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S z a n o w n i  P a ń s t w o ,

Mam przyjemność przekazać na Państwa ręce Biuletyn Informacyjny 
powstały w ramach realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
w Łomży projektu systemowego „Razem ku samodzielności - Integracja społeczna 
i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki od 2008 roku realizowany jest 
w naszym powiecie projekt, którego głównym celem jest wyrównywanie szans 
i aktywna integracja osób, które znajdują się w trudniejszym niż inni położeniu. 

Dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego możemy przeciwdziałać 
wykluczeniu społecznemu i tak niepokojącym zjawiskom, jak dziedziczenie ubóstwa.

Wyrażam nadzieję, iż niniejszy Biuletyn jak i kolejne publikacje będą źródłem cennych 
informacji zarówno dla beneficjentów Projektu, jak również dla praktyków działających 
na polu pomocy społecznej w powiecie łomżyńskim.

Serdecznie zachęcam do lektury tego i kolejnych wydań Biuletynu Informacyjnego 
„Razem ku samodzielności”.
	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 Lech	Marek	Szabłowski
	 	 	 	 	 	 	 Starosta	Łomżyński
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Celem głównym projektu jest rozwijanie aktyw-
nych form integracji społecznej i zawodowej i 
umożliwienie dostępu do nich osobom zagro-
żonym wykluczeniem społecznym w tym:
• osobom niepełnosprawnym,
• usamodzielnianym wychowankom rodzin 

zastępczych i placówek opiekuńczo-wycho-
wawczych,

• rodzinom wychowującym dzieci niepełno-
sprawne,

• osobom bezrobotnym lub nieaktywnym za-
wodowo,

• rodzinom wielodzietnym.

Ponadto osoby przystępujące do projektu muszą 
być jednocześnie w wieku aktywności zawodo-
wej, korzystać ze świadczeń pomocy społecznej 
oraz pochodzić z terenu powiatu łomżyńskiego.

W 2008 roku budżet projektu wyniósł 229 
760,49 zł. 
Wsparciem objęto 46 osób z terenu powiatu 
łomżyńskiego, w tym 18 usamodzielnianych 

wychowanków rodzin zastępczych i placówek 
opiekuńczo – wychowawczych (osoby w wieku 
18 - 25 lat) oraz 28 osób niepełnosprawnych bę-
dących uczestnikami Warsztatów Terapii Zaję-
ciowej (WTZ) w Marianowie i w Łomży. 

Dzięki projektowi można było zrealizować m.in. 
następujące zadania: 
• Organizowano poradnictwo psychologiczne, 

zawodowe i prawne;
• Szkolenie pn. „Już wiem jak znaleźć pracę” 

którego celem był trening umiejętności psy-
chospołecznych ułatwiających poruszanie się 
po rynku pracy; 

• Udzielono wsparcia finansowego 11 osobom 
do stancji i akademików;

• Utworzono nową pracownię w WTZ w Ma-
rianowie dla 5 dodatkowych uczestników; 

• Kierowano i finansowano kursy i szkolenia  
dostosowane do predyspozycji osobistych i 
zawodowych wychowanków, które pozwoliły 
zdobyć  nowe umiejętności i podnieść kwali-
fikacje zawodowe.

W wyniku kursów i szkoleń (m.in. prawa jaz-
dy kat. B i C+E, operatora wózka widłowego, 
księgowości, kadry i płace, kosmetyki i wizażu) 
kwalifikacje podniosło 18 wychowanków.

Dzięki wsparciu Starosty Łomżyńskiego w ra-
mach projektu w 2008 roku powstał Punkt Do-
radczo – Konsultacyjny, w którym przyjmowali 
specjaliści z dziedziny psychologii, poradnictwa 
zawodowego i prawa. Punkt mieści się w sie-
dzibie Starostwa Powiatowego w Łomży i nadal 
pełni swoje funkcje.

W roku 2009 podjęliśmy wyzwanie po raz 
drugi i kontynuowaliśmy realizację projektu 
w rozbudowanej formie i co się z tym wiąże z 
rozbudowanym budżetem, który wyniósł 603 
789,52 zł.

Partnerami Powiatowego Centrum Pomocy Ro-
dzinie w Łomży w realizacji projektu byli: Polski 
Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy 
w Łomży oraz Stowarzyszenie Rodzice Dzie-
ciom Troski Specjalnej z Marianowa.

Wsparciem objęliśmy ogółem 106 osób, z czego 
36 osób kontynuowało udział w projekcie z roku 
2008. Z ogólnej grupy osób biorących udział w 
projekcie:
a) 76 osób to niepełnosprawni zamieszkujący 

teren Powiatu w tym uczestnicy Warsztatów 
Terapii Zajęciowej w Marianowie i Łomży, 
Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób 
niepełnosprawnych w Kownatach gm. Piąt-
nica oraz osoby niepełnosprawne niezrze-
szone ze środowiska lokalnego,

b) 18 osób – usamodzielniani wychowankowie 
rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo 
– wychowawczych,

c) 12 osób - opiekunowie dzieci niepełno-
sprawnych. 

W ramach promocji projektu Powiatowe Cen-
trum Pomocy Rodzinie w Łomży przy współpra-
cy z Instytutem Szkoleń i Analiz Gospodarczych 
w Warszawie wydawało co kwartał Biuletyn In-
formacyjny pn. „Razem ku samodzielności”, w 
którym poruszane były kwestie dotyczące m.in. 
projektu, sytuacji osób niepełnosprawnych, ro-
dzin zastępczych, placówek pomocy społecznej 
oraz przemocy w rodzinie. Na łamach publika-
cji prezentowana była również twórczość osób 
niepełnosprawnych. 

Ponadto rozszerzyliśmy działalność Punktu Do-

Informacja z realizacji projektu syste mowego „Razem ku samodzielności”
 realizowanego przez Powiatowe C

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży od 1 lipca 2008 
roku realizuje projekt systemowy „Razem ku samodzielności – In-
tegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ra-
mach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII: Promo-
cja integracji społecznej Działanie 7.1: Rozwój i upowszechnianie 
aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2: Rozwój i upowszechnia-
nie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.
 

Spotkanie grupy wsparcia dla opiekunów 
i dzieci niepełnosprawnych
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mowego „Razem ku samodzielności”
entrum Pomocy Rodzinie w Łomży

radczo – Konsultacyjnego o możliwość korzy-
stania przez osoby zainteresowane z dwóch sta-
nowisk komputerowych z dostępem do Interne-
tu. Stworzyliśmy także możliwość skorzystania 
z bezpłatnego poradnictwa psychologicznego i 
prawnego dla wszystkich chętnych potrzebują-
cych pomocy z terenu powiatu łomżyńskiego. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łom-
ży od 1 stycznia 2010r. kontynuowało realiza-
cję projektu „Razem ku samodzielności – In-
tegracja społeczna i zawodowa osób zagro-
żonych wykluczeniem społecznym”, a budżet 
projektu w roku 2010 wyniósł 1 022 623,63 zł.

Naszym partnerem w realizacji projektu w 2010 
roku była Gmina Wizna.

Działaniami obejmowaliśmy 147 osób (9 kon-
tynuowało udział z roku ubiegłego), w tym:
• 15 usamodzielnianych wychowanków rodzin 

zastępczych i placówek opiekuńczo – wycho-
wawczych,

• 44 osoby niepełnosprawne ze środowiska lo-
kalnego,

• 46 osób bezrobotnych i nieaktywnych zawo-
dowo ze środowiska lokalnego,

• 26 opiekunów dzieci niepełnosprawnych,
• 16 osób zagrożonych wykluczeniem społecz-

nym ze względu na wielodzietność lub niewy-
dolność wychowawczą.

