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POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W LEŻAJSKU 

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2012 

 

 
 

I. PODSTAWOWE INFORMACJE 

 

1.   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Leżajsku (PCPR): stan zatrudnienia na  

dzień 31.12.2012 r.: 

a) 13 osób zatrudnionych na czas nieokreślony (w tym 1 kilkuletni urlop bezpłatny)  

b) 3 osoby zatrudnionych na czas określony (w tym 1 osoba zatrudniona w ramach projektu) 

 

2.   Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (PZO) 

a) Przewodniczący PZO zatrudniony na 1/4 etatu, 

b) 3 osoby obsługi administracyjnej 

c) 8 lekarzy specjalistów (umowy zlecenie)             

d) 3 pracowników socjalnych (umowy zlecenie)       

e) 3 psychologów (umowy zlecenie) 

f) 3 doradców zawodowych (umowy zlecenie) 

 

3. Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK) – Powiatowy Telefon Zaufania  

W 2012 r. w ramach OIK była zatrudniona 1 osoba na pełny etat (psycholog) oraz zawarte były 

umowy-zlecenia z 3 osobami na pełnienie dyżurów, a także 1 umowa-zlecenia z radcą prawnym 

do udzielania porad prawnych klientom Ośrodka. 

 

4. BUDŻET (środki wydatkowane): 

a) PCPR (bez projektu PO KL) 332 276,47 zł  

b) Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego: 69 969,34 zł 

c) PZO: 186 651,78 zł 

d) OIK: 44 797,27 zł 

 

5. Baza 

PCPR zajmuje 3 pomieszczenia biurowe, PZO – 4, OIK – 2, sekretariat projektu EFS – 1. 

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego znajduje się w budynku przy ul. Leśnej 22. 
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DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA 

POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE 

W LEŻAJSKU 

 

I. PIECZA ZASTĘPCZA 

 

1. Rodziny zastępcze, usamodzielnienia wychowanków rodzin zastępczych w 2012 r. 

 

Rodzina zastępcza jest ustanawiana w celu zapewnienia opieki i wychowania dziecku 

pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej. Umieszczenie dziecka 

 w rodzinie zastępczej następuje na podstawie orzeczenia sądu.  

Do zadań Powiatu, realizowanych przez PCPR, należy: organizowanie opieki w rodzinach 

zastępczych, udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrywanie kosztów utrzymania 

umieszczonych w nich dzieci, przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na 

kontynuowanie nauki wychowanków rodzin zastępczych. Ponadto PCPR prowadzi pracę 

socjalną z rodzinami zastępczymi oraz współpracuje z sądem, wydającym postanowienie  

o ustanowieniu rodziny zastępczej. 

 

W 2012 r. w Powiecie Leżajskim było łącznie 53 rodziny zastępcze, w tym: 

- 34 spokrewnionych z dzieckiem, 

- 19 niezawodowych. 

 

Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych wynosiła 74, w tym: 

- 46 było umieszczonych w rodzinach spokrewnionych, 

- 28 w rodzinach niezawodowych. 

  

Łączna wysokość świadczeń wypłaconych dla rodzin zastępczych wyniosła 670 122 zł.  

Przeciętne miesięczne świadczenie wyniosło 754,64 zł. 

 

Usamodzielnianie i kontynuowanie nauki przez wychowanków w 2012 r.: 

- 14 wychowanków kontynuowało naukę. Wysokość świadczeń na kontynuowanie nauki 

wyniosła 65 740 zł. 

 

W celu wzmocnienia wsparcia rodzin zastępczych w naszym Powiewie oraz 

usystematyzowania pracy z nimi, w 2012 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

kontynuowało realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  
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w ramach PO KL (więcej informacji na temat projektu znajduje się w dalszej części 

sprawozdania). 

 

Z dniem 1 stycznia 2012 r. weszła w życie nowa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r.  

o  wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.), która 

na nowo określa zasady funkcjonowania pieczy zastępczej. Ustawa wprowadziła m.in. szereg 

nowych obowiązków dla gmin, powiatów, samorządu wojewódzkiego i urzędów centralnych 

w zakresie pieczy zastępczej. W powiatach pojawili się tzw. organizatorzy pieczy zastępczej 

(w naszym powiecie jest nim Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Leżajsku), 

koordynatorzy, zespoły ds. pieczy zastępczej, zmieniła się również klasyfikacja rodzin 

zastępczych, wielkości i rodzaje świadczeń. 

