie projektów Programów dotyczących osób niepełnosprawnych.
Realizator: Społeczna Rada Osób Niepełnosprawnych
Realizacja: 2017 – 2025
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Powiatowa Rada ds. Osób Niepełnosprawnych w Wołominie w 2016 roku odbyła
cztery posiedzenia, m.in. opiniowała projekty uchwał Rady Powiatu Wołomińskiego w
sprawie podziału środków PFRON na 2016 r. oraz wnioski Gminy Tłuszcz i Caritas Diecezji
Warszawsko-Praskiej w sprawie uczestnictwa samorządu powiatowego w projektach
realizowanych w ramach Programu wyrównywania różnic między Regionami III oraz wnioski
Powiatu o dofinansowanie ze środków PFRON projektów do Programu wyrównywania szans
między Regionami III.

6) Realizacja Programu PFRON „Aktywny samorząd”.
Realizator: PCPR
Realizacja: 2017 – 2025
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie w 2016 r. realizowało pilotażowy
program „Aktywny Samorząd” na podstawie zawartego porozumienia przez powiat
wołomiński w 2012r. z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a
także na podstawie zawartej przez PCPR umowy w 2013 r. oraz aneksów do umowy
zawartych w 2016 r. w sprawie realizacji w/w programu. Łączna kwota środków finansowych
przyznanych przez PFRON w 2016 roku na realizację pilotażowego programu „Aktywny
samorząd” wyniosła 496 760,00 zł, w tym na realizację: Modułu I - 208 797,00 zł oraz
Modułu II w wysokości 257 648, 00 zł.
W ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” osoby niepełnosprawne z terenu
Powiatu Wołomińskiego mogły uzyskać dofinansowanie w następującym zakresie:
Moduł I:
 Obszar A Zadanie Nr 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego
 samochodu
 Obszar A Zadanie Nr 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B
 Obszar B Zadanie Nr 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów
 oraz oprogramowania
 Obszar B Zadanie Nr 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach
 programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania
 Obszar C Zadanie Nr 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka
 inwalidzkiego o napędzie eklektycznym;
 Obszar C Zadanie Nr 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano
 nowoczesne rozwiązania techniczne;
 Obszar C Zadanie Nr 4- pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy
 kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne;
 Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla
osoby zależnej;
Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym;
Na realizację zadań bieżących w ramach: Obszaru A – zadanie 2, Obszaru B - zadanie nr 2 i
Obszaru D – przekazano kwotę 27 922,00 zł;
Na realizację zadań inwestycyjnych w ramach: Obszaru A – zadanie 1, Obszaru B – zadanie 1
i Obszaru C – kwotę 180 875,00 zł;
oraz na: Obsługę realizacji programu, w wysokości 23 321,00 zł; promocję programu, w
wysokości 4 663,00 zł; ewaluację programu, w wysokości 2 331,00 zł.
W ramach programu, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie w przyznało w
2016r. dofinansowania do następujących zadań:
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Moduł I
1) Obszar A Zadanie Nr 1
 liczba złożonych wniosków – 5 (w tym 3 nie spełniły warunków formalnych);
 przyznano dofinansowanie dla 2 osób na kwotę 6 742,50 zł;
 dofinansowanie zostanie wypłacone w 2017r.

 liczba złożonych wniosków – 2;

 przyznano dofinansowanie dla 2 osób na kwotę 2 287,00 zł;
 w 2016r. wypłacono dofinansowanie dla 1 osoby w wysokości 1 051,50 zł (dla 1 osoby
przyznane w 2016r. dofinansowanie zostanie wypłacone w 2017r.)
3)
 Obszar B Zadanie Nr 1
 liczba złożonych wniosków – 17 (w tym 2 nie spełniły warunków formalnych);

 przyznano dofinansowanie dla 15 osób na kwotę 110 047,50 zł;
 w 2016r. wypłacono dofinansowania dla 5 osób w wysokości 22 099,10 zł (dla 10 osób
przyznane w 2016r. dofinansowanie zostanie wypłacone w 2017r.)
4)
 Obszar B Zadanie Nr 2
 liczba złożonych wniosków – 1;
 przyznano dofinansowanie dla 1 osoby na kwotę 2 000,00 zł;
 liczba złożonych wniosków – 7;
 przyznano dofinansowanie dla 7 osób na kwotę 13 240,00 zł;
 wypłacono dofinansowania dla 4 osób w wysokości 5 240,00 zł ( dla 3 osób przyznane w
2016r.
dofinansowanie zostało wypłacone w 2017r.)

6) Obszar C Zadanie Nr 3
 liczba złożonych wniosków – 2 (1 osoba zrezygnowała z dofinansowania)

 przyznano dofinansowanie dla 1 osoby na kwotę 20 000,00 zł;
 dofinansowanie zostanie wypłacone w 2017r.
 liczba złożonych wniosków – 3;
 przyznano dofinansowanie dla 3 osób na kwotę 16 200,00zł;
 dofinansowania zostanie wypłacone w 2017r.
 liczba złożonych wniosków – 11;

 przyznano dofinansowanie dla 11 osób na kwotę 20 864,00;
 wypłacono dofinansowania dla 11 osób w wysokości 19 393,00
zł
 Moduł II
 pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym
 liczba złożonych wniosków – 114 (w tym 4 nie spełniły warunków formalnych);

 przyznano dofinansowanie dla 110 osób na kwotę 260 419,00 zł;
 wypłacono dofinansowania dla 57 osób w wysokości 147 103,75 zł ( dla 56 osób
przyznane w 2016r. dofinansowanie zostanie wypłacone w 2017r.)
7) Wsparcie osób niepełnosprawnych z środków PFRON w postaci dofinansowań:
WTZ; turnusów rehabilitacyjnych; pomoc indywidualna (sprzęt rehabilitacyjny,
bariery).
Realizator: PCPR
Realizacja: 2017 – 2025
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W 2016r. otrzymano z PFRON (zgodnie z algorytmem) środki finansowe na realizację zadań
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w wysokości 1 363 199,00 zł (wykorzystano 1
360 616,87 zł). Uchwałą Rady Powiatu Nr XVII-196 z dnia 31 marca 2016 r. oraz Uchwałą
Rady Powiatu Wołomińskiego Nr XXV - 255/2015 z dnia 17 października 2016 r. środki
zostały podzielone na:
Na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej wykorzystano 1 163 175,65 w tym na :
1) dofinansowanie kosztów tworzenia i działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej 383
904,00 zł;
2) dofinansowanie na realizację wymienionych poniżej zadań wydatkowano ogólnie kwotę
779 271,65 zł, w tym na:
 sprzęt rehabilitacyjny przedmioty ortopedyczne środki pomocnicze,
 turnusy rehabilitacyjne,
 bariery architektoniczne w komunikowaniu się i techniczne, 
 sport kultura i rekreacja i turystyka;
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przyznało w 2016r. dofinansowania ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do:
1) sprzętu rehabilitacyjnego oraz środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych:
 liczba złożonych wniosków w 2016r.: 249 na kwotę 742 399,00 zł;
 wypłacono dofinansowanie dla 259 (w tym 66 wniosków z 2015r. i 193 wnioski z 2016r.)
osób w wysokości 465 935,00 zł;
2) turnusów rehabilitacyjnych:

 liczba osób ubiegające się o dofinansowanie wraz z opiekunami– 563;

 przyznano dofinansowanie dla 97 osób (wraz z opiekunami) na kwotę: 79 124,00 zł;
 wypłacono dofinansowania dla 88 osób w wysokości 72 085,00 zł (9 osób zrezygnowało z
dofinansowania);
3) likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i
technicznych  liczba złożonych wniosków – 104;
 wypłacono dofinansowanie dla 75 osób w kwocie 181 837,00 zł;
z tego na likwidację barier architektonicznych dla 19 osób na kwotę 64 890,00 zł;
4) sportu kultury i rekreacji osób niepełnosprawnych:
 liczba złożonych wniosków – 10 na kwotę 114 438,00 zł;
 zawarto umowy z 8 wnioskodawcami na kwotę 60 924,00 zł (wypłacono 59.413 zł).
8) Wsparcie i aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych.
Koordynator: PUP
Współrealizatorzy: PCPR; organizacje pozarządowe
Realizacja: 2017 – 2025
Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie w 2016 r. objął aktywizacją zawodową również
osoby z orzeczoną niepełnosprawnością (9 osób) w ramach środków z Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych powiatowi zgodnie z
algorytmem na rehabilitację zawodową, w tym 1 osobę posiadającą status osoby bezrobotnej
oraz 8 osób posiadających status poszukującego pracy, w tym 4 kobiety oraz 3 osoby
zamieszkałe na wsi.
PUP w Wołominie, wspierał aktywność zawodową w/w osób niepełnosprawnych poprzez
zastosowanie wobec nich następujących instrumentów rynku pracy:
 Staże, które zakończyło 10 osób, z czego zatrudnienie lub pracę zarobkową podjęło 7 osób
niepełnosprawnych,
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 Refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy, w ramach tej formy wsparcia
 utworzono 2 nowe miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych,
 Prace interwencyjne –podpisano umowy z 2 pracodawcami na utworzenie 3 miejsc
zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych. Pracodawcy na mocy podpisanych umów
uzyskali ze środków PFRON zwrot części kosztów poniesionych na wynagrodzenia,
nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne.
Ponadto, w 2016r. podpisano umowę w sprawie zwrotu kosztów zatrudnienia pracowników
pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy. Pracodawca otrzymywał ze
środków PFRON zwrot kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi
niepełnosprawnemu w pracy w zakresie czynności niemożliwych lub trudnych do
samodzielnego wykonania przez pracownika niepełnosprawnego na stanowisku pracy.
9) Ograniczenie procesu marginalizacji osób niepełnosprawnych.
Koordynator: PCPR
Współrealizatorzy: PUP; WOZ; OPS-y; organizacje pozarządowe
Realizacja: 2017 – 2025
Zaplanowane zadania w tym zakresie mają na celu włączenie osób z niepełnosprawnością we
wszystkie sfery życia społecznego, tak aby stanowili równoprawnych i pełnowartościowych
członków społeczeństwa. Do tego niezbędna jest zarówno edukacja i praca z osobami
niepełnosprawnymi jak i osobami sprawnymi. Negatywne nastawienie społeczne, stereotypy i
bariery powodują marginalizację i wykluczenie osób niepełnosprawnych.

10) Poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych.
Koordynator: PCPR
Współrealizatorzy: PUP; SZPZOZ; WOZ; OPS-y, organizacje pozarządowe.
Realizacja: 2017 – 2025
Działania zaplanowane w tym zakresie powinny wspomóc osoby niepełnosprawne do
uzyskania w miarę możliwości samodzielności, zaradności i poprawy jakości ich życia.
Ważne obszary tych działań to: likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i
technicznych, edukacja oraz kompleksowa rehabilitacja.