W projekcie wzięło udział także 38 dzieci bene-
ficjentów projektu (w tym 23 dzieci niepełno-
sprawne).
Wszystkim uczestnikom projektu zapropono-
waliśmy minimum trzy instrumenty aktywnej 
integracji dostosowane do ich indywidualnych 
potrzeb, w tym:

• Osobom niepełnosprawnym, bezrobotnym i 
nieaktywnym zawodowo oraz osobom zagro-
żonych wykluczeniem ze względu na wielo-
dzietność / niewydolność wychowawczą:
- szkolenia i kursy zawodowe,
- indywidualne zajęcia rehabilitacyjne,
- poradnictwo specjalistyczne indywidualne 

lub grupowe (psychologiczne, prawne, za-
wodowe),

- terapię psychologiczną,
- zorganizowanie dla dzieci (otoczenia w 

projekcie) wypoczynku letniego – kolonii,
• Opiekunom dzieci niepełnosprawnych:

- poradnictwo specjalistyczne indywidualne 

(psychologiczne, prawne, zawodowe),
- uczestnictwo w grupie samopomocowej - 

„Grupie Wsparcia”,
- szkolenia mające na celu podniesienie 

kompetencji i umiejętności społecznych 
(kształtowanie właściwych postaw wobec 
dziecka niepełnosprawnego, komunikacja 
interpersonalna),

- szkolenia zawodowe,
- zajęcia rehabilitacyjne,
- zorganizowanie dla dzieci wypoczynku let-

niego – kolonie,
• Usamodzielnianym wychowankom rodzin  

zastępczych i placówek opiekuńczo – wycho-
wawczych:
- Kursy zawodowe,
- Poradnictwo specjalistyczne indywidualne 

(psychologiczne, zawodowe i prawne),
- Sfinansowanie części kosztów nauki na po-

ziomie wyższym i ponadgimnazjalnym,
- Pomoc rzeczowa na usamodzielnienie,
- Pokrycie kosztów wynajęcia pokoju,
- Sfinansowanie badań profilaktycznych lub 

specjalistycznych w związku z możliwością 
podjęcia zatrudnienia.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łom-
ży w roku 2009 utworzyło w ramach projektu 
„Grupę Wsparcia” dla 12 rodzin wychowują-
cych dzieci z różnego rodzaju niepełnospraw-
nością. W roku 2010 do grupy dołączyło ko-
lejne 10 rodzin. Uczestnicy „Grupy Wsparcia” 
brali udział zarówno w spotkaniach stacjonar-

nych mających miejsce w sali konferencyjnej 
Starostwa Powiatowego w Łomży jak równiej w 
dwóch szkoleniach wyjazdowych do Mrągowa i 
Gdańska oraz w psychoterapii grupowej w Bia-
łowieży.

Głównym celem utworzenia „Grupy Wsparcia” 
prze PCPR w Łomży było otoczenie opieką ro-
dzin wychowujących dzieci niepełnosprawne 
z terenu powiatu łomżyńskiego, umożliwienie 
im wymiany doświadczeń w wychowywaniu i 
rozwoju dzieci, otoczenie specjalistyczną opieką 
psychologiczną mającą na celu m.in. doskona-
lenie kompetencji wychowawczych rodziców 
oraz wzmacnianie poczucia własnej wartości 
i umiejętności radzenia sobie z negatywnymi 
emocjami.

Na spotkaniach prezentowaliśmy zgromadzo-
nym przewidziane dla nich formy wsparcia i 
zachęcaliśmy do aktywnego uczestnictwa w 
różnego rodzaju spotkaniach ze specjalistami 
oraz w zajęciach rehabilitacyjnych, szkoleniach 
i kursach. 

Szkolenia wyjazdowe pod hasłem „Z dziećmi i 
dla dzieci” miały na celu kształtowanie metod 
skutecznej komunikacji w relacjach rodzic-
dziecko poprzez ideę wspólnej zabawy, której 
opiekun może być twórcą, moderatorem i part-
nerem. To właśnie zabawa jest aktywnością, 
która stwarza doskonałą okazję do nawiązania 
głębszych relacji z dzieckiem, do poznawania 
jego potrzeb i stwarza atmosferę sprzyjającą ich 

Spotkanie grupy wsparcia dla opiekunów 
i dzieci niepełnosprawnych
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rozwojowi zarówno emocjonalnemu, umysło-
wemu jak i fizycznemu.

Ponadto w 2010 roku po raz pierwszy zorga-
nizowaliśmy dla podopiecznych beneficjentów 
uczestniczących w projekcie 10 dniowy wypo-
czynek – kolonie letnie, z których skorzystało 
30 dzieci (23 było w górach, a 7 nad morzem). 
Wypoczynek został sfinansowany ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fun-
duszu Społecznego.

W czerwcu 2010 roku, na terenie Ośrodka 
Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicz-
nymi w Kownatach odbył się piknik integra-
cyjny dla osób niepełnosprawnych. W pikniku 
wzięło udział ok. 150 osób, m.in. podopieczni 
Ośrodka Wsparcia w Kownatach, Warsztatu Te-
rapii Zajęciowej w Marianowie, Domu Pomocy 
Społecznej w Tykocinie i w Łomży wraz ze swo-
imi terapeutami i opiekunami, dzieci niepełno-
sprawne i ich rodziny biorące udział w projekcie 
w ramach „Grupy Wsparcia”, a także osoby nie-

pełnosprawne z terenu powiatu łomżyńskiego.

Również w czerwcu 2010 r. zorganizowaliśmy 
seminarium  nt. aktywizacji zawodowej osób 
niepełnosprawnych z terenu powiatu łomżyń-
skiego, w którym wzięło udział ok. 80 osób.

W ramach promocji projektu PCPR w Łomży 
w 2010 r. wydał 4 numery Biuletynu Informa-
cyjnego „Razem ku samodzielności”, w którym 
poruszane były kwestie dotyczące m.in. projek-
tu, sytuacji osób niepełnosprawnych, rodzin 
zastępczych, placówek pomocy społecznej oraz 
przemocy w rodzinie. Na łamach Biuletynu pre-
zentowana była również twórczość osób niepeł-
nosprawnych.

W grudniu 2010 r. wydaliśmy „Poradnik dla 
osób niepełnosprawnych”, zawierający podsta-
wowe informacje i wskazówki oraz aktualne 
przepisy dotyczące problematyki osób niepeł-
nosprawnych.

W dniu 17 grudnia 2010 r. Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie zorganizowało konferencję 
podsumowującą realizację projektu w 2010 r., w 
której wzięło udział ok. 150 osób, w tym benefi-
cjenci naszego projektu.

Wybrane rezultaty i efekty projektu realizowa-
nego w 2010 roku:

• 40 osób ukończyło kursy prawa jazdy kat. B, 
E, B+E, C i C+E;

• 9 osób - kurs wózków widłowych, 
• 6 osób - kurs fryzjerski,
• 4 osoby - kurs kosmetyczny,
• 6 osób - kurs obsługi kas fiskalnych,
• 9 osób - kurs gastronomiczny,
• 3 osoby - kurs obsługi komputera,
• 7 osób - kurs księgowości, kadry i płace,
• 6 osób - kurs spawania stali,
• 2 osoby niepełnosprawne ukończyło specjali-

styczny kurs grafiki komputerowej połączony 
z rehabilitacją ruchową,

• 2 osoby niepełnosprawne ukończyło specja-
listyczny kurs prawa jazdy kat. B, połączony z 
rehabilitacją ruchową,

• 7 osobom sfinansowano z projektu badania 
profilaktyczne lub specjalistyczne w związku 
z możliwością podjęcia zatrudnienia,

• 46 osób z „Grupy Wsparcia” (17 opiekunów 
i 29 dzieci niepełnosprawnych) wzięło udział 
w warsztatach szkoleniowych w Gdańsku,

• 40 osób z „Grupy Wsparcia” (15 opiekunów 
i 25 dzieci niepełnosprawnych) wzięło udział 
w szkoleniu wyjazdowym w Mrągowie,

• 40 osób z „Grupy Wsparcia” (15 opiekunów 
i 25 dzieci niepełnosprawnych) uczestniczyło 
w psychoterapii grupowej w Białowieży,

• 30 beneficjentów projektu wzięło udział w 
szkoleniu „Kompetencje społeczne niezbęd-
ne na rynku pracy” w Białowieży,

• 24 osoby niepełnosprawne uczestniczyło w 
indywidualnych zajęciach rehabilitacyjnych 
w Krynicy Morskiej,

• 6 osób  niepełnosprawnych ze schorzeniami 
neurologicznymi (SM) wzięło udział w indy-
widualnych zajęciach rehabilitacyjnych,

• Z bezpłatnych porad prawnika, psychologa 
i doradcy zawodowego skorzystało ogółem 
138 beneficjentów naszego projektu, w tym:
- z porad prawnika - 44 osoby,
- z porad doradcy zawodowego - 78 osób,
- z porad psychologa - 16 osób,

• W ramach działalności Punktu Doradczo 
– Konsultacyjnego w Łomży z porad specja-
listów skorzystało ogółem 131 osób ze środo-
wiska lokalnego, w tym:
- 66 osób z porad prawnika,
- 45 osób z porad doradcy zawodowego,
- 20 osób z porad psychologa,

• W ramach działalności Gminnego Punktu 
Doradczo – Konsultacyjnego w Wiźnie z po-
rad specjalistów skorzystało ogółem 95 osób 
ze środowiska lokalnego, w tym:
- 20 osób z porad prawnika,Piknik integracyjny

Warsztaty szkoleniowe dla opiekunów i dzieci 
niepełnosprawnych pt. „Jestem i potrafię” 

Warsztaty szkoleniowe dla opiekunów i dzieci 
niepełnosprawnych pt. „Jestem i potrafię” 
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- 20 osób z porad psychologa,
- 55 osób z porad doradcy zawodowego.

W 2010 roku PCPR na potrzeby realizacji pro-
jektu zakupiło 2 komputery z oprogramowa-
niem, dwie drukarki, kserokopiarkę, niszczarkę 
i zestaw mebli do biura projektu w Łomży i w 
Gminnym Punkcie Doradczo – Konsultacyj-
nym w Wiźnie.  Zakupy te o wartości 23 616,47 
zł. sfinansowane zostały ze środków Europej-
skiego Funduszu Społecznego.