 

 

2. Realizacja porozumień dotyczących odpłatności za pobyt dzieci pochodzących  

z Powiatu Leżajskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach 

zastępczych na terenie innych powiatów 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje porozumienia zawarte przez Powiat Leżajski 

z innymi powiatami, na terenie których umieszczone są dzieci w placówkach opiekuńczo-

wychowawczych i rodzinach zastępczych pochodzące z naszego Powiatu. 

 

W 2012 r. realizowane były następujące porozumienia: 

1) Porozumienie z Powiatem Jarosławskim w związku z przebywaniem 2 dzieci w Domu 

Dziecka w Jarosławiu. Przekazane na podstawie porozumienia środki: 84 672 zł 

2) Porozumienia z Powiatem Rzeszowskim w związku z przebywaniem 3 dzieci w Domu 

Opiekuńczo-Wychowawczym w Łące. Przekazane na podstawie porozumienia środki: 

107 909,76 zł 

3) Porozumienie z Miastem Rzeszów w związku z przebywaniem 1 dziecka w ZPOW Dom dla 

Dzieci i Młodzieży „Mieszko”. Przekazana na podstawie porozumienia kwota: 4 549,07 zł 

4) Porozumienie z Powiatem Sanockim w związku z przebywaniem 1 małoletniego w Domu 

Dziecka w Sanoku. Przekazane na podstawie porozumienia środki: 34 972,03 zł 

4) noty księgowe wystawiane przez Pogotowie Opiekuńcze w Rzeszowie w związku  

z pobytem 1 osoby z terenu Powiatu Leżajskiego – łącznie 38 677,75 zł 

 

Łączna kwota wydatków związanych z realizacją porozumień i wystawionych not księgowych: 

270 780,61 zł. 
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3. Realizacja umów i porozumień z innymi powiatami w związku z pobytem dzieci  

     w Domu Dziecka w Nowej Sarzynie w 2012 r.: 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje porozumienia dotyczące odpłatności za pobyt 

dzieci w Domu Dziecka w Nowej Sarzynie, pochodzących z innych powiatów. 

 

W 2012 r. realizowane były następujące porozumienia: 

1) kontynuacja umowy i porozumienia z Powiatem Jarosławskim - kwota 67 177,20 zł 

2) kontynuacja umowy i porozumień z Powiatem Łańcuckim - kwota 184581,90 zł 

3) kontynuacja umowy i zawarcie porozumienia z Powiatem Rzeszowskim - kwota 50 227,50 

zł 

4) kontynuacja umowy i porozumień z Powiatem Niżańskim – kwota 190 587,21 zł 

5) kontynuacja umowy i porozumień z Miastem Rzeszów – kwota 184 581,90 zł 

6) kontynuacja porozumienia z Powiatem Stalowowolskim – kwota 33 588,60 zł 

7) kontynuacja porozumienia z Powiatem Przeworskim – kwota 33 588,60 zł 

8) kontynuacja porozumienia z Gminą Krosno – kwota 33 588,60 zł 

9) kontynuacja porozumienia z Miastem Zielona Góra – kwota 100 765,80 zł 

10) kontynuacja porozumienia z Powiatem Białobrzeskim – kwota 78 568,13 zł 

11) porozumienie z Powiatem Gorlickim – kwota 35 266,32 zł 
 

Łączna kwota wynikająca z zawartych umów i porozumień wyniosła 992 522,06 zł. 

 

4. Realizacja porozumień z innymi powiatami za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na 

terenie Powiatu Leżajskiego. 

 

W związku z przebywaniem dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie 

Powiatu Leżajskiego, zawierane są stosowne porozumienia, na podstawie których powiaty te 

przekazują środki pieniężne na świadczenia dla rodzin. Realizacją porozumień zajmuje się 

PCPR.  
 

W 2012 r. realizowane były następujące porozumienia: 

1) kontynuacja porozumienia z Powiatem Bielskim – kwota 7 920,00 zł 

2) kontynuacja porozumień z Miastem Rzeszów – kwota 45 882,00 zł 

3) kontynuacja porozumienia z Gminą Krosno – kwota 21 421,62 zł 

4) kontynuacja porozumienia z Miastem Ruda Śląska – kwota 11 470,50 zł 

5) porozumienie z Powiatem Przeworskim – kwota 5 449,03 zł 
 

Łączna wartość porozumień: 92 143,15 zł 
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5. Realizacja porozumień dotyczących opłaty za pobyt dzieci z terenu Powiatu 

      Leżajskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów 

 

W 2012 r. realizowane były następujące porozumienia: 

1) kontynuacja porozumienia z Powiatem Dzierżoniowskim  - kwota 12 000,00 zł 

2) kontynuacja porozumienia z Powiatem Ropczycko-Sędziszowskim – kwota 11 470,50 zł 

