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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu utworzone zostało na mocy Uchwały
Nr 26 IV/99 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 27.02.1999r.
Jest samodzielną jednostką organizacyjną, powołaną do realizacji zadań własnych, jak i zadań z
zakresu administracji rządowej.
Nadzór na Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie sprawuje Zarząd Powiatu.

PCPR realizuje zadania z zakresu:
1. POMOCY SPOŁECZNEJ
 Diagnozowanie potrzeb i kierowanie osób do Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie,
 Współpraca z organizacjami pozarządowymi,
na rzecz integracji środowisk osób niepełnosprawnych,
 Udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach osób korzystających z pomocy społecznej.
2. REHABILITACJI SPOŁECZNEJ
 Dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych,
 Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w
komunikowaniu,
 Refundacja kosztów zakupu przedmiotów ortopedycznych, środków
pomocniczych
i sprzętu rehabilitacyjnego.
 Dofinansowanie do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób
niepełnosprawnych.

3. OPIEKI NAD RODZINĄ I DZIECKIEM
 Diagnozowanie potrzeb i organizowanie opieki nad dzieckiem we współpracy z ośrodkami pomocy
społecznej, pedagogami szkolnymi, kuratorami sądowymi,
 Wypłata pomocy pieniężnej rodzinom zastępczym,
 Kierowanie dzieci do placówek opiekuńczo - wychowawczych i resocjalizacyjnych,
 Udzielanie wychowankom pomocy pieniężnej na usamodzielnienie.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Sierpcu
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności orzeka o niepełnosprawności do celów
pozarentowych. Orzeczenie wydane przez Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności, pozwala korzystać
z ulg i uprawnień. Zespół orzeka o niepełnosprawności (dotyczy osób, które nie ukończyły 16-go roku
życia)
lub o stopniu niepełnosprawności (dotyczy osób, które ukończyły 16 lat).
Zespół wydaje odpowiednio orzeczenia o :
1. niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 roku życia dla celów:
 uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego
 uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego
2. Stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 rok życia dla celów:
 odpowiedniego szkolenia i zatrudnienia
 rehabilitacji
 korzystania z systemu pomocy społecznej
 ulg i uprawnień
 korzystania z karty parkingowej
 zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, itp.

PROJEKT SYSTEMOWY „Z WAMI – DLA WAS”
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie od roku 2009 realizuje projekt „Z Wami – dla Was”
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w poddziałaniu 7.1.2 – Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.
Głównym celem projektu jest rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do
nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym.
Problem wykluczenia dotyczy przede wszystkim osób niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych,
którzy postrzegani są w sposób stereotypowy przez pracodawców i otoczenie społeczne jako osoby mniej
dyspozycyjne oraz mniej mobilne zawodowo. Wobec tych osób zostały zastosowane instrumenty
aktywnej integracji, mające na celu wyeliminowanie przeszkód napotykanych w procesie dostępu do praw
i usług społecznych.
W obszarze programu podjęto następujące kroki:
 w ramach działań aktywnej integracji zostały przeprowadzone spotkania uczestników projektu
z psychologiem, doradcą zawodowym, pracownikiem socjalnym,
 następnym
etapem
było
wytyczenie
ścieżki
i zaproponowanie szkolenia bądź terapii zajęciowej,

reintegracji

zawodowo-społecznej

 po skonkretyzowaniu formy aktywnej integracji zostały zawarte kontrakty socjalne, podpisane
umowy na zakup usług społecznych.
Na terenie urzędu
funkcjonuje PUNKT INFORMACYJNY dla petentów pomocy społecznej,
z dostępem do komputera podłączonego do sieci Internet, celem ułatwienia dostępu
do informacji na temat ofert pracy, szkoleń, imprez integracyjnych itp.. Zachęcamy do korzystania z jego
zasobów.