11)Zwiększenie powierzchni archiwalnej w Powiatowym Zespole ds. Orzekania
o Niepełnosprawności.
Realizator: WOZ;
Realizacja: 2017 – 2025
W grudniu 2016 r. wykonano remont pomieszczeń Powiatowego Zespołu ds.
Orzekania o Niepełnosprawności. W wyniku tych działań, kosztem ograniczenia powierzchni
poczekalni, powstało nowe pomieszczenie archiwalne o powierzchni ok. 12 m², które pozwala
na przechowanie indywidualnej dokumentacji personalno-medycznej dla ok. 12 000 osób.
Czyli, przy aktualnym stanie dokumentacji (przeniesienie z innych pokoi na stałe miejsce
zarchiwizowanej dokumentacji indywidualnej dla około 3 tys. osób) i stale zwiększającej się
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liczby osób zgłaszających do Komisji, miejsca na dokumentację personalno-medyczną
wystarczy na kolejne 2 lata.
W pomieszczeniach zajmowanych przez Powiatowy Zespół wprowadzono również
usprawnienia dla osób niepełnosprawnych, m.in. zamontowano automatyczne drzwi w
wejściu do budynku, wyremontowano punkt obsługi interesantów oraz zamontowano
elektroniczny system kolejkowy.
12) Zwiększenie dostępu do leczenia, opieki, rehabilitacji medycznej oraz usług
opiekuńczych i pielęgnacyjnych osób niepełnosprawnych.
Koordynator: SZPZOZ (opieka medyczna);
Koordynatorzy gminni: OPS-y (usługi opiekuńcze);
Współrealizatorzy: WOZ; PCPR; organizacje pozarządowe.
Realizacja: 2017 – 2025
SYTUACJA DZIECI I MŁODZIEŻY
Cel 1. Przeciwdziałanie zachowaniom dysfunkcyjnym (samookaleczenia, zażywanie
dopalaczy, cyberprzemoc, nieletnie matki, uzależnienie od komputera, telefonu) – wśród
uczniów gimnazjów oraz młodszych dzieci.
Działania
1) Organizacja cykli szkoleń, wykładów dla rodziców i nauczycieli szkół i gimnazjów,
szkół średnich
Koordynator: PP-P,
Współrealizatorzy: WOZ, WED; gminy powiatu wołomińskiego; KBPN.
Realizacja: 2017 – 2021
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tłuszczu w roku 2016 przeprowadziła liczne
prelekcje dla rodziców i nauczycieli mających na celu zapoznanie opiekunów i
wychowawców z objawami mogącymi świadczyć o zagrożeniach dla zdrowia i życia
młodzieży płynących z zażywania używek i korzystania ze świata wirtualnego.
Przeprowadzono wykłady na temat: „Depresja i samookaleczanie się - co powinno
zaniepokoić cię w zachowaniu twojego dziecka” (2 spotkania, 130 osób); „Zagrożenia
płynące z cyberprzestrzeni” (5 spotkań, 190 osób); „Wpływ telewizji na rozwój dziecka, wiek
przedszkolny i wczesnoszkolny” (2 spotkania, 80 osób); „Niebieska Karta i procedura jej
założenia” (1 spotkanie, 40 osób). Poradnia opracowała i wdrożyła do realizacji Poradniany
Projekt Profilaktyczno-Edukacyjny „Nie dla przemocy wobec dzieci”, w ramach którego
przeprowadziła szereg spotkań z rodzicami we wszystkich szkołach , które dołączyły do
projektu, na temat fizycznych, psychicznych i prawnych skutków stosowania przemocy
wobec dzieci. Łącznie przeszkolono około 340 osób. Przedstawiciele poradni udzielili także
wywiadu w radiu FAMA na temat przebiegu i realizacji tego projektu i konsekwencji
stosowania przemocy wobec dzieci. Pracownicy poradni udzielili ponad 150 porad bez badań
rodzicom i nauczycielom odnośnie kierowania dzieci do różnych specjalistycznych placówek,
poradni zajmujących się problemem uzależnień, przemocy w rodzinie, samobójstw, prób
samobójczych, samookaleczeń, opieki nad nieletnią, samotną matką itp.
Ponadto wskazywano miejsca gdzie można uzyskać pomoc psychiatry dziecięcego, neurologa
i innych specjalistów. Pracownicy poradni od wielu lat uczestniczą w zebraniach Zespołu
Interdyscyplinarnego w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
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W r.sz.2016/17 dużym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty dla dzieci z kl. I-IV dot.
profilaktyki zagrożeń w cyberprzestrzeni. Łącznie w warsztatach prowadzonych na terenie
szkół wzięło udział 849 dzieci.
Pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zielonce prowadzili warsztaty dla
dzieci i młodzieży dotyczące: integracji grupy oraz porad zawodoznawczych oraz badania
sondażowe przeprowadzone w placówkach: 40 klas (łącznie 750 dzieci).
Dla rodziców prowadzono: prelekcje dotyczące gotowości szkolnej, natomiast dla nauczycieli
w ramach wspomagania: grupę dla logopedów szkolnych, grupę dla psychologów i
pedagogów szkolnych, grupę dla pedagogów specjalnych pracujących w szkołach
integracyjnych i ogólnodostępnych.
W grudniu 2016 roku pracownicy poradni zorganizowali konferencję dla rodziców,
nauczycieli i wychowawców. Odbyła się ona w SP nr 2 w Kobyłce, przy współudziale
Starostwa . 28 marca w Poradni odbyło się spotkanie dla psychologów szkolnych i
przedszkolnych, na którym przedstawiciel fundacji ,,Suchy Poranek” przedstawił najnowsze
fakty dot. diagnozy i terapii moczenia nocnego oraz założenia projektu, który skierowany jest
do specjalistów pracujących w poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz innych
placówkach oświatowych, którzy spotykają się z problemem moczenia nocnego u dzieci w
swojej codziennej praktyce. Zorganizowano także dwa DNI OTWARTE (w soboty 1 04. i
27.05), których tematyka związana była z rozwojem dzieci a także profilaktyką prawidłowego
rozwoju. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zapisy na badanie uwagi i lateralizacji