Łącznie na przestrzeni lat 2008 – 2010 ob-
jęliśmy wsparciem 254 osoby, a budżet do-
tychczasowych projektów wyniósł ogółem 
1 856 173,64 zł., w tym 1 619 511,50 zł. po-
chodziło ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego, a 236 662,14 zł – wkład własny 
powiatu łomżyńskiego.

Edward Jarota
Dyrektor Powiatowego 

Centrum Pomocy 
Rodzinie w Łomży     

Zajęcia psychoterapii grupowej dla grupy wsparcia

Seminarium poświęcone aktywizacji 
zawodowej osób niepełnosprawnych

Szkolenie w Białowieży

Warsztaty szkoleniowe dla opiekunów i dzieci 
niepełnosprawnych pt. „Jestem i potrafię” 

Warsztaty szkoleniowe dla opiekunów i dzieci 
niepełnosprawnych pt. „Jestem i potrafię” 
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Celem nadrzędnym projektu jest zwięk-
szenie potencjału społeczno-zawodo-
wego osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym (mających trudności z in-
tegracją społeczną i zawodową) oraz 
usamodzielniających się wychowanków 
rodzin zastępczych i placówek opiekuń-
czo wychowawczych, a także wsparcie 
integracji społecznej i zawodowej osób 
niepełnosprawnych przy zastosowaniu 
aktywnych form integracji. 

Cel główny zostanie zrealizowany po-
przez osiąganie celów szczegółowych:

• przygotowanie osób objętych wspar-
ciem do aktywnego poruszania się na 
rynku pracy,

• zwiększenie motywacji do działania i 
zaufania we własne siły,

• zwiększenie zdolności komunikacyj-
nych uczestników,

• zdobycie umiejętności zwiększających 
atrakcyjność uczestników na rynku 
pracy,

• zwiększenie aktywności społecznej 
uczestników projektu.

W bieżącym roku  naszymi partnerami 
są Ośrodki Pomocy Społecznej z gmin: 
Jedwabne, Przytuły oraz Wizna, z któ-
rą współpracujemy drugi rok z rzędu. 
We wszystkich wymienionych gminach 
działają punkty doradczo-konsultacyjne 
finansowane w ramach projektu, dzięki 
czemu mieszkańcy mają możliwość sko-
rzystania z bezpłatnych porad specja-

listów tj.: doradca zawodowy, prawnik, 
psychoterapeuta.
Aby skorzystać z naszego wsparcia należy 
łącznie spełniać 3 warunki:
• być w wieku aktywności zawodowej 

(15-64 lata)
• mieszkać, pochodzić lub osiedlić się na 

terenie powiatu łomżyńskiego
• korzystać ze świadczeń pomocy spo-

łecznej

W 2011 roku zainteresowanie naszym 
programem jest olbrzymie - do chwili 
obecnej zrekrutowaliśmy 250 uczestni-
ków projektu, z czego połowa to osoby 
niepełnosprawne. 

Co decyduje o tak dużej popularności na-
szego projektu wśród mieszkańców po-
wiatu łomżyńskiego? Przede wszystkim 
fakt, ze każdy z beneficjentów ma możli-
wość skorzystania z kompleksowego oraz 
dostosowanego do jego indywidualnych 
potrzeb wsparcia.

Osoby niepełnosprawne mogą skorzystać 
z następujących instrumentów aktywnej 
integracji:

• poradnictwo specjalistyczne (psycho-
logiczne, zawodowe, prawne),

• praca socjalna,
• indywidualne zajęcia rehabilitacyjne,
• szkolenia,
• kursy zawodowe,
• uczestnictwo w grupie samopomocowej,
• współfinansowanie aktywizacji zawo-

dowej polegające na pokryciu części 
kosztów uczestnictwa osób niepełno-
sprawnych z Warsztatów Terapii Za-
jęciowej w Marianowie i Łomży oraz 
Ośrodku Wsparcia w Kownatach.

Natomiast usamodzielnianym wychowan-
kom rodzin zastępczych i placówek opie-
kuńczo-wychowawczych proponujemy:

• szkolenia i kursy zawodowe,
• poradnictwo specjalistyczne (psycho-

logiczne, zawodowe, prawne),
• pracę socjalną,
• sfinansowanie części kosztów nauki na 

poziomie wyższym,
• pokrycie kosztów wynajmu pokoju,
• udzielenie pomocy rzeczowej na usa-

modzielnienie,
• terapię psychologiczną i psychospo-

łeczną.

Wśród naszych beneficjentów są osoby 
zagrożone wykluczeniem społecznym z 
różnych powodów –nie tylko niepełno-
sprawności czy sieroctwa, ale również 
bezrobocia, wielodzietności, problemów 
opiekuńczo-wychowawczych, opieki nad 
osobą zależną czy niepełnosprawnym 
dzieckiem. 

Wszyscy uczestnicy mogą liczyć na 
profesjonalną pomoc dostosowaną do 
ich możliwości i potrzeb. Z jakich form 
wsparcia nasi beneficjenci korzystają naj-
chętniej?

• Spośród uczestników projektu 170 
osób deklaruje chęć skorzystania z 
kursu zawodowego. Od kwietnia do-
radca zawodowy diagnozuje potencjał 
tkwiący w uczestnikach projektu. W 
wyniku konsultacji już na tym etapie 
możemy stwierdzić, iż wachlarz orga-
nizowanych w tym roku kursów będzie 
bardzo szeroki: od najbardziej popular-
nych kursów na prawo jazdy, spawanie, 
operatora koparko-ładowarki, gastro-
nomiczny po kursy kwalifikowanej po-
mocy przedmedycznej czy ładowania 

2011 rok - IV edycja projektu systemowego 
„Razem ku samodzielności”KAPITAŁ LUDZKI UN A EUROPE SKAI J

EUROPE SKJ I
FUNDUSZ SPOŁECZNY

Od 1 stycznia 2011 ruszyła IV edycja realizowanego przez Powiato-
we Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży od 1 lipca 2008 roku projektu 
systemowego „Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i 
zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfi-
nansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII: Pro-
mocja integracji społecznej Działania 7.1: Rozwój i upowszechnianie 
aktywnej integracji Poddziałania 7.1.2: Rozwój i upowszechnianie 
aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.
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bankomatów (łącznie przewidujemy 
około 20 różnego rodzaju kursów). 

• Nasi beneficjenci oprócz konsultacji z 
doradca zawodowym bardzo chętnie 
korzystają z porad innych specjalistów: 
psychoterapeuty oraz radcy prawnego.

• Osoby niepełnosprawne oprócz kur-
sów zawodowych wybierają najczęściej 
możliwość skorzystania z indywidu-
alnych zajęć rehabilitacyjnych, które 
zostaną zorganizowane dla ponad 100  
osób. 

• Dla dzieci i młodzieży, których opieku-
nowie biorą udział w naszym projekcie 
zorganizujemy letni wypoczynek.

• Niezmiennym zainteresowaniem cieszą 
się spotkania stacjonarne i wyjazdowe 
Grupy Wsparcia- inicjatywy zaadreso-
wanej do opiekunów wychowujących 
niepełnosprawne dzieci. W maju zapla-
nowaliśmy pierwsze w tym roku spot-
kanie, w którym będą uczestniczyły 24 
rodziny. Dzięki  uczestnictwu w  grupie 
samopomocowej opiekunowie mogą 
skorzystać nie tylko z poradnictwa 
specjalistycznego, czy szkoleń zawodo-
wych, ale  również szkoleń mających na 
celu podniesienie kompetencji społecz-
nych( kształtowania właściwych postaw 
wobec dziecka niepełnosprawnego, ko-
munikacji interpersonalnej)  Dla dzieci 
i młodzieży organizujemy indywidu-
alne zajęcia rehabilitacyjne  oraz letni 
wypoczynek. Wszystkie rodziny mają 
możliwość zintegrowania i wymiany 
doświadczeń podczas weekendowych 
wyjazdów szkoleniowych organizowa-
nych w atrakcyjnych miejscach.

10 czerwca bieżącego roku odbędzie się 
seminarium poświęcone problematyce 
rodzicielstwa zastępczego, które zainicju-
je szereg działań mających na celu pro-
mocję tej idei. Mamy nadzieję, że nasz 
wysiłek  przyczyni się do powstania no-
wych rodzin zastępczych na terenie po-
wiatu łomżyńskiego.

O wszystkich naszych planach i działa-
niach będziemy Państwa informować na 
bieżąco w kolejnych numerach Biuletynu 
Informacyjnego  i na naszej stronie inter-
netowej.

Izabella Grochowska 
kierownik projektu

Badania przesiewowe słuchu 
u dzieci z terenów wiejskich
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu 
oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niesłyszących i Niedosłyszących „Człowiek-
człowiekowi” realizuje od marca do grudnia br. trzeci program badań przesiewo-
wych słuchu u dzieci z terenów wiejskich.