BUDŻET PROJEKTU W POSZCZEGÓLNYCH LATACH

Okres realizacji

Całkowita wartość w zł

W tym udział własny w zł

01.06.2009-31.12.2009

282.347,34

35.889,00

01.05.2010-31.12.2010

309.439,82

36.217,11

01.04.2011-31.12.2011

324.764,33

36.111,00

01.04.2012-31.12.2012

271.950,00

28.554,75

Do chwili obecnej objęliśmy wsparciem 177 uczestników (104 kobiety i 73 mężczyzn), w tym: 134 osoby
z niepełnosprawnością, 33 Wychowanków POW oraz 90 osób z terenów wiejskich.
W roku 2012 do projektu zostało zakwalifikowanych 30 osób (14K i 16M), w tym 24 osoby
niepełnosprawne niepracujące spośród których największą grupę stanowią uczniowie Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sierpcu oraz 6 usamodzielniających się bądź przygotowywanych do
usamodzielnienia wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych i rodzin zastępczych.

Każdy z uczestników został objęty wsparciem specjalistycznym:
 pracownika socjalnego, który dbał o poprawę funkcjonowania uczestników w środowisku
społecznym, radził, wyszukiwał rozwiązania,
 psychologa, który podczas rozmów indywidualnych i warsztatów grupowych starał się zdiagnozować
problemy uczestnika oraz udzielał porad,
 doradcy zawodowego, który pomógł uczestnikom wzmocnić pewność siebie, wyznaczyć właściwe cele
życiowei zawodowe.

Działania zrealizowane dzięki środkom EFS:
 INAUGURACJA PROJEKTU – 20.06.2012r.
W dniu 20 czerwca 2012 r. w Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu zorganizowano spotkanie inauguracyjne,
na które zaproszono zakwalifikowanych uczestników, przedstawicieli organizacji pozarządowych,
pracowników ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu. Atrakcją był występ dzieci i młodzieży ze

Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego w Sierpcu, które zaprezentowały montaż słowno
– muzyczny oparty na poezji ks. Twardowskiego.

 WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO I ŚRODKÓW
POMOCNICZYCH
Doposażono utworzoną w 2011r. Powiatową Wypożyczalnię Sprzętu Rehabilitacyjnego i Środków
Pomocniczych, z której mogą korzystać nieodpłatnie wszyscy mieszkańcy powiatu. W ramach projektu
zakupiono m.in. koncentratory tlenu, łóżka rehabilitacyjne, materace przeciwodleżynowe, wózki
inwalidzkie, podpórki, kule, laski, rotory, rowery rehabilitacyjne, inhalatory itp.
Zachęcamy do korzystania z oferty Wypożyczalni.

 WYJAZD INTEGRACYJNY 24.08.2012r.
W dniu 24 sierpnia zorganizowano wycieczkę do Warszawy. Na początek zwiedziliśmy ZOO –
największy ogród zoologiczny w kraju. Duże wrażenie wywarł wjazd na taras widokowy Pałacu
Kultury i Nauki.
Po obiedzie przyszedł czas na wizytę w Łazienkach. W czasie przejazdów między punktami
zwiedzania słuchaliśmy przewodnika, który opowiadał ciekawe historie o Warszawie.

 OBÓZ AKTYWIZACYJNO-INTEGRACYJNO-REHABILITACYJNY
W dniach 8-14 września 2012r. uczestnicy wraz z opiekunami (łącznie 28 osób) wzięli udział w 7dniowym obozie aktywizacyjnym, który zorganizowano w ośrodku Panorama Morska w
Jarosławcu.
Program obejmował:
 Zajęcia warsztatowe dla osób niepełnosprawnych i opiekunów: trening umiejętności
społecznych, aktywizacja społeczna, itp.
 Doradztwo indywidualne psychologa
 Zabiegi lecznicze
 Liczne atrakcje typu: ognisko, tańce, cyrk, wycieczka, itp.
 Aerobik, basen, fitness, siłownia.