słuchowej. W poradni został uruchomiony 2 razy w tygodniu telefon informacyjny, przy
którym dyżurował psycholog. Osoba dyżurująca udzielała informacji na temat dostępnych
form pomocy psychologicznej (np. porada, konsultacja, interwencja kryzysowa,
psychoterapia krótkoterminowa, terapia rodzinna).
2) Działania profilaktyczne w ramach programów i projektów realizowanych we
współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Koordynator: PP-P;
Współrealizatorzy: WED; WOZ; gminy powiatu wołomińskiego; KBPN.
Realizacja: 2017 – 2021
W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tłuszczu odbywają się cyklicznie zajęcia dla
rodziców w ramach „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców”, które są programem
profilaktyki uniwersalnej, ukierunkowanym na przeciwdziałanie zachowaniom problemowym
dzieci i młodzieży oraz podnoszenie kompetencji wychowawczych rodziców i nauczycieli.
Program „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” otrzymał od Instytutu Psychiatrii i
Neurologii, Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Państwowej Agencji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Ośrodka Rozwoju Edukacji przedłużenie
opinii do 26 kwietnia 2022 roku, jako spełniający standardy na II poziomie jakości – Dobra
praktyka, zgodnie z kryteriami oceny przyjętymi w ramach systemu rekomendacji programów
profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego.
Pracownicy poradni prowadzili także profilaktyczne warsztaty dla dzieci i młodzieży na
terenie szkół z zakresu przeciwdziałania przemocy, tym też cyberprzemocy. W roku 2016
przeprowadzono zajęcia: „Internet bez hejtu” (3 spotkania dla uczniów klas IV-VI, 38 osób),
„Zagrożenia płynące z cyberprzestrzeni” (1 spotkanie dla ucz. gimnazjum, 100 osób),
„Przemoc i agresja wokół nas” (9 spotkań dla ucz. szkoły podstawowej, 220 osób),
„Profilaktyka agresji” (6 spotkań dla ucz. szkoły podstawowej i gimnazjum, 600 osób),
„Tolerancja i przyjaźń jako recepta na szczęście” (10 spotkań z uczniami, 201 osób).
W ramach wspomnianego wyżej Projektu Profilaktyczno-Edukacyjnego „Nie dla przemocy
wobec dzieci” zorganizowano konkurs prac plastycznych dla dzieci i młodzieży na temat
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ochrony dzieci przed przemocą ze strony dorosłych. Prace plastyczne zostały wyeksponowane
i nagrodzone podczas finału projektu oraz rozpowszechnione na stronie internetowej poradni i
profilu Facebook poradni.
Doradca zawodowy z poradni przeprowadził też liczne warsztaty dla młodzieży z zakresu
dalszego kształcenia i wyboru zawodu jako forma profilaktyki i zapobiegania
przedwczesnemu zakończeniu edukacji i bezrobociu, a co za tym idzie wykluczeniu
społecznemu, przemocy i ubóstwu. Łącznie taką formą wsparcia objęto 140 uczniów. Były to:
„Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kariery
zawodowej”; „Postaw na swoją przyszłość. Przygotowanie młodzieży do dalszej drogi
kształcenia i trafnego wyboru zawodu”. Na stronie internetowej poradni umieszczane są
artykuły dla klientów przygotowane przez pracowników poradni. Wśród nich są między
innymi informujące o zachowaniach dysfunkcyjnych np. „Samobójstwa wśród dzieci i
młodzieży” oraz na temat zapobiegania przemocy w rodzinie np. „Metoda skutecznego
rozwiązywania konfliktów w rodzinie”, „Jak wychować szczęśliwe dziecko?”, „Kara w
wychowaniu” itp.
W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zielonce realizowane były działania z zakresu:
- Terapii psychomotorycznej –zajęcia dla dzieci od 3-9 r.ż z dysharmonią rozwojową
dotycząca mowy, emocji, somatognozji. Terapia prowadzona przez okres 3-6 miesięcy (3035 zajęć 2 razy tygodniowo, po półtorej godziny) w małej grupie rówieśników (3:-4 dzieci).
Ułatwia to proces uświadamiania sobie przez dziecko obrazu własnego ciała, przez
porównanie, nieraz naśladownictwo (imitację pozycji), lub współzawodnictwo. W zajęciach
wzięło udział 16 dzieci.
- Zajęcia stymulujące funkcje słuchowe i wzrokowe, realizacja programu wspierana jest grami
tematycznymi i zabawami ruchowymi. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci 6-7 letnich, które
posiadają opinię z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub opinię psychologa
szkolnego/przedszkolnego. Zajęcia trwały od lutego do maja. Liczba uczestników – 20 osób
w dwóch grupach. Oczekiwanym efektem zajęć jest osiągnięcie przez dzieci gotowości
szkolnej. Zajęcia prowadził pedagog i logopeda.
- Warsztaty ortograficzne, przeznaczone są dla uczniów klas V-VI, którzy posiadają opinię z
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Zajęcia trwały od października 2016 r. do maja
2017 r. Oczekiwanym efektem zajęć jest wykształcenie procesu autokontroli podczas
pisania, odwoływania się do poznanych na zajęciach zasad pisowni. Zajęcia prowadzą
terapeuci terapii pedagogicznej.
- Warsztaty dla uczniów gimnazjum „Planowanie kariery zawodowej”. Program zajęć składa
się z trzech modułów, dotyczących poznawania siebie, świata zawodów, oraz ścieżek
edukacyjnych. Każdy moduł to jedno dwugodzinne spotkanie. Warsztatami zostało
objętych 90 uczniów GM.
- Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci z klasy I - III szkoły podstawowej prowadzone przez