3) kontynuacja porozumienia z Powiatem Strzyżowskim – kwota 33 739,20 zł 

4) kontynuacja porozumienia z Powiatem Przeworskim – kwota 11 980,80 zł 

 

Łączna wartość porozumień – kwota 69 190,50 zł 

 

6. Usamodzielnienie wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych,  

placówek opiekuńczo –wychowawczych, zakładów poprawczych 

 

Rodzaje i wysokości świadczeń jakie zostały wypłacone: 

 

- pomoc na kontynuowanie nauki dla 5 wychowanków młodzieżowych ośrodków 

wychowawczych i 1 wychowanki placówki opiekuńczo-wychowawczej, w łącznej wysokości 

17 918,01 zł. 
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II. REHABILITACJA SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 

W ramach rehabilitacji społecznej PCPR udziela następujących dofinansowań osobom 

niepełnosprawnym lub podmiotom uprawnionym: 

1) dofinansowania turnusów rehabilitacyjnych 

2) dofinansowania sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków 

pomocniczych 

3) likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych 

4) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych. 

 

Ponadto w ramach rehabilitacji społecznej udzielane jest dofinansowanie Warsztatu Terapii 

Zajęciowej w Leżajsku. 

 

Środki na powyższe dofinansowania pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych. W roku 2012 łączna wielkość środków wyniosła 1 357 983 zł, w tym 517 

860 zł dla Warsztatu Terapii Zajęciowej. 

 

1. Dofinansowania turnusów rehabilitacyjnych: 

 

W 2012 r. przyznano dofinansowanie 204 osobom, w tym: 

- 106 dorosłym osobom niepełnosprawnym i 41 opiekunom 

- 33 dzieciom niepełnosprawnym i 24 opiekunom 

 

Plan: 169 568 zł, wykonanie: 169 568 zł 

 

2. Dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków 

pomocniczych  

 

W ramach powyższego zadania dofinansowano zakupy m.in. cewników, pieluchomajtek, 

aparatów słuchowych, obuwia ortopedycznego, wkłuć do pompy insulinowej, materaców 

przeciwodleżynowych, protez, wózków inwalidzkich, balkoników, poduszek 

przeciwodleżynowych osobom niepełnosprawnym. 

   

Liczba osób które otrzymały dofinansowanie – 281 (łącznie 448 wniosków) 

Plan: 354 505 zł, wykonanie: 354 505 zł. 
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3. Dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych  

 

W ramach zadania dofinansowano 2 imprezy: „III Przegląd Kolęd i Pastorałem Osób  

z Niepełnosprawnością” oraz „X Powiatowy Przegląd Twórczości Artystycznej Osób 

Niepełnosprawnych” Organizatorem były organizacje pozarządowe z terenu powiatu, 

działająca na rzecz osób niepełnosprawnych. 

 

Plan: 6 904 zł, wykonanie: 6 903,68 zł. 

 

4. Likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych 

 

Z dofinansowania dotyczącego likwidacji barier skorzystało 12 osób, w tym: 

- 8 osób w związku z likwidacją barier architektonicznych 

- 3 osoby w związku z likwidacją barier w komunikowaniu się 

- 1 osoba w związku z likwidacją barier technicznych. 

 

Likwidacja barier architektonicznych polegała na przystosowaniu łazienek i ciągów 

komunikacyjnych do potrzeb osób niepełnosprawnych, w ramach likwidacji barier  

w komunikowaniu się dofinansowano zakup 3 komputerów, natomiast w ramach likwidacji 

barier technicznych – zakup podnośnika transportowo-kąpielowego. 

 

Plan: 66 307 zł, wykonanie: 66 306,31 zł. 

 

5. Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Leżajsku 

 

W zajęciach prowadzonych przez WTZ w 2012 r. uczestniczyło 35 osób niepełnosprawnych.  

Rehabilitacja uczestników Warsztatu odbywa się w 7 pracowniach: wikliniarskiej, plastycznej, 

gospodarstwa domowego, krawieckiej, rzemieślniczo – modelarskiej, komputerowej oraz 

bibliotekarsko-teatralnej. 

 

Łączny budżet WTZ w 2012 r. wyniósł 575 540,92 zł (wraz z odsetkami bankowymi),  

w tym: 

- 517 860 zł środki PFRON  

- 57 680,92 zł dotacja Powiatu Leżajskiego 
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III. POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 
 
 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności funkcjonuje w ramach PCPR jako 

zadanie zlecone, finansowane z budżetu państwa. 