W RAMACH TEGOROCZNEGO PROJEKTU ZORGANIZOWANO NASTĘPUJĄCE KURSY/ZAJĘCIA:
1. Menager sprzedaży – 1 osoba
2. Operator koparko – ładowarki - 1 osoba
3. Kurs prawa jazdy kat B – 4 osoby
4. ABC przedsiębiorczości – 6 osób
5. Operator wózków jezdniowych – 1 osoba
6. Kurs komputerowy na poziomie zaawansowanym – 4 osoby

7. Warsztaty terapii zajęciowej – 17 osób

Zajęcia odbywały się w okresie X-XII 2012 w WTZ w Płocku w czterech pracowniach tematycznych:
gospodarstwa domowego, plastyczno-techniczna, pamiątkarska, komputerowa.
Celem terapii zajęciowej było:

 wdrażanie do umiejętności nawiązywania poprawnych relacji w grupie,
 niwelowanie napięć emocjonalnych- techniki relaksacyjne,
 kształtowanie cierpliwości, wytrwałości oraz poczucia odpowiedzialności za stanowisko
pracy oraz powierzone zadanie,
 poznanie różnorodnych technik wyrazu artystycznego,
 zajęcia rewalidacyjne,
 doskonalenie sprawności manualne,
 wzmacnianie poczucia własnej wartości,
 rozwijanie poczucia smaku i estetyki,
 rozwijanie podstawowych umiejętności zawodowych
 trening samoobsługi.

POZOSTAŁE FORMY WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU:


Indywidualna terapia psychologiczna.



Turnus rehabilitacji indywidualnej z dofinansowaniem środków PFRON - Ośrodek Zabajka2 w
miejscowości Złotów (osoby z niepełnosprawnością ruchową, poruszające się na wózkach
inwalidzkich).



Usługi opiekuńcze świadczone przez Asystenta rodzin w trakcie zajęć i wyjazdów.



Zajęcia terapeutyczne w czasie wizyty studyjnej w WTZ w Płońsku. Wyjazd zorganizowano
dnia 06.10.2012r. Opiekunowie i rodzice spotkali się z Dyrektorem WTZ (poznali formalnoprawne aspekty funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej), uczestnicy wzięli udział w
zajęciach poprowadzonych przez doświadczoną kadrę terapeutów.



Wsparcie finansowe na zakup podręczników, pomocy dydaktycznych, sfinansowanie kosztów
czesnego, dojazdów do szkoły (instrument aktywizacji edukacyjnej),



Zajęcia na basenie.

Podczas wszystkich zajęć
w ramach projektu uczestnicy mieli zapewniony poczęstunek
w formie: kanapek, ciast, napojów zimnych i gorących, obiadów.
Zorganizowaliśmy transport na zajęcia a w uzasadnionych przypadkach zwracaliśmy poniesione koszty
dojazdu.

DIAGNOZA I ANALIZA SPOŁECZNA MIESZKAŃCÓW POWIATU SIERPECKIEGO

W ramach działań o charakterze środowiskowym Instytut Badawczy IPC z Wrocławia w okresie od 28
czerwca 2012 roku do 30 września 2012 roku przeprowadził badania społeczne mieszkańców Powiatu
Sierpeckiego. Badania objęły różnorodne grupy mieszkańców, dotyczyły problemów sfery demograficznej,
zawodowej, zdrowotnej, ogólnospołecznej. Wyniki Analizy mają na celu

zdiagnozowanie bolączek

lokalnego społeczeństwa i pomogą w doborze optymalnych form wsparcia.

SPOTKANIE NA ZAKOŃCZENIE
5

grudnia

tegoroczni

uczestnicy

projektu

zostali

zaproszeni

do

Centrum

Kultury

i Sztuki na uroczysty poczęstunek, wspólne oglądanie pamiątkowych zdjęć oraz seans w kinie „Jutrzenka”.

Kadra projektu „Z WAMI – DLA WAS” 2012
1. Agnieszka Gorczyca - Kierownik Projektu
2. Ewelina Kamińska – Koordynator
3. Nina Meler – Pracownik socjalny
4. Milena Ulicka / Renata Wierzbicka – Asystent ds. organizacyjnych
5. Aneta Kopczyńska – Doradca ds. osób niepełnosprawnych
6. Elżbieta Rypińska - Księgowa projektu
7. Jadwiga Wiśniewska – Kadrowa projektu
8. Anna Zawadzka / Janusz Kuśmierczyk - Psycholog
9. Urszula Wojtalewicz - Doradca zawodowy
10. Małgorzata Bombalicka - Specjalista ds. zamówień publicznych