psychologa- socjoterapeutę i psychologa. Czas trwania zajęć: 90 minut tygodniowo. W
zajęciach wzięło udział 8 dzieci.
- Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Plan pracy z grupą dzieci w wieku 67 lat. Czas zajęć: 1 godz. tyg. W warsztatach wzięło udział 4 dzieci wraz z rodzicami.
- Warsztaty dla rodziców ,,Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci?”. Wspieranie
rodziców w procesie zmian w reakcjach na zachowanie dziecka. Zajęcia grupowe 1godz. w
tyg. Odbiorcy: rodzice dzieci do 9 r.ż. Liczebność grupy: 4 rodziny
- Warsztaty dla rodziców i dzieci z ADHD. Zajęcia są prowadzone są w formie grupowej.
Warsztaty adresowane dla dzieci w wieku 9-12 lat ze zdiagnozowanym ADHD, których
rodzice uczestniczyli w Warsztatach psychoedukacyjnych dla rodziców dzieci z ADHD.
- „Szkoła dla rodziców i wychowawców”, cykl 10 spotkań z rodzicami. Oczekiwane efekty:
podniesienie kompetencji wychowawczych. Prowadzące warsztaty: dwóch psychologów.
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STAROŚĆ
Cel 1. Organizacja wsparcia dla osób starszych w formach: dziennych domów pobytu,
klubów dla osób starszych oraz dzieci i młodzieży, uniwersytetów trzeciego wieku (poza
Tłuszczem, Wołominem i Zielonką), usług opiekuńczych, pobytu w dps, szczególnie w
gminach Zielonka, Strachówka, Jadów, Wołomin.
Działania
1) Opracowanie Powiatowego Programu Polityki Senioralnej
Koordynator: WOZ;
Współrealizatorzy: PCPR; DPS-y, OPS-y
Realizacja: 2017 – 2021
Biorąc powyższe pod uwagę oraz uwzględniając treść art. 25 Karty Praw
Podstawowych Unii Europejskiej, który stwierdza, że „Unia uznaje i szanuje prawa osób w
podeszłym wieku do godnego i niezależnego życia oraz do uczestnictwa w życiu społecznym
i kulturalnym.” oraz Decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 940/2011/UE z dnia 14
września 2011 r. w sprawie Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności
Międzypokoleniowej (2012) (Dz. Urzędowy UE z 23.9.2011) opracowywana jest koncepcja
naszej powiatowej polityki senioralnej. Będzie ona uwzględniała oczywiście treści i intencje
zawarte w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997 r. Nr 78,
poz. 483 z późn. zm.). Mimo, że tylko art. 68 ust. 3 Konstytucji RP odnosi się wprost do osób
„w podeszłym wieku” w kontekście ochrony zdrowia to jednak należy pamiętać i uwzględnić
wszystkie zapisy odnoszące się do rodziny. Ponadto, w opracowaniu uwzględnione będą
kierunki określone w Uchwale Nr 237 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie
ustanowienia Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata
2014-2020 (M.P. z 2014 r. poz. 52) oraz w Uchwale Nr 238 Rady Ministrów z dnia 24
grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia dokumentu Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej
w Polsce na lata 2014-2020 (M.P. z 2014 r. poz. 118). Uwzględnione zostaną również treści
wynikające z zapisów dotyczących polityki senioralnej ujęte w Strategii Polityki Społecznej
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 przyjętej Uchwałą Sejmiku Województwa
Mazowieckiego Nr 218/14 w dniu 3 listopada 2014 r.
Jednak o ostatecznym kształcie i treści powiatowej polityki senioralnej dla powiatu
wołomińskiego zadecydują m. in. takie czynniki jak: wyniki analizy stanu obecnego działań
administracji publicznej na rzecz seniorów, obszary ich własnej aktywności, specyfika
obszaru i społeczności, zapotrzebowanie na poszczególne rodzaje aktywności i wsparcia osób
w podeszłym wieku.
Istotnym staje się kwestia gromadzenia danych i informacji o planowanych
i powstających inicjatywach na rzecz seniorów. Dokonanie analizy sytuacji obecnej i
zaplanowanie dalszych działań, inspirowanie i wspomaganie cennych inicjatyw. Wydaje się,
że na tym powinna polegać rola powiatu pomimo, że bezpośrednia rola w tym zakresie nie
jest przypisana powiatowi to jednak w obszarze polityki społecznej nie sposób pominąć
wątku polityki senioralnej i w tym zakresie działania powiatu powinny być widoczne.
Dlatego kolejnym zadaniem, obok innych, dla Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki
Społecznej będzie próba opracowania Powiatowej Polityki Senioralnej opartej na działaniach,
aktywności gmin powiatu w tym zakresie. Zadanie to powinno być realizowane z
obowiązkowym udziałem środowisk seniorów. Powinny to być środowiska mniej lub bardziej
zorganizowane czyli formalne i nieformalne. Należy wesprzeć to środowisko w
sformułowaniu swoich oczekiwań i tworzyć warunki do racjonalnej ich realizacji.
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2) Rozwój usług opiekuńczych dla osób starszych z wykorzystaniem realizatorów z
terenu powiatu
Realizatorzy gminni: OPS-y;
Realizacja: 2017 – 2021
Wymienione w celu strategicznym gminy, czyli Zielonka, Strachówka, Jadów i
Wołomin powinny w największym stopniu przyjąć systemowe rozwiązania dla działań
wspierających Seniorów, bowiem w tych gminach występują największe populacje osób w
wieku poprodukcyjnym a tym samym zapotrzebowanie na usługi wspierające dla tej grupy
osób. Wskaźnik osób w wieku poprodukcyjnym na początku roku 2015 dla powiatu wynosił
15,35%, natomiast dla wymienionych gmin jest on zdecydowanie wyższy i wynosi w