 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydaje:  

1) orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia 

2) orzeczenia o niepełnosprawności dla osób poniżej 16 roku życia 

3) legitymacje osób niepełnosprawnych.  

 

W 2012 r. Zespół wydał: 

 

1) 1 430 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności (osoby powyżej 16 roku życia), w tym:  

- 705 orzeczeń pierwszorazowych 

- 725 pozostałych 

 

2) 331 orzeczeń o niepełnosprawności (do 16 roku życia), w tym: 

- 306 o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych, 

- 21 o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych 

- 4 odmowy ustalenia niepełnosprawności 

 

3) 180 legitymacji osobom niepełnosprawnym , w tym: 

- 127 osobom po 16 roku życia 

- 53 osobom przed 16 rokiem życia 

 

Ponadto Zespół wydał: 

- 51 orzeczeń o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności  

- 29 orzeczeń o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych 

 

Wydatki Zespołu w 2012 r. wyniosły 186 651,78 zł (plan: 186 900 zł). 
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IV. WYDAWANIE SKIEROWAŃ, UMIESZCZANIE OSÓB ORAZ  

NADZÓR NAD PLACÓWKAMI POMOCY SPOŁECZNEJ W POWIECIE 

 

 

1. Dom Pomocy Społecznej im. Józefa Żurawia w Brzózie Królewskiej 

 

Dom Pomocy Społecznej w Brzózie Królewskiej przeznaczony jest dla: 

- osób w podeszłym wieku 

- osób przewlekle somatycznie chorych 

 

W dniu 17.12.2010 r. Wojewoda Podkarpacki wydał zezwolenie na prowadzenie Domu na czas 

nieokreślony, w związku z osiągnięciem standardów. Decyzją z dn. 02.12.2011 r. została 

zwiększona ilość miejsc z 65 do 72, w tym: 

- 55 dla osób w podeszłym wieku 

- 17 dla osób przewlekle somatycznie chorych. 

 

W 2012 r. umieszczono 11 nowych osób, na dzień 31.12.2011 r. przebywały w Domu  

53 osoby. 

 

Nadzór merytoryczny nad działalnością Domu sprawuje Wojewoda Podkarpacki, natomiast 

nadzór bieżący – Powiat Leżajski, a w jego imieniu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. 

 

 

2. Dom Pomocy Społecznej w Piskorowicach – Mołyniach 

 

DPS w Piskorowicach-Mołyniach przeznaczony jest dla osób przewlekle psychicznie chorych. 

Obecnie dysponuje 86 miejscami dla kobiet i mężczyzn. Dom posiada zezwolenie Wojewody 

na prowadzenie działalności bezterminowo, w związku z osiągnięciem standardów. 

Nadzór merytoryczny nad działalnością Domu sprawuje Wojewoda Podkarpacki, natomiast 

nadzór bieżący – Powiat Leżajski, a w jego imieniu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. 

 

W 2012 r. zostały umieszczone 4 osoby, liczba mieszkańców Domu według stanu na 

31.12.2012 r. wyniosła 86 osób (pełny stan). 

 

 

 

3. Dom Dziecka w Nowej Sarzynie 
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Dom Dziecka w Nowej Sarzynie sprawuje opiekę zastępczą dla dzieci pozbawionych opieki 

rodzicielskiej. Jest placówką opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego. Na koniec 

2012 r. przebywało w niej 30 dzieci.  

Dom zapewnia swoim wychowankom zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, 

rozwojowych, w tym emocjonalnych, społecznych, religijnych, a także zdrowotnych oraz  

w zakresie kształcenia. 

Nadzór merytoryczny nad działalnością Domu sprawuje Wojewoda Podkarpacki, natomiast 

nadzór bieżący – Powiat Leżajski, a w jego imieniu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. 

 

W 2012 r. PCPR skierował do Domu 4 dzieci, wszystkie pochodziły spoza powiatu leżajskiego. 

 

4.  Środowiskowy Dom Samopomocy w Jelnej 

 

Środowiskowy Dom Samopomocy rozpoczął działalność 15 listopada 2006 r. Od sierpnia 2011 

r. przeznaczony jest dla 36 osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnymi 

intelektualnie (wcześniej dla 33 osób). Otwarty jest przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do 

piątku w godz. od 7.30 do 15.30. Obecnie prowadzi 6 pracowni: gospodarstwa domowego, 

rękodzielniczą, rzemieślniczą, rehabilitacyjną, komputerową i manualną. 

Nadzór merytoryczny nad działalnością Domu sprawuje Wojewoda Podkarpacki, natomiast 

nadzór bieżący – Powiat Leżajski, a w jego imieniu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. 