Celem programu jest wczesne wykrycie zaburzeń słuchu u najmłodszych dzieci w 
wieku szkolnym, a zarazem umożliwienie im w ramach NFZ specjalistycznego le-
czenia i rehabilitacji. Badania są bezpłatne, dobrowolne i wykonywane wyłącznie za 
zgodą rodziców dziecka. Wyniki otrzymają jedynie rodzice diagnozowanych dzieci. 
Badania są finansowane z pozabudżetowych środków IFiPS, SPONIN oraz Fundu-
szu Składkowego.

Trzeci program ruszył 
w marca i będzie rea-
lizowany do grudnia 
w szkołach podsta-
wowych na terenach 
wiejskich. Terminy 
ustala z poszczegól-
nymi szkołami ko-
ordynator Programu 
- Stowarzyszenie 
SPONIN. Analogicz-
ne programy z 2008 i 
2010 roku objęły łącz-
nie 188 287 dzieci, tj. 
niemal całą populację 
7-latków i dodatkowo 
dzieci do lat 12. U co 
5-6 dziecka stwier-
dzono różnego rodzaju zaburzenia słuchu, istotne dla ich rozwoju dziecka i jego wy-
ników nauczania. 

ZAKŁADA SIę, żE W 2011 RoKu BADAnIAmI PRZESIEWoWymI SŁuChu 
ZoStAnIE oBJętA GRuPA oK. 120 000 DZIECI.

Wyniki badań przesiewowych będą stanowiły podstawę do podjęcia działań w ra-
mach NFZ zapewniających wyrównanie szans dzieci zagrożonych niepełnospraw-
nością oraz z zaburzonym lub nieharmonijnym rozwojem na progu edukacji szkol-
nej poprzez dalszą diagnostykę, leczenie, a w końcu rehabilitację. 

Odpowiednio wczesna diagnoza zaburzeń słuchu umożliwia zaoferowanie każdemu 
dziecku specjalistycznej pomocy. Taka pomoc jest nieodłączną częścią programu 
KRUS, IFiPS i SPONIN, służącego wyrównywaniu szans rozwojowych i edukacyj-
nych dzieci z terenów wiejskich.

W powiecie łomżyńskim programem objętych zostało 31 szkół podstawowych. Na 
stronie www.sponin.org.pl można znaleźć listę szkół biorących udział w projekcie.

Źródło: www.krus.gov.pl
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Rozwinięciem zasad płynących z ww. aktów prawnych, spośród któ-
rych bardzo ważną rangę nadano zasadzie prawa dziecka do wycho-
wania w rodzinie, są zapisy szeregu ustaw, w szczególności ustawy z 
dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Lektura przepisów jed-
noznacznie wykazuje, że rodzina mająca trudności w wypełnianiu 
swoich zadań oraz dziecko z tej rodziny, ma prawo do wszechstron-
nej pomocy, w tym również do zapewnienia opieki i wychowania 
dziecku poza rodziną.

W przypadku, gdy dobro dziecka wymaga zapewnienia mu opieki 
poza rodziną (opieki doraźnej – do czasu wyjaśnienia jego sytuacji 
prawnej lub rodzinnej, albo opieki długoterminowej), można mu 
taką opiekę zapewnić umieszczając je w rodzinie zastępczej albo pla-
cówce opiekuńczo-wychowawczej.

Preferowaną przez ustawodawcę formą opieki całodobowej, ze 
względu na fakt, że najlepiej odpowiada ona warunkom tworzonym 
dziecku w rodzinie biologicznej, jest rodzina zastępcza. Szereg regu-
lacji prawnych wyprowadzonych w ciągu ostatnich dziesięciu lat, ma 
na celu tworzenie warunków do dalszego rozwoju tej formy opieki 
zastępczej, a poprzez to wypieranie przez nią tzw. form opieki typu 
zakładowego, w szczególności ograniczanie liczby dużych domów 
dziecka, przeznaczonych nie rzadko dla przeszło 30 wychowanków. 

Obecnie prowadzone są prace nad ustawą o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej, regulującą całościowo problematy-
kę związaną z zapewnianiem opieki nad dzieckiem. Jej założeniem 
jest dalsze podnoszenie standardów opieki i wychowania oraz m.in. 
wzmacnianie oddziaływań wspierających osoby pełniące funkcje ro-
dzin zastępczych. 

Aktualnie, na gruncie zapisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomo-
cy społecznej, funkcjonują następujące typy rodzin zastępczych:

1) spokrewnione z dzieckiem – ustanawiane przez sąd dla danego 
dziecka,

2) niespokrewnione z dzieckiem – ustanawiane przez sąd dla danego 
dziecka oraz

3) zawodowe niespokrewnione z dzieckiem – tworzone na podsta-
wie umowy zawieranej przez odpowiednio przeszkolone rodzi-

ny ze starostą (lub odpowiednio burmistrzem albo prezydentem 
miasta). Zawodowe niespokrewnione z dzieckiem rodziny zastęp-
cze dzielą się z kolei na rodziny:
a) wielodzietne (w których może przebywać jednocześnie od 3 

do 8 dzieci, przy czym w przypadku rodzeństwa liczba dzieci 
może być większa),

b) specjalistyczne (przeznaczone dla dzieci niedostosowanych 
społecznie albo dzieci z różnymi dysfunkcjami, problemami 
zdrowotnymi wymagającymi szczególnej opieki i pielęgnacji 
– w rodzinie tej może wychowywać się w tym samym czasie 
nie więcej niż 3 dzieci) oraz

c) o charakterze pogotowia rodzinnego (pełniące funkcję inter-
wencyjną i przeznaczone dla dzieci, którym należy zapewnić 
pilnie opiekę doraźną, do czasu uregulowania ich sytuacji ro-
dzinnej – w rodzinie tego typu może przebywać jednocześnie 
nie więcej, niż 3 dzieci).

W rodzinie zastępczej tego typu dziecko może przebywać maksymalnie 
przez okres 12 miesięcy, a w przypadkach szczególnie uzasadnionych 
nie dłużej, jak 15 miesięcy (art. 74 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej).

Pełnienie funkcji zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem ro-
dziny zastępczej wymaga:
1) uzyskania pozytywnej opinii ośrodka pomocy społecznej właści-

wego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata do pełnienia 
funkcji rodziny zastępczej, wydanej na podstawie rodzinnego wy-
wiadu środowiskowego,

2) odbycia szkolenia (prowadzonego przez powiatowe centrum po-
mocy rodzinie lub, na jego zlecenie przez ośrodek adopcyjno-
opiekuńczy) oraz uzyskania zaświadczenia kwalifikacyjnego.

Z rodziną, która jest przygotowana do pełnienia funkcji zawodowej 
niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zastępczej, zawiera się umowę, 
do której mają zastosowanie odpowiednio przepisy ustawy z dnia 23 
kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, ze zm.) do-
tyczące umowy zlecenia (art. 75 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej). 
W umowie określa się m.in. warunki, na jakich ta rodzina będzie za-
pewniała dzieciom opiekę, a także warunki wynagrodzenia. Umowę, 
o której wyżej mowa, zawiera starosta (w mieście na prawach powiatu 
– prezydent miasta) lub osoba przez niego upoważniona, zwykle dy-
rektor powiatowego centrum pomocy rodzinie.

Z racji pełnionej funkcji, zawodowym niespokrewnionym z dzie-
ckiem rodzinom zastępczym przysługuje prawo do wynagrodzenia 
z tym, że jeżeli umowę zawierają małżonkowie, wynagrodzenie przy-
sługuje tylko jednemu z nich.

W przypadku zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem wielo-
dzietnych lub specjalistycznych rodzin zastępczych, wynagrodzenie 
przysługuje z tytułu świadczonej opieki i wychowania (art. 75 ust. 
3 ustawy). Wynagrodzenie przysługuje miesięcznie w wysokości do 
160 % podstawy (tj. do kwoty 2593,60 zł), nie mniej jednak niż 95 
% podstawy, która aktualnie wynosi 1621 zł (art. 78c ust. 1 ustawy o 
pomocy społecznej), tj. nie mniej, jak 1539,95 zł.

Rodzina zastępcza - szansa dla 
dziecka, szansą dla rodziny

W nowoczesnym państwie prawa rodzina i dziecko 
objęte są szczególną troską władz publicznych. 
Wyrazem wagi, jaką również w Polsce przywiązu-
je się do zagwarantowania podstawowych praw 
dziecka, jest szereg uregulowań przyjętych do 
polskiego porządku prawnego, zarówno w obsza-
rze prawa międzynarodowego (w tym w Konwencji 
z dnia 20 listopada 1989 r. o prawach dziecka), 
jak i prawa wewnętrznego, na czele z Konstytucją 
Rzeczypospolitej Polskiej. 
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Z kolei zawodowa niespokrewniona z dzieckiem rodzina zastępcza 
o charakterze pogotowia rodzinnego otrzymuje wynagrodzenie z 
tytułu świadczonej opieki i wychowania, ale również z tytułu pozo-
stawania w gotowości przyjęcia dziecka. Wynagrodzenie przysługuje 
w wysokości 95% podstawy (w okresie pozostawania w gotowości 
przyjęcia dziecka) i 160% podstawy (od dnia przyjęcia pierwszego 
dziecka) – art. 78d ust. 2 ustawy. 