odniesieniu do wszystkich mieszkańców gminy: Zielonka – 20,72%; Strachówka – 20,21%;
Jadów – 18,14%; Wołomin – 18,01%. Aktualnie na terenie powiatu w różnych gminach
podejmowane są liczne inicjatywy działań prospołecznych wskazujące na aktywność samego
środowiska osób starszych jak również inicjatywy jednostek samorządu lokalnego oraz
niezależnych organizacji pozarządowych. Na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o
samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) częściowo na rzecz
osób starszych powiat może realizować zadania w zakresie: promocji i ochrony zdrowia,
pomocy społecznej, polityki prorodzinnej, wspierania osób niepełnosprawnych,
przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy, współpracy z
organizacjami pozarządowymi.
W roku 2016 na terenie Powiatu Wołomińskiego, w ramach bezpośrednich działań na
rzecz środowiska seniorów, Starostwo Powiatowe realizowało zadania w następujących
obszarach: promocja i ochrona zdrowia; pomoc społeczna; wspieranie osób
niepełnosprawnych; przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy.
W Szpitalu Powiatowym w Wołominie organizowane były zdrowotne akcje
profilaktyczne pod nazwą „Biała sobota”, podczas których mieszkańcy powiatu mogli
bezpłatnie skorzystać z badań oraz konsultacji specjalistów m. in. kardiologa, diabetyka,
okulisty, chirurga, neurologa; ortopedy. Od kwietnia do grudnia 2016 r.zorganizowano 7
takich akcji. Udzielono łącznie 837 porad, wykonano 1512 badań specjalistycznych i
diagnostycznych. W zdecydowanej większości w akcjach tych uczestniczyli seniorzy. Szpital
Powiatowy hospitalizował w 2016 roku 3800 seniorów, mieszkańców powiatu oraz 1276
seniorów nie będących mieszkańcami powiatu wołomińskiego. Łącznie 1276 seniorom
udzielono 7137 hospitalizacji. Ponadto w poradniach specjalistycznych Szpitala Powiatowego
udzielono 29561 porad lekarskich 8852 seniorom, z tego 7185 to mieszkańcy powiatu
wołomińskiego, a 1667 seniorów to mieszkańcy innych powiatów.
Na terenie powiatu wołomińskiego działają dwa domy pomocy społecznej. Dom
pomocy społecznej w Zielonce przeznaczony jest dla osób w podeszłym wieku i dysponuje 67
miejscami, a dom w Radzyminie przeznaczony jest dla osób przewlekle somatycznie chorych
i dysponuje 107 miejscami w tym 20 miejsc jest przeznaczonych dla osób z chorobą
Alzheimera zarówno kobiet jak i mężczyzn.
W ramach wspierania osób niepełnosprawnych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
przyznało dofinansowanie z środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych PFRON również osobom po 60 roku życia. Łącznie z tej formy pomocy skorzystało 236
seniorów. Najczęściej przyznawano dofinansowanie do: zakupu przedmiotów ortopedycznych
i technicznych – 99 osób; sportu, kultury i rekreacji – 60 osób; turnusu rehabilitacyjnego – 52
osoby.
W Powiatowym Urzędzie Pracy w Wołominie zarejestrowanych jest 694 osoby w
wieku 60 lat i ponad, w tej liczbie 124 osoby to kobiety. Spośród wymienionych 694
seniorów bezrobotnych 521 osób to długotrwale bezrobotni, a 29 osób to seniorzy
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niepełnosprawni. Wśród bezrobotnych seniorów najwięcej osób bo 337 posiada wykształcenie
gimnazjalne i poniżej, a 195 seniorów posiada wykształcenie zasadnicze zawodowe,
natomiast 116 seniorów bezrobotnych posiada wykształcenie policealne lub średnie
zawodowe. Największa liczba seniorów bezrobotnych – 267 osób posiada staż pracy
pomiędzy 20 – 30 lat, a 56 osób w wieku 60 lat i ponad nie posiada żadnego stażu pracy.
Największa liczba seniorów bezrobotnych – 322 osoby pozostaje bez pracy powyżej 24
miesięcy. Bezrobotni seniorzy to specyficzna grupa. Posiadają wykształcenie zdobyte w
odległym czasie, a więc w dzisiejszych czasach postępu techniki również z tego powodu nie
są atrakcyjnym kandydatem do zatrudnienia.
3) Utworzenie dziennych domów pobytu dla osób starszych oraz dzieci i młodzieży.
Realizatorzy gminni: OPS-y;
Realizacja: 2017 – 2021
Na terenie powiatu działa od 22 grudnia 2016 r. jeden dzienny dom pomocy dla osób
starszych otwarty w ramach programu Senior Wigor, prowadzony jest na terenie gminy
Wołomin. Zapewnia 9 godzinny pobyt uczestnikom, od godz. 07:00 do 16:00 od poniedziałku
do piątku. Na dzień 22 stycznia 2017r. było 13 uczestników aktywnie spędzających czas w
Dziennym Domu Senior Wigor, mają zapewnioną pełną gamę różnych zajęć: usługi w
zakresie aktywności ruchowej, fizjoterapii, terapii zajęciowej w celu rozwoju możliwości
twórczych, rozbudzenia wyobraźni, wrażliwości estetycznej, rozwijanie zdolności
manualnych i percepcyjnych, prowadzone są warsztaty psychologiczne – integracyjne:
integracja grupy, budowanie zespołu, nauka kompromisu, komunikowania się w grupie na
zasadach otwartości, partnerstwa, argumentowanie własnych wyborów, kreowanie wyobraźni,
kształtowanie logicznego i abstrakcyjnego myślenia. Dzienny Dom przeznaczony jest dla 15
osób.
4) Kierowanie do Domów Pomocy Społecznej na terenie powiatu.
Realizatorzy gminni: OPS-y
Realizacja: 2017 – 2021
Na terenie powiatu wołomińskiego działają dwa domy pomocy społecznej prowadzone przez
samorząd powiatowy, są to:
 Dom Pomocy Społecznej przeznaczony dla osób przewlekle somatycznie chorych i osób z
chorobą
Alzhaimera w Radzyminie - dla 107 osób;