 

Liczba miejsc regulaminowych – 36 

Ilość wydanych skierowań w 2012 r. - 3 nowe 

Ilość uczestników według stanu na dzień 31.12.2012 r. – 36 osób 

 

5. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Nowej Sarzynie. 

 

Ośrodek jest placówką całodobową i całoroczną, przeznaczoną dla ofiar przemocy w rodzinie. 

Swoją działalność rozpoczął 1 lutego 2007 r. Ośrodek udziela pomocy psychologicznej,  

pedagogicznej, prawnej i socjalnej. Posiada 18 miejsc noclegowych.  

W roku 2012 w Ośrodku przebywało stacjonarnie 57 osób, 80 osobom udzielono pomocy 

ambulatoryjnie, przyjęto 53 zgłoszenia telefoniczne. Ponadto prowadzone były przez Ośrodek 

grupy wsparcia. 

Nadzór merytoryczny nad działalnością Ośrodka sprawuje Wojewoda Podkarpacki, natomiast 

bieżący – Powiat Leżajski, a w jego imieniu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. 
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Korzystanie ze świadczeń Ośrodka oraz pobyt w nim nie wymaga skierowania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 

 

1. Ośrodek Interwencji Kryzysowej  
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Celem Ośrodka Interwencji Kryzysowej jest udzielanie natychmiastowej, doraźnej pomocy 

osobom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych, takich jak: przemoc  

w rodzinie, alkoholizm, współuzależnienie członków rodziny, problemy wychowawcze, 

konflikty rodzinne itp. 

 

W 2012 r. Ośrodek funkcjonował w formie interwencji podejmowanych przez psychologa  

w godzinach pracy PCPR oraz 1,5-godzinnych dyżurów pełnionych w siedzibie PCPR  

w poniedziałki, wtorki i czwartki. 

 

Dyżury pełnią: 

1) psycholog 

2) instruktor terapii uzależnień  

Ponadto, w razie potrzeby, pomocy udziela psychoterapeuta, specjalista psychoterapii 

uzależnień oraz radca prawny. 

Swoją pomoc Ośrodek oferuje w formie:  

- telefonu zaufania –  (17) 242-13-00 

- interwencji w miejscu zamieszkania osoby, 

- bezpośredniego kontaktu w siedzibie Ośrodka 

 

Ośrodek współpracuje m.in. z Policją, sądem, Poradnią Leczenia Uzależnień SP ZOZ, 

Specjalistycznym Ośrodkiem Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. 

 

Liczba podejmowanych działań w 2012 r. – 224 wobec 134 osób. 

 

Łączne wydatki Ośrodka w 2012 r. wyniosły 44 797,27 zł (plan: 44 884 zł). 

 

2. Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych „Sprawnym być” 

 

Na podstawie Porozumienia zawartego 20.05.2005 r. pomiędzy PFRON a Powiatem 

Leżajskim, w grudniu 2005 r. rozpoczęła się realizacja projektu dotyczącego prowadzenia 

wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych „Sprawnym być”,  

w ramach „Programu ograniczania skutków niepełnosprawności”. Wypożyczalnia prowadzona 

jest bezpośrednio przez PCPR, w pomieszczeniach wynajmowanych od SP ZOZ w Leżajsku. 

Do końca 2009 r. koszty Wypożyczalni finansowane były w następujący sposób: 

- PFRON – ok. 80% kosztów 

- Powiat Leżajski – ok. 20% kosztów. 

 



 15 

W okresie od grudnia 2005 r. do końca 2009 r. główne koszty wypożyczalni były związane  

z zakupem sprzętu rehabilitacyjnego, pokrywane głównie ze środków PFRON. 

Od 2011 r. koszty Wypożyczalni w całości są pokrywane ze środków Powiatu, ze względu na 

zaprzestanie dofinansowania przez PFRON.  

 

W roku 2012 koszty te wyniosły 69 969,34 zł i dotyczyły głównie zatrudnienia dwóch osób, 

kosztów wynajmu i eksploatacji pomieszczeń, napraw sprzętu.  

 

Z Wypożyczalni mogą korzystać osoby niepełnosprawne, posiadające stosowne orzeczenia. 

Wypożyczanie sprzętu jest bezpłatne. Każda osoba korzystająca z Wypożyczalni może uzyskać 

bezpłatną poradę rehabilitanta.  

Obecnie Wypożyczalnia dysponuje 101 rodzajami sprzętu, w łącznej ilości 1009 sztuk. 

 

W 2012 r. z działalności Wypożyczalni skorzystało 345 osób, w tym:  

- 310 osób dorosłych 

- 35 dzieci i młodzieży 

Łącznie zawarto 580 umów. 