Wynagrodzenie, o którym wyżej mowa, zwiększa się o 20 % podstawy 
(tj. o 324,20 zł), jeżeli w rodzinie zastępczej przebywa w okresie dłuż-
szym niż 10 dni w miesiącu kalendarzowym więcej niż troje dzieci 
lub co najmniej jedno dziecko w wieku do ukończenia 7 roku życia, 
z orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczenie o umiarkowa-
nym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, lub umieszczone w 
rodzinie zastępczej na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach 
nieletnich (art. 78d ust. 3 ustawy).

Zasadą jest, że za wyjątkiem przypadków pilnej konieczności zapew-
nienia dziecku opieki zastępczej, umieszczenie dziecka w rodzinie za-
stępczej następuje na podstawie orzeczenia sądu. W takich sytuacjach 
umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej jest możliwe na wniosek 
lub za zgodą rodziców dziecka, na podstawie umowy cywilnoprawnej 
zawartej między rodziną zastępczą a starostą właściwym ze względu 
na miejsce zamieszkania tej rodziny. O zawartej umowie starosta za-
wiadamia niezwłocznie sąd (art. 72 ust. 6 i 7 ustawy).

Pobyt dziecka w rodzinie zastępczej przed wydaniem w tym za-
kresie orzeczenia przez sąd, jest również możliwy w przypadku 
dziecka doprowadzonego przez policję w sytuacjach:
1) zagrożenia zdrowia lub życia dziecka;
2)  porzucenia dziecka lub;
3)  gdy nie jest możliwe ustalenie 

tożsamości rodziców lub 
miejsca ich pobytu.

W ww. przypadkach dzie-
cku zapewniana jest 
opieka przez oso-

by pełniące funkcję zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem 
rodzin zastępczych o charakterze pogotowia rodzinnego. 

O przyjęciu dziecka doprowadzonego przez policję, zawodowa nie-
spokrewniona z dzieckiem rodzina zastępcza o charakterze pogoto-
wia rodzinnego powiadamia niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 
godzin, sąd opiekuńczy oraz powiatowe centrum pomocy rodzinie, 
które podejmują jak najszybciej działania mające na celu wyjaśnienie 
sytuacji dziecka (art. 74 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej). Dziecko 
doprowadzone przez policję przebywa w zawodowej niespokrewnio-
nej z dzieckiem rodzinie zastępczej o charakterze pogotowia rodzin-
nego do czasu wydania orzeczenia przez sąd opiekuńczy.

Dziecko może przebywać w rodzinie zastępczej do dnia osiągnięcia 
pełnoletniości, przy czym zgodnie z art. 78 ust. 5 ustawy o pomocy 
społecznej, rodzinie, która sprawowała funkcję rodziny zastępczej, 
przysługuje pomoc pieniężna również po osiągnięciu przez dziecko 
pełnoletności, do czasu ukończenia szkoły, w której rozpoczęło na-
ukę przed osiągnięciem pełnoletności, jeżeli nadal przebywa w tej 
rodzinie.

Rodzinie zastępczej przysługuje także pomoc pieniężna na częściowe 
pokrycie kosztów utrzymania każdego umieszczonego w niej dzie-
cka, a także pomoc na pokrycie kosztów związanych z przyjęciem 
dziecka do rodziny zastępczej. Rodzina może się również ubiegać o 
pomoc w sytuacji, gdy w związku ze zdarzeniem losowym dziecko 
wymaga dodatkowej pomocy.

Stosownie do zapisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej, rodzinie zastępczej udziela się pomocy pieniężnej na 
częściowe pokrycie kosztów utrzymania każdego umieszczonego w 
niej dziecka. Podstawą ustalenia wysokości pomocy pieniężnej jest 
również kwota 1621 zł, zwana przez ustawę o pomocy społecznej 
„podstawą”.

Rodzinie, która sprawowała funkcję rodziny zastępczej, przysługuje 
pomoc pieniężna również po osiągnięciu przez dziecko pełnoletno-

ści, do czasu ukończenia szkoły, w której rozpoczęło naukę przed 
osiągnięciem pełnoletności, jeżeli nadal przebywa w tej rodzinie  
(art. 78 ust. 5 ustawy).

Pomocy udziela rodzinom zastępczym 
starosta właściwy ze względu na miejsce 
zamieszkania rodziny zastępczej (art. 78 
ust. 3 i ust. 4 ustawy). Zadania starostów 
w tym zakresie realizują powiatowe cen-

tra pomocy rodzinie lub, w miastach 
na prawach powiatu, miejskie 

ośrodki pomocy społecznej.
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Zasadą jest, że pomocy pieniężnej udziela się rodzinom zastępczym 
w wysokości 40 % podstawy, pomniejszonej o kwotę odpowiadającą 
50 % dochodu tego dziecka, nie mniej jednak niż 10 % podstawy. 
Pomoc pieniężna może być jednak zwiększona ze względu na wiek 
dziecka, jego niepełnosprawność oraz umieszczenie w rodzinie za-
stępczej na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 
r. o postępowaniu w sprawach nieletnich – tj. w przypadku dziecka 
niedostosowanego społecznie (art. 78 ust. 4 ustawy).

W przypadku:
1) dziecka:

a) w wieku do ukończenia 7 roku życia, 
b) dziecka w wieku powyżej 7 roku życia do ukończenia 18 roku 

życia, posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności albo 
orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełno-
sprawności, a także 

c) dziecka w wieku powyżej 7 roku życia do ukończenia 18 roku 
życia, umieszczonego w rodzinie zastępczej na podstawie prze-
pisów ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w 
sprawach nieletnich, rodzinie zastępczej przysługuje pomoc w 
wysokości 60 % podstawy (tj. aktualnie 972,60 zł).

2)  dziecka:
a) w wieku do ukończenia 7 roku życia posiadającego orzeczenie  

o niepełnosprawności;
b) w wieku powyżej 7 roku życia do ukończenia 18 roku życia, po-

siadającego orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie 
o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności 
i umieszczonego w rodzinie zastępczej na podstawie przepi-
sów ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w 
sprawach nieletnich rodzinie zastępczej przysługuje pomoc w 
wysokości 80 % podstawy (tj. aktualnie 1296,80 zł).

Ponadto niespokrewniona z dzieckiem rodzina zastępcza otrzymuje 
dodatkowo na każde umieszczone w niej dziecko kwotę odpowiada-
jącą 10 % podstawy z tytułu sprawowania osobistej opieki nad dzie-
ckiem i jego wychowania (art. 78 ust. 7 ustawy),

Starosta może także przyznać rodzinie zastępczej jednorazowe 
świadczenie pieniężne na pokrycie niezbędnych wydatków związa-
nych z potrzebami przyjmowanego do rodziny dziecka w wysokości 
do 150 % podstawy (art. 78 ust. 7a ustawy). 

W przypadku, gdy na skutek zdarzenia losowego dziecko umiesz-
czone w rodzinie zastępczej wymaga dodatkowej pomocy, starosta 
może również przyznać rodzinie zastępczej, na częściowe pokry-
cie skutków tego zdarzenia:
a) jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości do 50 % pod-

stawy albo okresowe świadczenie pieniężne w wysokości do 50 % 
podstawy wypłacane przez okres trwania bezpośrednich skutków 
tego zdarzenia;

b) pomoc w formie rzeczowej o wartości do 50 % podstawy (art. 78 
ust. 7b ustawy).

Zgodnie z art. 78b ustawy o pomocy społecznej, w razie niemoż-
ności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, o której mowa 
w art. 72 ust. 4, rodzina zastępcza otrzymuje pomoc pieniężną w 
wysokości nie niższej niż 20 % pomocy pieniężnej ustalonej na 
podstawie art. 78 ust. 3 – w okresie pobytu dziecka w:
1) domu pomocy społecznej,
2) specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym,
3) młodzieżowym ośrodku wychowawczym,
4) młodzieżowym ośrodku socjoterapii zapewniającym całodobową 

opiekę – w przypadku gdy rodzina zastępcza nie ponosi kosztów 
utrzymania dziecka.

Przepisy dopuszczają możliwość zwiększenia przez radę powiatu, w 
drodze uchwały, wysokości kwot pomocy pieniężnej przysługującej 
rodzinom zastępczym. Podwyższenie wysokości pomocy może być 
zróżnicowane i uzależnione od spełnienia dodatkowych warunków 
określonych w uchwale rady powiatu.