 Dom Pomocy Społecznej przeznaczony dla osób w podeszłym wieku w Zielonce – dla 70
osób.

W 2016 roku wydano 32 decyzje o umieszczeniu w ww. domach pomocy społecznej, w tym
do:

 DPS Zielonka – 8 decyzji;
 DPS Radzymin – 24 decyzji.
Na koniec 2016 r. w domach pomocy społecznej łącznie przebywało 169 osób w tym w:
 DPS Zielonka- 61 osób;
 DPS Radzymin- 108 osób.
Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (t. j. Dz. U. z 2016 poz. 930 z
późn. zm) dokumenty do domu pomocy społecznej kompletuje ośrodek pomocy społecznej
właściwy dla miejsca zamieszkania osoby zainteresowanej. Ośrodek pomocy społecznej
wydaje również decyzję o skierowaniu do wybranego domu i decyzje o odpłatności, które są
podstawą dla PCPR-u do wydania decyzji o umieszczeniu w danym DPS- ie.
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Średni miesięczny koszt utrzymania w domach w 2016 r. wynosił: Radzymin – 3.365,00 zł,
Zielonka- 3.245,00 zł. Odpłatność ustalana jest w sposób proporcjonalny:
osoba zainteresowana 70% własnego dochodu, jeśli stanowi to kwotę mniejszą od
wymaganej to osoby zobowiązane do alimentacji (tj. dzieci, rodzice, małżonkowie) dopłacają
resztę według kryteriów ustawowych. Jeśli osoba zainteresowana jest samotna lub rodziny nie
stać na pokrycie kosztów utrzymania jej członka w domu pomocy społecznej, to różnicę
pokrywa gmina właściwa dla miejsca zamieszkania osoby kierowanej.
5) Tworzenie gminnych i powiatowej Rady Seniorów
Realizatorzy: gminy, powiat wołomiński
Realizacja: 2017 – 2021
6) Utworzenie Uniwersytetów Trzeciego Wieku.
Koordynatorzy gminni: OPS-y, gminy poza: Tłuszczem, Wołominem, Zielonką
Realizacja: 2017 – 2021
Na terenie powiatu wołomińskiego działało w 2016 roku 29 organizacji pozarządowych
działających na rzecz seniorów, w tym 8 klubów seniora i 4 Uniwersytety Trzeciego Wieku.
Powstaje wiele form aktywności osób starszych np.: Rady Seniorów zostały powołane w
Zielonce i w Wołominie. Niemal we wszystkich gminach powiatu działają Kluby Seniora. W
małych gminach o charakterze wiejskim funkcje te realizują Koła Gospodyń Wiejskich.
W kilku gminach powiatu zostały powołane Uniwersytety Trzeciego Wieku: Wołomin,
Zielonka, Marki, Tłuszcz, które realizują różne formy aktywności umysłowej, fizycznej,
kulturalnej czy krajoznawczej wyrażających się w organizacji wielu wykładów, spotkań z
ciekawymi ludźmi, organizacji różnych form medytacji, wyjazdów do kin i teatrów oraz
organizacji wycieczek do miejsc kultu, historycznych czy ciekawych przyrodniczo i
krajobrazowo.
7) Utworzenie Ośrodków Kultury i Sportu
Realizatorzy: gmina Jadów; gmina Strachówka.
Realizacja: 2017 – 2021
Cel 2. Usprawnienie systemu organizacji usług opiekuńczych i specjalistycznych usług
opiekuńczych oraz kierowania do domów pomocy społecznej. (1214 punktów – 17
miejsce)
Działania
1) Konieczność przyjęcia przez gminy zasad zlecania usług opiekuńczych,
specjalistycznych usług opiekuńczych przez gminy (np. Marki, Tłuszcz) podmiotom
zarejestrowanym na terenie powiatu oraz kierowania mieszkańców gmin w pierwszej
kolejności do domów pomocy społecznej powiatu wołomińskiego.
Realizatorzy gminni: gminne OPS-y
Realizacja: 2017
Zasadą jest kierowanie osób do domów pomocy społecznej najbliżej miejsca
zamieszkania. Aktualnie w dwu domach pomocy społecznej na terenie powiatu funkcjonuje
średniorocznie ok. 15 wolnych miejsc w sytuacji gdy osoby z powiatu wołomińskiego
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deklarujące chęć pójścia do dps są kierowane do dps komercyjnych czy prowadzonych przez
administrację publiczną, ale na terenie innego powiatu. Odpłatność za pobyt trafia więc do
innych powiatów i nie wraca do jednostek samorządowych jako dochód z tytułu udziału w
podatkach.
Usługi opiekuńcze zlecane dotąd podmiotowi spoza powiatu wołomińskiego np. w
Tłuszczu aktualnie zlecane są Spółdzielni Socjalnej „Pożytek” z siedzibą w Tłuszczu.
Członkami założycielami Spółdzielni są Gmina Tłuszcz i Powiat Wołomiński. Do
uregulowania sytuacji w podobny sposób należy dążyć na terenie Gminy Marki.
UBÓSTWO, BIEDA, NIEDOSTATEK
Cel 1. Tworzenie programów pomocowo-wspierających z udziałem gmin oraz
organizacji pozarządowych, uczestnictwo w programach regionalnych i krajowych
Działania
1) Uczestnictwo w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020.
Koordynatorzy gminni: OPS-y;
Współrealizatorzy: organizacje pozarządowe.
Realizacja: 2017 – 2020
Asortyment żywności dostępny w ramach Programu to głównie 13 produktów –
artkuły skrobiowe (makaron świderki, ryż biały, kasza jęczmienna, płatki kukurydziane),
artykuły mleczne – (mleko UHT, ser podpuszczkowy), artykuły owocowe i warzywne
(groszek z marchewką, dżem truskawkowy, koncentrat pomidorowy), artykuły mięsne –
(klopsiki w sosie własnym, mielonka wieprzowa), cukier, olej rzepakowy.
Pomoc jest udzielana w postaci artykułów spożywczych lub posiłków,
przekazywanych bezpłatnie np. osobom bezdomnym. W ramach Programu i z
wykorzystaniem żywności mogą być również organizowane działania w formie:
- warsztatów kulinarnych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów i dietetyków,
- warsztatów dietetycznych i dotyczących zdrowego żywienia,
- programów edukacyjnych wskazujących zasady zdrowego żywienia przeciwdziałania
marnotrawieniu żywności,
- warsztatów edukacji ekonomicznej (budżet domowy, ekonomiczne prowadzenie
gospodarstwa domowego).
Do otrzymania pomocy osoby i rodziny, spełniające kryteria, kierowane są przez ośrodki
pomocy społecznej do Punktów wydawania żywności.
W Programie Operacyjnym „Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020” uczestniczy z terenu
powiatu wołomińskiego 11 niezależnych podmiotów pozarządowych ( w tym jeden Rodzinny
Dom Dziecka) oraz 8 gmin najczęściej poprzez ośrodki pomocy społecznej lub organizację
pozarządową.
2) Uczestnictwo gmin w pomocowych Programach unijnych i regionalnych.
Realizatorzy gminni: OPS-y;
Współrealizatorzy: organizacje pozarządowe.
Realizacja: 2017 – 2021
Realizacja programu „ rodzina 500+” – w zakresie pieczy zastępczej dzieci otrzymują
dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł miesięcznie. Dodatek w wysokości świadczenia
wychowawczego przysługuje na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia,
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umieszczone w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka oraz placówce opiekuńczowychowawczej typu rodzinnego. W 2016r. ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej wprowadzono dwa świadczenia: dodatek wychowawczy oraz dodatek do
zryczałtowanej kwoty środków finansowych na utrzymanie dziecka w tej placówce.
3) Tworzenie Programów lokalnych zgodnie z zapotrzebowaniem.
Realizatorzy gminni: OPS-y;
Współrealizatorzy: powiat; organizacje pozarządowe.
Realizacja: 2017 – 2021
Cel 2. Wsparcie rodzin poprzez system ulg i zniżek, pomoc w naturze oraz pomoc w
trudnej sytuacji materialnej
Działania
1) Uczestnictwo w Ogólnopolskim programie polityki prorodzinnej „Karta Dużej