 

3. „Program aktywizacji społecznej w powiecie leżajskim” 

 

W 2012 r. PCPR w Leżajsku realizował projekt pn. „Program aktywizacji społecznej  

w powiecie leżajskim” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PO KL, 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Ogólna wartość projektu wyniosła 

166 792,42 zł, z czego 145 313,42 zł stanowiło dofinansowanie, natomiast 21 479 zł wkład 

własny. 

Projekt skierowany był do rodziny zastępczych i ich wychowanków oraz osób 

niepełnosprawnych. 

Głównym celem projektu była poprawa funkcjonowania społecznego oraz aktywizacja 

zawodowa uczestników projektu.  

W ramach projektu zrealizowane zostały następujące działania: 

1. Trening kompetencji społecznych. Jego celem było zwiększenie kompetencji społecznych, 

budowanie pozytywnej samooceny, rozwinięcie umiejętności komunikowania się  

z rówieśnikami i dorosłymi, kształcenie zdolności radzenia sobie ze stresem, budowanie 

motywacji do wysiłku, w tym do nauki, nauka postawy asertywnej. 
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2. Trening kompetencji psychologicznych. Jego celem było wsparcie psychologiczne dla osób 

z otoczenia osób niepełnosprawnych – uczestników projektu, wzmocnienie więzi rodzinnych, 

wzrost poczucia wartości itp. 

3. Krótkofalowa terapia psychologiczna. Jej celem było udzielanie poradnictwa i wsparcia 

psychologicznego, a także rozwinięcie i pogłębianie umiejętności nabywanych w ramach 

treningu umiejętności społecznych z uwzględnieniem indywidualnych cech i problemów 

poszczególnych uczestników. 

4. Aktywizacja edukacyjna. Celem udziału w kursie było zdobycie podstawowych kompetencji, 

przygotowujących uczestników do wchodzenia w przyszłości na rynek pracy. 

5. Turnus rehabilitacyjny wraz z elementami szkolenia (2 tygodnie) dla osób 

niepełnosprawnych i ich opiekunów. 

6. Grupowe doradztwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych. Celem doradztwa było 

dostosowanie rodzajów kursów zawodowych, do potrzeb uczestników w zakresie ich 

możliwości i planów zawodowych. Uczestnicy zdobyli odpowiednią wiedzę z dziedziny rynku 

pracy (tworzenie CV, listu motywacyjnego, sposoby efektywnego poszukiwania pracy itp.).  

7. Trening kompetencji wychowawczych dla rodziców zastępczych. Jego celem było 

wzmocnienie kompetencji wychowawczych, wzmocnienie roli rodzica zastępczego, 

wyposażenie opiekunów w umiejętności radzenia sobie wspólnie z wychowankami  

z trudnościami wchodzenia w dorosłe życie (określenie tożsamości, kryzysy rozwojowe, 

niepowodzenia zawodowe, uzależnienia, pierwsze doświadczenia seksualne itp.). 

8. W ramach działań o charakterze informacyjno – promocyjnym m.in. prowadzona była strona 

internetowa projektu, a także emitowane były informacje w dwóch telewizjach kablowych: w 

Nowej Sarzynie i Leżajsku. Pojawiły się również artykuły w lokalnej prasie. 

 

4.  „Program wyrównywania różnic między regionami” 

 

„Program wyrównywania różnic między regionami” jest programem PFRON, którego celem 

jest wsparcie regionów o wysokiej stopie bezrobocia oraz wyrównanie szans osób 

niepełnosprawnych, zamieszkujących regiony słabo rozwinięte gospodarczo i społecznie  

w dostępie do rehabilitacji zawodowej i społecznej. 

W ramach corocznej edycji programu, PFRON udziela dofinansowania m.in. do przedsięwzięć 

związanych z wyposażaniem obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w 

sprzęt rehabilitacyjny, likwidacją barier w zakładach opieki zdrowotnej i placówkach 

edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i 

komunikowania, jak również likwidacją barier transportowych. 
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Podobnie jak w latach poprzednich, w roku 2012 Powiat Leżajski składał wystąpienie oraz 

uzyskał dofinansowanie do następujących zadań: 

1) zakup samochodu „Mikrobusa” 9-cio osobowego dostosowanego do przewozu osób 

niepełnosprawnych na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Sarzynie. 

Całkowity koszt zakupu wyniósł 140 835,00 zł,  z czego 75 000,67 zł stanowiło 

dofinansowanie z PFRON. Wniosek został złożony przez Gminę Nowa Sarzyna. 