Tomasz	Gniadek	-	magister	prawa	Uniwersytetu	Jagiellońskie-
go.	Od	marca	2009	r.	Kierownik	Działu	Koordynacji	Systemów	
Zabezpieczenia	 Społecznego	 Regionalnego	 Ośrodka	 Polityki	
Społecznej.	Od	1999	r.	do	2009	r.	pracownik	pomocy	społecz-
nej	w	Miejskim	Ośrodku	 Pomocy	 Społecznej,	m.in.	 Kierownik	
Działu	 Pomocy	 Dzieciom	 oraz	 główny	 specjalista.	 W	 okresie	
od		2006	do	2009	r.	prowadził	zajęcia	na	Uniwersytecie	Peda-
gogicznym	w	Krakowie	w	zakresie	podstaw	prawnych	pomocy	
społecznej	w	Unii	Europejskiej.	Trener	Instytutu	Szkoleń	i	Analiz	
Gospodarczych.

 

„Przebudzenie duchowe. Modlitwa o pogodę ducha” - to temat warsztatów dla wszystkich 
zainteresowanych problemem trzeźwości, a w szczególnie programem Anonimowych Al-
koholików.

Warsztaty dla zainteresowanych problemem trzeźwości odbędą się 5 czerwca w Łomży.

O godzinie 14:30 w Kościele Ojców Kapucynów przy ul. Krzywe Koło odbędzie się konferen-
cja ojca Marka Skowrońskiego. Godzinę później, o 15:30, mityng otwarty grupy AA Omega 
w sali katechetycznej przy Kościele Ojców Kapucynów.

„Przebudzenie duchowe. 
modlitwa o pogodę ducha”
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Nie bądź obojętny!
Małe serce 
 płacze cichutko...

Psycholog sądowy, Przewodnicząca Komi-
tetu Ochrony Praw Dziecka, członek wielu 

organizacji krajowych i 
zagranicznych zajmują-
cych się ochroną praw osób 
pokrzywdzonych, ekspert i 
komentator w mediach w 
zakresie spraw dotyczą-
cych patologii w rodzinie 
i różnych form przemocy 
wobec dzieci.

Rodzice Ewy rozstali się tak, jak się pobrali. Szybko. Byli oboje 
bardzo młodzi, szczególnie matka. Urodziła Ewę jak miała 17 
lat. Dziecko było słabe i chorowite. Lekarze nie dawali dziew-
czynce większych szans na przeżycie. Ojciec, chłopak z małej 
nadmorskiej miejscowości nie mógł zaaklimatyzować się w du-
żym mieście. Odchodził, wracał, znów odchodził. Za którymś 
razem wyjechał do Niemiec. I tam już został. O powrocie do 
kraju w tamtych latach nie było mowy.

Ewę wychowywała matka i dziadkowie. Cudowni, wspaniali lu-
dzie, uzupełniali się w tym wychowaniu. Babcia była prawdziwą 
gospodynią domową, która prała, piekła chleb, gotowała, szyła 
i pucowała ryżową szczotką podłogi. Tego wszystkiego dzielnie 
uczyła wnuczkę, która o dziwo nie umarła, jak przepowiadali le-
karze. Ewa buntowała się. Ale babcia mówiła:

- Obyś dziecko nigdy nie musiała tego robić, ale powinnaś to 
wszystko umieć.

I jak Ewa miała 6 lat, to już posługiwała się igłą szyjąc sukienki 
dla lalek, lepiła z babcią pierogi i prała na tarze.

Dziadek pochodził z zacnej, inteligenckiej rodziny z zasadami i 
świetnymi manierami. Doskonale wykształcony, znał wiele ob-
cych języków, mówił przepiękną polszczyzną. A przy tym był 
szalenie wyrozumiałym i tolerancyjnym człowiekiem. Z aniel-
ską cierpliwością odpowiadał na dziesiątki pytań wnuczki.

Jednej rzeczy Ewa nie mogła darować dziadkowi. Prosiła go, aby 
pozwolił jej czasami zwracać się do siebie „tatusiu”.

- Jesteś dla mnie najważniejszą osobą. Nad życie cię kocham. Ale 
twój tata żyje, pewnie go kiedyś spotkasz - odpowiadał.

Ewa próbowała nawet jakiś taki układ dziecięcy z dziadkiem za-
wrzeć. Żeby chociaż na chwilę, jak inne dzieci słyszą pozwolił jej 
tak mówić. Ale dziadek nie godził się.

Bardzo jej brakowało, że nie ma do kogo mówić „tatusiu”. To 
był główny problem jej dzieciństwa. Nie mogła zrozumieć dla-
czego ten dobry, kochany człowiek nie chce tak banalnego, pro-
stego życzenia spełnić. Dlatego kiedy czasem budziła się w nocy 
zastanawiała się, czy dziadek jej mówi prawdę. Bo przecież nie 
chce zgodzić się na taki drobiazg. Dopiero po latach zrozumiała 
dlaczego dziadek tak pryncypialnie nie zezwalał jej na to. Z per-
spektywy bardziej dojrzałego życia wiedziała, że to było uczciwe. 
Ale dla dziecka 5-letniego był to dramat.

Czasami nachodziły ją inne lęki, obawa co będzie, gdy dziadka 
lub babci zabraknie. Ten lęk o dziadków był porażający. Byli już 
starzy... Tak naprawdę wcale nie byli starzy, ale dla kilkuletniego 
dziecka dziadkowie na swój sposób są starzy. I dla Ewy starzy 
byli... Miała mamę, którą kochała i która ją kochała, ale była bar-

dziej jej przyjaciółką. Była taka młodziutka i śliczna. O nią bać 
się nie musiała.

Ojca biologicznego poznała jak miała 7 lat. Pojechały do niego z 
mamą. Okazało się, że żyje tam z inną kobietą, ma maleńką có-
reczkę. Ale bardzo tęsknił do pierworodnej. Był szczęśliwy, gdy 
przyjechały.

Po raz pierwszy z dumą mogła mówić „tatusiu” do mężczyzny. 
Na dodatek był to jej prawdziwy tata. Ojciec ją rozpieszczał, za-
bierał na wycieczki, prowadzał do sklepów z pięknymi zabaw-
kami. Oglądała wystrojone lalki w kapeluszach, które chodziły, 
płakały, a nawet kłaniały się. Było jak w bajce, która choć smutna 
na początku, dobrze się kończy.

- To wszystko będzie twoje, jak ze mną zostaniesz - zapewniał ją 
ojciec.

Nie rozumiała, co oznaczają te słowa, ale przyjemnie brzmiały. 
Do czasu. Którejś nocy, gdy nie mogła zasnąć podsłuchała roz-
mowę swoich rodziców. To była decydująca rozmowa o przy-
szłości, o dalszym życiu, o ewentualnym pozostaniu za granicą, 
wreszcie o rozwodzie, bo takowego nie było, mimo związku z 
inną kobietą i dziecka. Usłyszała propozycję ojca, żeby ją matka 
mu zostawiła.

Świadomość, że dorośli ludzie mogą za nią podjąć decyzję ją do-
tyczącą i może nigdy nie zobaczy dziadka lub babci, że straci 
matkę - przyjaciółkę była tak przerażająca, że żadne lalki w ka-
peluszach, czułości ojca i spacery nie były w stanie jej uspo-
koić. Ewa nie jadła, nie spała i błagała matkę, aby 
wróciły. I matka 
skróciła pobyt. 
Nie żałowała tego 
nigdy. A na bal 
maturalny odpro-
wadził ją dziadek.

Mirosława Kątna
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Podstawową misją Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Nie-
pełnosprawnych jest wspieranie rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz aktywizacji osób niepełnosprawnych. Aktywizację, jako głów-
ny cel działalności Funduszu, odzwierciedlają zasady programów 
PFRON, stanowiące uzupełnienie działań realizowanych w ramach 
zadań ustawowych Funduszu.
Przy realizacji swoich celów PFRON ściśle współpracuje z samorzą-
dami wojewódzkimi i powiatowymi. Samorządy otrzymują środki 
PFRON na podstawie algorytmu określanego w drodze rozporzą-
dzenia przez Radę Ministrów.
Niestety od 2008 roku środki dla jednostek samorządu terytorialne-
go na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 
są systematycznie zmniejszane. 
W 2010 roku samorządy otrzymały z PFRONU o 349 415 000 zł mniej 
niż w roku 2008. W całym kraju wiele zadań nie  zrealizowano w pełni, 
a pomoc dla niepełnosprawnych musiała zostać ograniczona.
Powiat łomżyński również otrzymał mniej środków na pomoc nie-
pełnosprawnym. W roku 2009 było to 880 328 zł a w bieżącym już 
tylko 719 688 zł. 

Środki z PFRONu powiat łomżyński przeznacza na dofinansowanie 
WTZ w Marianowie, rehabilitację, która obejmuje dofinansowanie 
staży, prac interwencyjnych, przygotowania zawodowego w miejscu 
pracy osób niepełnosprawnych poszukujących pracy; wsparcia pod-
jęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do 
spółdzielni socjalnej; zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy 
osoby niepełnosprawnej; refundacji wynagrodzeń oraz składek na 
ubezpieczenia społeczne pracodawcy zatrudniającemu osoby niepeł-
nosprawne. Kolejną grupą form wsparcia jest rehabilitację społeczna 
czyli dofinansowanie: likwidacji barier architektonicznych, technicz-
nych i w komunikowaniu się; turnusów rehabilitacyjnych dla osób 
dorosłych, dzieci i młodzieży; zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, 
przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych dla osób do-
rosłych, dzieci i młodzieży niepełnosprawnej; sportu, kultury, rekre-
acji i turystyki osób niepełnosprawnych.

