Dane dotyczące IOP w tym dane statystyczne za 2018 r.
1. Liczba miejsc w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym – 20.
2. Liczba dzieci objętych opieką w ciągu 2018 roku – 63 dzieci i niemowląt do pierwszego
roku życia pozbawionych opieki rodziców, które wymagają specjalistycznej opieki
i w okresie oczekiwania na przysposobienie nie mogą zostać umieszczone w pieczy
zastępczej.
3. Zakres odbiorców usług Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego (zwanego dalej
IOP) - dzieci i niemowlęta do pierwszego roku życia, pozbawione opieki rodziców, które
wymagają specjalistycznej opieki i w okresie oczekiwania na przysposobienie nie mogą
zostać umieszczone w pieczy zastępczej,
4. Personel :
a) kierowniczy i administracyjny - 4 osoby,
b) merytoryczny – 5 osób
c) opieki i wychowania dzieci – pielęgniarki i opiekunki dziecięce -21 osób,
d) personel medyczny - 3 osoby
5.

Wysokość udzielonej dotacji:
a) kwota 1.535.000,00 zł z czego: 1.280.000,00 zł dotacja j.s.t. oraz 255.000,00 zł – środki
własne Samorządu Województwa Mazowieckiego
b) kwota podlegająca rozliczeniu: 1.535.000,00 zł; (1.274.032,37 zł dotacji od j.s.t. oraz
260.967,63 zł środków własnych)
c) Wysokość średniego miesięcznego wydatku utrzymania dziecka w IOP:
 5.761,60 zł (styczeń – luty 2018 r.) - Zarządzenie nr 343/17 Marszałka Województwa
Mazowieckiego z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych
wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w interwencyjnym ośrodku
preadopcyjnym w roku 2017 (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 2536);
 6.516,70 zł (marzec – grudzień 2018 r.) - Zarządzenie nr 481/18 Marszałka
Województwa Mazowieckiego z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średnich
miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w interwencyjnym
ośrodku preadopcyjnym w roku 2018 (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 1457).

9. Wykaz powiatów województwa mazowieckiego korzystających z usług IOP :
Z 16 powiatów województwa mazowieckiego w IOP umieszczono 63 dzieci: garwoliński (2),
grójecki (3), otwocki (2), piaseczyński (1), pruszkowski (7), sierpecki (2), sochaczewski (1),
żyrardowski (2), siedlecki (1), wołomiński (7), grodziski (1), legionowski (1), m. Radom (1),
m. Mława (1), m. st. Warszawa (30) oraz z powiatu łukowskiego (1).
10. Liczba Zespołów ds. okresowej ocen zasadności pobytu dzieci w IOP:
W 2018 r. odbyło się 5 Zespołów z udziałem przedstawicieli ośrodków adopcyjnych,
powiatów pochodzenia dzieci, personelu medycznego IOP, przedstawicieli instytucji
z zakresu wspierania rodziny (np. asystenci rodziny), rodzin biologicznych oraz
przedstawicieli MCPS.
11. Usługi realizowane przez IOP:
a) wyżywienie, opieka pielęgnacyjna, praca socjalna, wczesna interwencja medyczna,
rehabilitacyjna i psychopedagogiczna, diagnostyka ambulatoryjna, obrazowa
i psychoruchowa;
b) współpraca Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej w zakresie wydawania
skierowań dotyczących umieszczania dzieci w IOP, a w dalszej kolejności zawierania

porozumień z powiatami pochodzenia dzieci zobowiązanych do ponoszenia kosztów za
dzieci umieszczone w IOP;
c) współpraca z organizatorami pieczy zastępczej, gminami, sądami, ośrodkami
adopcyjnymi w zakresie docelowego zapewnienia stabilnego środowiska rodzinnego po
opuszczeniu przez dzieci IOP.
12. Rezultaty realizacji zadania:
a) w ciągu 2018 roku w IOP zapewniło opiekę 63 dzieci, z czego dzieci zostały wypisane z
IOP do następujących form opieki:
 33 dzieci – powierzono do rodzin adopcyjnych,
 5 dzieci - powróciło do rodzin biologicznych,
 9 dzieci - umieszczono w rodzinnej pieczy zastępczej,
 1 dziecko – umieszczono w instytucjonalnej pieczy zastępczej,
 1 dziecko - zmarło z powodu wielowadzia,
b) Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w imieniu Województwa Mazowieckiego
w porozumieniu i na podstawie dokumentacji przekazanej przez IOP, powiaty:
 wydało 52 skierowania dzieci do interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego na
wniosek powiatu właściwego do ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie
dziecka,
 zawarło 58 porozumień z powiatami pochodzenia dzieci w sprawie przyjęcia
dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości średnich miesięcznych
wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w ośrodku.