2) zakup autobusu 19+1 miejscowego, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych 

na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Laszczynach  

i Podlesiu. Całkowity koszt zakupu wyniósł 299 000,00 zł, dofinansowanie z PFRON 

stanowiła kwota 159 385,83 zł. Wniosek został złożony przez Gminę Grodzisko Dolne.  

3) utworzenie łazienek i pomieszczeń higieniczno – sanitarnych dla osób niepełnosprawnych 

w ramach likwidacji barier architektonicznych poprzez dostosowanie i adaptację 

pomieszczeń istniejących w Budynku Psychiatrii, Przychodni Specjalistycznej oraz na 

Oddziale Ortopedii SP ZOZ w Leżajsku. Całkowity koszt zadania oszacowany został na 

kwotę 75 584,08 zł, dofinansowanie z PFRON stanowić będzie 45 350,45 zł. 

 

Realizatorem powyższego programu jest Powiat Leżajski, zaś w jego imieniu Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie. 

 

5. „Aktywny samorząd” 

 

Program Aktywny samorząd jest programem PFRON, a działania przewidziane w programie 

uzupełniają plany ujęte w powiatowych strategiach rozwiązywania problemów społecznych  

i programach działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Przyznane w ramach programu 

dofinansowania pozwalają na zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób 

niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji poprzez 

likwidację lub ograniczenie bariery transportowej, bariery w poruszaniu się,  umożliwienie 

osobom z dysfunkcją narządu ruchu i narządu wzroku włączenia się do społeczeństwa, 

umożliwianie pomocy pełnienia różnych ról społecznych poprzez zastosowanie elementów 

wspierających zatrudnienie osób niepełnosprawnych. 

 

W 2012 r. Program miał charakter pilotażowy, do którego Powiat Leżajski przystąpił 

dobrowolnie. W ramach Programu złożono 18 wniosków, z czego 14 zostało zrealizowanych.  
 

Z dofinansowania skorzystało 12 osób, z którymi zawarto 14 umów:  
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1) zakup i montaż oprzyrządowania do posiadanego samochodu – 1 umowa, 

2) zakup specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem – 3 umowy, 

3) zakup urządzeń lektorskich – 2 umowy, 

4) zakup urządzeń brajlowskich – 1 umowa, 

5) zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym – 2 umowy, 

6) utrzymanie sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie 

elektrycznym – 4 umowy, 

7) utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej – 

1 umowa. 
 

Łączna kwota dofinansowań wyniosła: 67 199,26 zł. 
 

Dzięki możliwości skorzystania z dofinansowania w mamach programu „Aktywny samorząd” 

osoby niepełnosprawne mogą pełniej włączyć się w życie społeczne, poznawać i rozwijać 

swoje zdolności, a także nabywać nowe umiejętności społeczne i edukacyjne.  

 

6. „Powiatowy program działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji 

społecznej, zawodowej i zatrudniania oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych 

na lata 2011-2016” 

 

Uchwałą Nr X/59/2011 Rady Powiatu Leżajskiego z dnia 15 czerwca 2011 r. został przyjęty 

do realizacji „Powiatowy program działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie 

rehabilitacji społecznej, zawodowej i zatrudniania oraz przestrzegania praw osób 

niepełnosprawnych na lata 2011-2016”. 

 

W ramach Programu m.in. udzielano wsparcia finansowego osobom niepełnosprawnym, 

stowarzyszeniom i placówkom. Osobom fizycznym dofinansowywano uczestnictwo  

w turnusach rehabilitacyjnych, likwidowano bariery (architektoniczne, w komunikowaniu się i 

techniczne). Stowarzyszeniom udzielano dofinansowania do organizowanych imprez 

kulturalnych, co pozwoliło na zwiększenie udziału osób niepełnosprawnych w życiu 

społecznym. Umożliwiono również osobom niepełnosprawnym wypożyczanie bądź zakup 

sprzętu rehabilitacyjnego. W ramach rehabilitacji zawodowej osoby niepełnosprawne 

odbywały szkolenia, zaś 1 osoba rozpoczęła działalność gospodarczą. Grupa 18 osób 

niepełnosprawnych objęta została działaniami w zakresie instrumentów i usług rynku pracy 

(staż). Utworzono nowe stanowiska pracy. A ramach pilotażowego programu PFRON pn. 

„Aktywny samorząd” przyznano dofinansowania m.in. do zakupu specjalistycznego sprzętu 
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komputerowego, urządzeń lektorskich i brajlowskich, elektrycznych wózków inwalidzkich, 

oprzyrządowania samochodu. Realizowany był projekt systemowy współfinansowany ze 

środków EFS, w którym uczestniczyło kilkanaście osób niepełnosprawnych.  