Mimo ograniczonych środków finansowych Powiatowe Centrum Po-
mocy Rodzinie w Łomży odnosi wiele sukcesów na polu walki o lepsze 
życie osób niepełnosprawnych. Dynamicznie poszukuje innych moż-
liwości finansowania wsparcia m.in. z Funduszy Europejskich. 

Źródło: www.pfron.org.pl, www.naszesprawy.com.pl
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Innowacyjny system dla niewidomych opracowują polscy inżynie-
rowie m.in. z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Jego częś-
cią będzie bransoletka ostrzegająca wibracjami np., gdy niewidomy 
zbliży się do krawędzi peronu. „To projekt innowacyjny nie tylko na 
skalę Polski, ale i Europy. Takiego systemu na pewno jeszcze w Euro-
pie nie ma” - zapewnia jego współtwórca, profesor AGH dr hab. Jerzy 
Wiciak. System składa się z trzech modułów: bransoletki, kontrolera 
i anteny. Dzięki nim system będzie rejestrował pojawienie się osoby 
niewidomej w określonej strefie i adekwatnie reagował: podawał wi-
bracje lub sygnały akustyczne. 
Obecność niewidomego w strefie zagrożenia zarejestruje antena 
umieszczona np. pod posadzką. Informację tę antena prześle do 
urządzenia zwanego kontrolerem, schowanego np. na peronie czy 
przystanku. Kontroler zaś, po przeprowadzeniu analizy, prześle syg-
nał do bransoletki. 
Naukowiec zapowiada, że system będzie wykorzystywany w miej-
scach, które inżynierowie nazwali niebezpiecznymi. Za miejsca nie-
bezpieczne twórcy systemu uważają np. krawędzie peronów, wykopy, 
schody. W takich miejscach bransoletka ostrzeże niewidomego po-
przez wibracje. 
„System będzie też wykorzystywany w tzw. miejscach istotnych: 
przystankach komunikacji miejskiej, przejściach przez jezdnię, wej-
ściach do urzędów, informacji turystycznej” - dodaje dr Wiciak. W 
tego typu miejscach system byłby wzbogacony o układ nagłaśniający. 
Wchodząc do urzędu lub instytucji niewidomy usłyszałby komuni-
kat: „Jesteś przy Urzędzie Miasta” lub „Jesteś przy poczcie”. 
Z kolei w momencie, gdy osoba niewidoma pojawi się na przystan-
ku i naciśnie odpowiedni przycisk na bransolecie, oprócz wibracji 
usłyszy komunikat, np. ile minut musi czekać na przyjazd swojego 
tramwaju.
„Możliwe jest połączenie naszego systemu z działającym np. w 
Krakowie czy Warszawie elektronicznym systemem tablic pokazu-
jących na bieżąco oczekiwany czas nadjechania tramwaju” - uważa 
dr Wiciak. 
Wynalazcy szacują, że koszt wibrującej bransoletki sięgnie kilkudzie-
sięciu złotych, a całego systemu - kilku tysięcy złotych. Jak deklaruje 
dr Wiciak, inżynierowie potrzebują jeszcze około roku, by dopraco-
wać system pod względem inżynierskim i kolejne pół roku na prze-
prowadzenie dalszych testów. 
System był już testowany w dwóch miejscach: Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących 
w Krakowie i w Krakowskiej Spółdzielni Niewidomych SANEL. „W 
obydwu miejscach było to przyjęcie bardzo gorące, powiedziałbym 
wręcz entuzjastyczne”. 
W projekcie biorą udział naukowcy z Akademii Górniczo-Hutniczej 
i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz z Politech-
niki Krakowskiej i Politechniki Poznańskiej. 

Źródło: PAP

Nowy system 
ostrzegania

niewidomych



BIULETYN INFORMACYJNY „Razem ku samodzielności” „Razem ku samodzielności” BIULETYN INFORMACYJNY

maj 2011 r.      nr 1 (1) 15

BIULETYN INFORMACYJNY „Razem ku samodzielności” „Razem ku samodzielności” BIULETYN INFORMACYJNYBIULETYN INFORMACYJNY „Razem ku samodzielności” „Razem ku samodzielności” BIULETYN INFORMACYJNY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży informuje 
iż w ramach realizacji projektu systemowego „Razem ku sa-
modzielności - Integracja społeczna i zawodowa osób zagro-
żonych wykluczeniem społecznym” współfinansowanego ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego utworzyliśmy w sierpniu 2008 roku Punkt Do-
radczo Konsultacyjny mieszczący się w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Łomży ul.Szosa Zambrowska 1/27. W Punk-
cie tym specjaliści różnych dziedzin udzielają bezpłatnych 
porad dla beneficjentów naszego Projektu jak i mieszkańców 
powiatu łomżyńskiego.

Od maja 2011 roku wznowiliśmy działalność Punktu polegają-
ce  na  udzielaniu bezpłatnego poradnictwa psychologiczne-
go, prawnego i doradztwa zawodowego.

Wszystkie chętne osoby zapraszamy do korzystania 
z bezpłatnych usług Punktu Doradczo-Konsultacyjnego.

W ramach poradnictwa psychologicznego udzielane są po-
rady odnośnie problemów rodzinnych, małżeńskich, proble-
mów z dziećmi i młodzieżą, przemocy w domu.

Zakres poradnictwa prawnego obejmuje: prawo pracy, pra-
wo cywilne, prawo gospodarcze, prawo karne, prawo admi-
nistracyjne.

Poradnictwo zawodowe świadczone przez doradcę zawodo-
wego odbywać się będzie w terminach ustalanych bezpo-
średnio z osobami zainteresowanymi.

Informujemy, że Punkcie stale dostępne są dwa stanowiska 
internetowe, które uruchomiliśmy z myślą o osobach mają-
cych trudności w dostępie do Internetu między innymi w celu 
umożliwienia im aktywnego poszukiwania pracy, przygoto-
wania i wydrukowania dokumentów aplikacyjnych i innych.

Więcej informacji o dyżurach specjalistów w Punkcie moż-
na uzyskać pod numerem tel. 086 / 215 69 42 lub osobiście 

w siedzibie PCPR Łomża, pok. 209.

PunKt DoRADCZo – KonSultACyJny
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DZIAŁAnIA W ZAKRESIE WSPIERAnIA FunKCJonoWAnIA 
RoDZIn  ZAStęPCZyCh I WyChoWAnKÓW Z PlACÓWEK 
oRAZ uDZIElAnIA PomoCy ŚRoDoWISKoWEJ

ZAKRES I FoRmy PomoCy RoDZInom ZAStęPCZym

W  2010 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży obej-
mowało opieką  33 rodziny zastępcze, wychowujące 72 dzieci 
oraz 18 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych. 24 to 
rodziny spokrewnione wychowujące 44 dzieci. Z ogólnej licz-
by – 15 rodzin wychowowywało 27 dzieci z innych powiatów, 
9 to rodziny niespokrewnione wychowujące 28 dzieci.

Pracownicy socjalni Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 
Łomży raz na pół roku odwiedzają rodziny zastępcze zamiesz-
kałe na terenie 9 gmin powiatu łomżyńskiego w celu dokona-
nia  oceny sytuacji rodzinnej i udzielonej pomocy  rodzinom 
zastępczym. W 2010 r. pracownicy socjalni przeprowadzili 160 
wywiadów środowiskowych (rodzinnych) w rodzinach zastęp-
czych i u pełnoletnich wychowanków. W kwestiach  pomocy 
rodzinom zastępczym i placówkom opiekuńczo – wychowaw-
czym Dyrektor PCPR w Łomży wydał 140 decyzji administra-
cyjnych Z wywiadów rodzinnych wynika, że rodziny zastępcze 
w powiecie łomżyńskim sprawują swoją funkcję prawidłowo. 
Dzieci w nich umieszczone mają zapewnioną opiekę i warunki 
do ich rozwoju psychofizycznego. Sporządzono 27  sprawozdań 
z sytuacji rodzinnej i udzielonej pomocy rodzinom zastępczym 
z terenu powiatu łomżyńskiego dla Sądu Rejonowego w Łomży 
Wydział Rodzinny i Nieletnich. 