Rodziny” zgodnie z Ustawą o Karcie Dużej Rodziny.
Realizatorzy: Gminy
Realizacja: 2017 – 2025
2) Realizacja Powiatowego Program Polityki Prorodzinnej „Powiatowa Karta
Rodziny”.
Koordynator: WOZ;
Współrealizatorzy: gminy uczestniczące w Programie
Realizacja: 2017 – 2025
Program Polityki Prorodzinnej „Powiatowa Karta Rodziny” realizowany jest od 2012
roku. Od momentu realizacji do chwili obecnej wydano ponad 7000 kart (7286 – stan na 04.
9. 2017 r.) dla mieszkańców 8 gmin powiatu (Marek, Ząbek, Poświętnego, Zielonki,
Tłuszcza, Radzymina, Dąbrówki i Klembowa). Posiadacze PKR otrzymują zniżki m. in. na:
bilety autobusowe i kolejowe, których linia przebiega w części przez teren powiatu
wołomińskiego; posiłki w szkołach i przedszkolach, wyprawkę szkolną, zajęcia w ośrodkach
kultury i sportu. Rocznie na realizację programu powiat przeznacza około 300 000 zł, a
uczestniczące w Programie gminy około 450 000 zł. Tak więc rodziny wielodzietne z terenu
Powiatu Wołomińskiego otrzymują wsparcie w postaci ulg i zniżek w łącznej wysokości
około 750 000 zł rocznie. Trwają prace nad modernizacją Programu, ze względu na
pojawienie się nowych rozwiązań w zakresie polityki prorodzinnej, które w pierwotnej wersji
programu nie zostały ujęte.
3) Organizacja programów gminnych – Gminna Karta Dużych Rodzin
4) Uczestnictwo w Wieloletnim Programie wspierania finansowego gmin w zakresie
dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”.
5) Organizacja gminnych punktów dystrybucji żywności w Programie Operacyjnym
Pomoc Żywnościowa 2014-2020.
Koordynatorzy gminni - OPS-y.
Realizacja: 2017 – 2025
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Program jest krajowym programem operacyjnym oferującym żywność lub
podstawową pomoc materialną, o którym mowa w art. 2 pkt 5 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego
Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. UE L 72 z 12.03.2014 r. str. 1)
zwany rozp. FEAD. Wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 przyjęty został Uchwałą Nr 221
Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. (M. P. poz. 1024).
Program ma na celu ograniczenie ubóstwa określone w Strategii Europa 2020
i przyczynia się do realizacji celów unijnych i krajowych w walce ubóstwem.
Program ma na celu ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin
o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, szczególnie z terenów o
wysokim poziomie bezrobocia i ze środowisk wiejskich. Również osób dorosłych samotnych,
w podeszłym wieku, chorych i osób niepełnosprawnych. Kryterium do udzielania pomocy
wynosi 150% kryterium dochodowego określonego w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o
pomocy społecznej, czyli od 1 października 2015 r.:
- 813 zł miesięcznie dla osoby samotnie gospodarującej,
- 684 zł miesięcznie na osobę w rodzinie.
Artykuły spożywcze zakupione przez IP (instytucja pośrednicząca) są nieodpłatnie
dostarczane do magazynów OPR (organizacje partnerskie regionalne) wskazanych przez OPO
(organizacje partnerskie o zasięgu ogólnopolskim). Te z kolei nieodpłatnie przekazują
artykuły spożywcze odbiorcom końcowym bezpośrednio przez placówki OPR lub za
pośrednictwem OPL (organizacji partnerskich lokalnych), w niektórych .
Asortyment żywności dostępny w ramach Programu to głównie 13 produktów –
artkuły skrobiowe (makaron świderki, ryż biały, kasza jęczmienna, płatki kukurydziane),
artykuły mleczne – (mleko UHT, ser podpuszczkowy), artykuły owocowe i warzywne
(groszek z marchewką, dżem truskawkowy, koncentrat pomidorowy), artykuły mięsne –
(klopsiki w sosie własnym, mielonka wieprzowa), cukier, olej rzepakowy.
Pomoc jest udzielana w postaci artykułów spożywczych lub posiłków,
przekazywanych bezpłatnie np. osobom bezdomnym. W ramach Programu i z
wykorzystaniem żywności mogą być również organizowane działania w formie:
- warsztatów kulinarnych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów i dietetyków,
- warsztatów dietetycznych i dotyczących zdrowego żywienia,
- programów edukacyjnych wskazujących zasady zdrowego żywienia przeciwdziałania
marnotrawieniu żywności,
- warsztatów edukacji ekonomicznej (budżet domowy, ekonomiczne prowadzenie
gospodarstwa domowego).
Do otrzymania pomocy osoby i rodziny kierowane są przez ośrodki pomocy społecznej.
W Programie Operacyjnym „Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020” uczestniczy z terenu
powiatu wołomińskiego 11 niezależnych podmiotów pozarządowych ( w tym jeden Rodzinny
Dom Dziecka) oraz 8 gmin najczęściej poprzez ośrodki pomocy społecznej lub organizację
pozarządową.
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Część III. PODSUMOWANIE
Skuteczność realizacji działań w ramach realizacji założonych celów strategicznych
należy uznać za dobrą. Zaplanowane działania systematycznie przynoszą rezultaty społeczne.
Efektywna realizacja zadań przyczynia się do wzrostu znaczenia nie tylko polityki społecznej
w Powiecie, ale działania realizowane w ramach Strategii 2025 rozwijają świadomość
społeczną, pogłębiają wiedzę na temat problemów społecznych i skutecznego im
przeciwdziałania. Strategia 2025 umożliwia rozwój infrastruktury społecznej, wpływa na
wzrost poziomu kwalifikacji osób pracujących w jednostkach pomocy społecznej i innych
podmiotach..
Ponadto Strategia 2025 umożliwia pozyskanie środków zewnętrznych m.in.
z Europejskiego Funduszu Społecznego, co w znacznym stopniu umożliwia realizację szeregu
zadań w zakresie pomocy społecznej czy przeciwdziałania bezrobociu. Zaznaczyć należy, że
w niniejszym dokumencie znajdują się jedynie główne i strategiczne informacje, które
stanowią kanwę całości działań, metod pracy, form wsparcia w zakresie pomocy społecznej
oraz w obszarach mających ważne znaczenie dla poprawy jakości życia mieszkańców
powiatu wołomińskiego.
W ramach opracowanej Strategii 2025 przyjmuje się podejście do bardzo ważnej
sfery, jaką jest problematyka społeczna nastawiona na:
1) motywowanie do przezwyciężania trudnych sytuacji,
2) wzmocnienie postaw aktywnych,
3) wdrożenie modelu pomocy zintegrowanej,
4) ścisłe powiązanie działań instytucji i organizacji społecznych w sferze m. in.
edukacji, służby zdrowia, rynku pracy, sądownictwa w wypracowaniu
lokalnego systemu reintegracji społecznej i zawodowej osób z problemami
społecznymi.
W „strategicznym” modelu pomocy społecznej istotną rolę odgrywa system szeroko
zorganizowanego wsparcia, umocnienie postaw aktywnych w każdej sferze obszaru
społecznego, terapii i wyspecjalizowanej pracy socjalnej połączonej ze stymulowaniem
postaw prospołecznych wśród lokalnej społeczności.

Dokument opracowali:
- Agata Żędzian – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie,
- Krzysztof Mikulski – Wydział Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwo Powiatowe
w Wołominie,
przy współpracy przedstawicieli różnych środowisk (samorządowych, pozarządowych oraz
społecznych).

Wołomin, 11 września 2017 r.
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