 

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji Programu składane jest Radzie Powiatu corocznie  

w II półroczu. 

 

 

7. Konferencje, imprezy, szkolenia, spotkania 

 

1) Szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze i rodzin zastępczych 

 

Szkolenia dla rodziny zastępczych i kandydatów na rodziny zastępcze było organizowane przez 

PCPR w Leżajsku, a realizowane przez Katolickie Centrum Wspierania Rodziny i Pieczy 

Zastępczej w Krośnie. W ubiegłym roku przeszkolono 11 osób z 9 rodzin. Spośród nich 

sześcioro stanowiło rodzinę zastępczą, natomiast pięcioro było kandydatami na rodziny 

zastępcze. Szkolenie odbyło się w II turach. Pierwsza a nich, w której uczestniczyły 4 osoby, 

trwała od kwietnia do lipca 2012 r., zaś druga – od września do listopada 2012 r. W drugiej 

turze uczestniczyło 7 osób z powiatu leżajskiego. 

Każdy uczestnik odbył 60 godzinne szkolenie. Ponadto u każdej z nich przeprowadzony został 

wywiad środowiskowy oraz wszystkie osoby przeszły badania psychologiczno-pedagogiczne. 

PCPR w Leżajsku uzyskało częściowe dofinansowanie do powyższych szkoleń  

z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. 

 

2) Powiatowy Dzień Pracownika Socjalnego połączony z „X Powiatowym Przeglądem 

Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych” 

 

W dniu 29 listopada 2012 r. uroczyście obchodzony był Dzień Pracownika Socjalnego, 

połączony z „X Powiatowym Przeglądem Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych”.  

W imprezie wzięli udział przedstawiciele Powiatu, intytucji pomocy społecznej, w tym również 

prowadzonych przez gminy, placówki i stowarzyszenia osób niepełnosprawnych oraz 

zaproszeni goście (łącznie ok. 200 osób). W ramach imprezy kilkanaście placówek  

i stowarzyszeń osób niepełnosprawnych prezentowało występy sceniczne i wystawę prac 

rękodzielniczych. Przyznawane były również wyróżnienia Starosty Leżajskiego szczególnie 

wyróżniającym się pracownikom socjalnym. 
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3)  Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych 

 

W 2012 r. Rada odbyła kilka posiedzeń, podczas których m.in. opiniowała projekty uchwał 

dotyczących osób niepełnosprawnych, sprawozdań, podziału i wydatkowania środków 

PFRON, a także wydawała opinie dotyczące wniosków złożonych w ramach programu PFRON 

pn. „Program wyrównywania różnic między regionami”. Oprócz powyższego Rada omawiała 

wszelkie inne sprawy i problemy dotyczące osób niepełnosprawnych w naszym Powiecie.  

 

8. Współpraca i wspieranie placówek i organizacji działających na rzecz osób 

niepełnosprawnych 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wspiera i współpracuje z organizacjami  

i placówkami dla osób niepełnosprawnych, prowadzonymi  przez inne podmioty, m.in.: 

1) Środowiskowym Domem Samopomocy w Sarzynie 

2) Środowiskowym Domem Samopomocy w Laszczynach 

3) Zakładem Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie 

4) stowarzyszenia osób niepełnosprawnych. 

 

W ramach współpracy m.in. organizowane są wspólnie różnego rodzaju przedsięwzięcia  

i imprezy dla osób niepełnosprawnych, przyznawane dofinansowania do turnusów 

rehabilitacyjnych, prowadzona jest współpraca dotycząca skierowań uczestników do placówek, 

przyznawane są dofinansowania do imprez o charakterze rekreacyjno-turystycznym. 

W ramach prowadzonej działalności PCPR wspiera osoby niepełnosprawne m.in. poprzez: 

informowanie o możliwości korzystania z sprzętu rehabilitacyjnego w ramach prowadzonej 

wypożyczalni, informowania o świadczeniach NFZ, kierowania do placówek 

rehabilitacyjnych, leczniczych. Niepełnosprawni informowani są również o przysługujących 

ulgach, świadczeniach i uprawnienia.  

W roku 2012 PCPR uczestniczył również w kampanii informacyjnej na rzecz osób 

niepełnosprawnych organizowanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W ramach tzw. 

„Dni otwartych” pracownicy PCPR prowadzili dyżur w siedzibie Zakładu, udzielając osobom 

niepełnosprawnym wszelkich informacji i porad. 

 

 

 