W ubiegłym roku na świadczenia pieniężne dla rodzin zastęp-
czych i wychowanków wydatkowano kwotę 811. 412  zł., mniej 
o 15.588zl. niż w 2009r., z  tego  kwotę  182031  zł.  zrefundo-
wały inne powiaty za swoje dzieci umieszczone w naszych ro-
dzinach zastępczych (powiat zambrowski, ostrołęcki, kolneński,  
grajewski, węgorzewski , miasta: Gdańsk, Łomża i Warszawa).  
Ponadto wydatkowano kwotę  50.348  zł  pochodzącą z EFS 
w ramach projektu systemowego „Razem ku samodzielności…” 
dla 15 usamodzielnianych wychowanków.
Wszystkie środki finansowe zostały wykorzystane zgodnie z 
przeznaczeniem. I tak:

1.  Na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 72 dzieci z 33 
rodzin zastępczych wydatkowano łącznie kwotę 672189 zł. 
Rodziny zastępcze otrzymywały pomoc pieniężną w wyso-
kości określonej w ustawie o pomocy społecznej i rozporzą-
dzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 18 października 
2004r. (Dz. U. z 2004r. Nr 233,poz. 2344) w sprawie rodzin 
zastępczych. Kwota stanowiąca podstawę do ustalania wy-
sokości pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów 
utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej 
wynosiła 1647 zł.

 W roku sprawozdawczym 16  dzie-
ci odeszło z rodzin zastępczych, w 
tym: 3 do adopcji, 8 do rodziców 
biologicznych, 5 wychowanków  
z mocy prawa  przeszło na kon-
tynuowanie nauki. 

 W 2010 r. na mocy orzecze-
nia Sądu  objęto pomocą 
8 nowoprzybyłych  dzieci 
poprzez umieszczenie ich w 
rodzinach zastępczych.

2.  W roku sprawozdaw-
czym udzielono także 
jednorazowej pomocy 
pieniężnej 4 rodzinom 
zastępczym w związku z 
przyjęciem dzieci. Wydano na ten cel ogółem 8. 818 zł, w tym  
2.818 zł. – to środki zrefundowane przez inne powiaty.

3.  Miesięczną pomocą z tytułu kontynuowania nauki objętych 
było 18 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych. Na 
w/w pomoc wydano ogółem kwotę  96.332zł. Świadczenie to 
wynosiło 494,10zł miesięcznie.

4. W 2010 r. 2 wychowanków otrzymało pomoc pieniężną na 
usamodzielnienie w ogólnej  kwocie 9.882 zł.

5. W okresie od stycznia do grudnia 2010 r. -  12 wychowanków  
otrzymało pomoc rzeczową na zagospodarowanie o wartości 
23.069 zł.  Ponadto 11 wychowankom   z  rodzin  zastępczych    
sfinansowano   w/w pomoc na kwotę  39.942zł  ze środków 
EFS  w ramach projektu systemowego realizowanego  przez 
PCPR w Łomży : „Razem ku samodzielności – Integracja 
społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem spo-
łecznym”. Dzięki tej pomocy wychowankowie mogli zakupić 
potrzebny im sprzęt, taki jak: meble, łóżka, lodówki, pralki, 
odkurzacze , telewizory,  komputery, materiały do remontu 
mieszkania  itd.

6. W roku sprawozdawczym 3 wychowanków otrzymało pomoc 
na pokrycie wydatków związanych z wynajmem pokoju na 
kwotę  9. 940 zł.  Ponadto 2 wychowanków  otrzymało w/w 
pomoc ze środków EFS na kwotę  3.200 zł 

7. Oprócz w/w  form pomocy przewidzianych w ustawie o po-
mocy społecznej PCPR pozyskał dodatkowe środki z EFS na 
integrację społeczną i zawodową wychowanków w tym:
-  9 wychowanków ukończyło  kursy zawodowe potrzebne 

do podjęcia zatrudnienia ( księgowości, wózków widło-
wych, fryzjerski, kosmetyczny, spawania, prawa jazdy kat 
„B” ) na kwotę 13.745zł.

- 2 osobom  zostały sfinansowane czesne za naukę w szko-
łach wyższych na kwotę 5.200zł., 

-  15 osób skorzystało z konsultacji specjalistycznych, tj.  z 
porad prawnych, zawodowych i psychologicznych do wy-
boru.

RODZINY ZASTĘPCZE POWIATOWE CENTRUM

POMOCY RODZINIE

W ŁOMŻY
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L iczb a d zieci u m ieszczo n ych  w  ro d zin ach  zastęp czych  w  latach  
2005 - 2010
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tabela obrazuje udzieloną pomoc 
pieniężną w złotych dla rodzin 
zastępczych i wychowanków 
ogółem w latach 2005 – 2010

liczba dzieci umieszczonych 
w rodzinach zastępczych 

w latach 2005 – 2010

PomoC  WyChoWAnKom  
oPuSZCZAJąCym PlACÓWKI 
oPIEKuńCZo-WyChoWAWCZE. 

Na realizację zadań z zakresu placówek opiekuńczo – wycho-
wawczych plan wydatków po zmianach wyniósł  464.330 zł.  Po-
nadto wykorzystano kwotę 15.660 zł. ze środków EFS, i tak:

1. Na miesięczną pomoc z tytułu kontynuowania nauki przez 14 
pełnoletnich wychowanków z placówek opiekuńczo – wycho-
wawczych pochodzących z powiatu łomżyńskiego wydano 
ogółem 103.978 zł.  Podobnie jak w przypadku wychowan-
ków z rodzin zastępczych pomoc ta wynosi 30 % podstawy; 
świadczenie to wynosiło 494,10 zł miesięcznie, 

2. W 2010r. 5 wychowanków  otrzymało  pomoc pieniężną na 
usamodzielnienie w ogólnej kwocie  32.940 zł.

3. W okresie sprawozdawczym 2 wychowanków otrzymało po-
moc rzeczową na kwotę  1.428 zł. z budżetu powiatu łomżyń-
skiego. Natomiast ze środków EFS w ramach ww. projektu 4 
wychowanków otrzymało pomoc na wartość ogólną 15.660 zł., 
która została przez nich wykorzystana na zakup niezbędnego 
sprzętu gospodarstwa domowego oraz pomocy naukowych.

4. W 2010 r. pokryto z budżetu powiatu koszty wynajmu stancji dla 
6 wychowanków opuszczających Zespół Placówek Opiekuńczo 
– Wychowawczych w Łomży na łączną kwotę 20.200  zł.

5. Oprócz w/w  form pomocy przewidzianych w ustawie o po-
mocy społecznej PCPR pozyskał dodatkowe środki z EFS na 
integrację społeczną i zawodową wychowanków w tym  :
- 2 wychowanków  ukończyło kursy zawodowe potrzebne 

do podjęcia zatrudnienia ( kursy prawa jazdy kat „ B”),
- 4 osoby skorzystało z konsultacji specjalistycznych, tj.  z 

porad prawnych, zawodowych i psychologicznych do wy-
boru.

6. Na utrzymanie 14 wychowanków w placówkach opiekuń-
czo – wychowawczych wydatkowano ogółem  360.352 zł , w 
tym:
- 12.000 zł  za 1 wychowankę w Domu Dziecka w Siennicy,
- 182.400 zł  za 7 wychowanków w Zespole Placówek Opie-

kuńczo – Wychowawczych  w Zambrowie,
- 122.152 zł  za  5 wychowanków w Wielofunkcyjnej Placów-

ce Opiekuńczo – Wychowawczej w Łomży,
- 43.800 za 1 wychowankę w Pogotowiu Opiekuńczym w 

Olsztynie. W okresie sprawozdawczym przybył 1 wycho-
wanek.

Ewa Elster - Starszy specjalista pracy socjalnej PCPR w Łomży
Urszula Szlichta - Starszy pracownik socjalny PCPR w Łomży
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Sztuka osób niepełnosprawnychSztuka osób niepełnosprawnych

 

Kiedy odwiedza mnie moja sąsiadka Joasia Łada, w domu robi 
się jasno i kolorowo. Pogodna, uśmiechnięta, trochę nieśmiała, 
zawsze przynosi mi bukiecik bibułkowych kwiatków.
Pierwsze, jakie dostałam przypominały kwiaty polne, koszyczko-
we o jednym rzędzie płatków. Następne bukieciki złożone były 
już z kwiatów o bardziej skomplikowanym układzie i wyglądzie 
kwiatostanów, uplastyczniały się na podobieństwo róż, chabrów, 
żonkili i malw. Długie spacery w plenerze, łąkowe zachwyty, 
przydomowy ogródek kwiatowy Joasi są inspiracją do tworzenia tak bajecznych kom-
pozycji. Podczas ostatniej wizyty otrzymałam bukiet palemek wielkanocnych. W tym 
rękodziele widać już profesjonalizm. Kreacja artystyczna Joasi ewoluuje, zmienia się 

jak pory roku, nastroje, emocje...   Jej pasja, 
hobby są starannie pielęgnowane przez 
Panie terapeutki na Warsztatach Terapii 
Zajęciowej „BONA” w Łomży.

	 	 sąsiadka Teresa A. 

„W OGRODZIE JOASI” 



Biuletyn Informacyjny „Razem ku samodzielności” powstał w ramach realizacji projektu

„RAZEM ku SAMODZIElNOśCI – INtEgRACjA SPOŁECZNA I ZAWODOWA 
OSóB ZAgROżONyCh WykluCZENIEM SPOŁECZNyM”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, 

Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
przez powiatowe centra pomocy rodzinie, 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013
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