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I. WSTĘP  

 
Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej nakłada na powiat obowiązek  

opracowania i realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych.  

Rada Powiatu Średzkiego uchwałą  nr XXXII/160/2002 z dnia 21 marca 2002r.uchwaliła  

Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Powiatu Średzkiego. 

 W związku z wykonaniem większości zadań ujętych w Strategii, a także  nowelizacją ustawy 

z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej powstała konieczność uchwalenia nowego 

dokumentu. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 

2009-2020 zwana dalej Strategią określa misję, cele i przyjmuje kierunki działania  powiatu 

średzkiego  w zakresie polityki społecznej . 

W części pierwszej dokumentu zawarte zostały uwarunkowania prawne działania samorządu 

powiatu w obszarze polityki społecznej , a w szczególności w sferze pomocy społecznej.          

W dalszej części opracowania ukazano obszary problemowe wynikające z diagnozy 

problemów społecznych powiatu średzkiego  oraz część programową Strategii. 

 

II. METODOLOGIA OPRACOWANIA DOKUMENTU 
  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. prace nad dokumentem 

 Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009 – 2020  

rozpoczęło w roku 2007 i trwały do miesiąca października 2008r. 

 Na całość opracowania Strategii składają się: 

- analiza źródeł zastanych - informacje i opracowania Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Środzie Wlkp., Ośrodków  Pomocy Społecznej gmin-Dominowo, Krzykosy, 

Nowe Miasto  

nad Wartą, Środa Wielkopolska i Zaniemyśl, Głównego Urzędu Statystycznego, 

Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wlkp., Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Średzkiego 

oraz Strategia Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Powiatu Średzkiego na lata 2004-2014.  

- wyniki prowadzonych badań ankietowych wśród mieszkańców powiatu średzkiego, 

- wyniki prac uczestników debat nad Strategią odbytych w dniach 6 sierpnia 2008r. 

 i 11 października 2008r., których przedmiotem było zidentyfikowanie głównych obszarów 

problemowych oraz określenie celów strategicznych. 

 W debatach uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych powiatu i gmin, a także 

pracownicy placówek oświatowych, zdrowia, policji, pomocy społecznej , kuratorzy sądowi 

oraz przedstawiciele organizacji  pozarządowych(wykaz uczestników debat w załączeniu). 

Do budowy Strategii wykorzystano Metodę Aktywnego Planowania  Strategicznego 

polegającą na: 

- analizie otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego głównych obszarów problemowych 

(analiza SWOT), 

- analiza strategiczna dotycząca diagnozy stanu otoczenia, 

- określenie celów strategicznych i operacyjnych oraz działań  , 

- określenie zasad wdrażania i monitoringu Strategii. 

 Strategia została opracowana przez pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Środzie Wlkp. przy współpracy z Kierownikami Ośrodków Pomocy Społecznej  

w Dominowie, Krzykosach, Nowym Mieście nad Wartą, Środzie Wlkp. i Zaniemyślu.   

Projekt Strategii uzyskał pozytywną opinię ww. ośrodków pomocy społecznej.  

Projekt Strategii został przekazany do konsultacji gminom powiatu średzkiego jak również 

był przedstawiony do konsultacji społecznych organizacjom pozarządowym, Powiatowej 

Społecznej Radzie ds. Osób Niepełnosprawnych, a także w wersji elektronicznej  na stronie 

internetowej : www.pcprsrodawlkp@pro.onet.pl 

http://www.pcprsrodawlkp@pro.onet.pl/


 

 

III. CELE  STRATEGII 

        Strategia jest dokumentem planowania długookresowego oddziaływania społecznego          

i ma na celu stworzenie warunków sprzyjających redukcji niepożądanych zjawisk 

społecznych. Strategia określa w szczególności kierunki działań zmierzających do  

przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu mieszkańców powiatu średzkiego. Opracowując 

Strategię uwzględniono podstawowe akty prawne mające wpływ na lokalna politykę 

społeczną. Obszary działania powiatu w sferze pomocy społecznej  określa ustawa z dnia 12 

marca 2004r. o pomocy społecznej(Dz.U.z 2008r.Nr115,poz.728). Artykuł 19 ust.1  pkt 1 

cytowanej ustawy nakłada na powiat obowiązek  opracowania Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem  jest 

integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka. Zgodnie z zapisem art. 2 ustawy  pomoc 

społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa , która ma na celu umożliwianie osobom 

i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie 

pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.  

Zadania powiatu w obszarze polityki społecznej określone są również w następujących aktach 

prawnych : 

-Ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

        (Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493) 

-Ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii 

        (Dz.U. z 2005 r. Nr 179, poz. 1485) 

-Ustawie z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym  

        (Dz.U. z 2003r. Nr 122, poz.1143 z późn. zm.) 

-Ustawie  z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

(Dz.U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.) 

-Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 

(Dz.U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) 

-Ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z  2008r. Nr 14, poz. 92). 

Główne cele przedstawione w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu 

Średzkiego  są zgodne z założeniami: 

1)   Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013 

     -cele: „Rozwijanie konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy 

      i przedsiębiorczości, zdolnej do długofalowego, harmonijnego rozwoju, zapewniającej 

      wzrost zatrudnienia, poprawę spójności społecznej, ekonomicznej i przestrzennej z Unią 

      Europejską  na poziomie regionalnym i krajowym oraz celami cząstkowymi „zwiększenie 

      poziomu zatrudnienia  i wykształcenia”, „wspomaganie udziału w procesach 

      rozwojowych i modernizacyjnych wszystkich regionów i grup społecznych”. 

2) Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007 – 2015 

    - głównym celem strategii jest podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców Polski 

    poszczególnych obywateli i rodzin.  

3) Narodowej Strategii Integracji Społecznej,  

    - działania mają przyczynić się do:  

 dostosowania edukacji i szkolenia do wymogów życia i pracy w społeczeństwie 

opartym na wiedzy,  

 rozwijania aktywnej polityki zatrudnienia przyczyniającej się do tworzenia większej 

liczby lepszych miejsc pracy,  



 modernizacji systemu ochrony socjalnej, w tym systemów emerytalnych i ochrony 

zdrowia, m.in.  w celu zapewnienia ich finansowej stabilności oraz odpowiedniej koordynacji 

z celami polityki edukacyjnej i polityki zatrudnienia, wspierania integracji społecznej, aby 

uniknąć pojawienia się trwale zmarginalizowanej klasy ludzi  niezdolnych do funkcjonowania 

w społeczeństwie opartym na wiedzy. 

 

4) Strategii Polityki  Społecznej na lata 2007 – 2013  

     - celem jest zbudowanie zintegrowanego systemu polityki państwa prowadzącej do 

     ułatwienia wszystkim  obywatelom równego dostępu do praw społecznych.  

 

5) Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do roku 2020 

     -mającą na celu poprawę jakości przestrzeni województwa, systemu edukacji, rynku pracy, 

     gospodarki  oraz  sfery społecznej skutkująca wzrostem poziomu życia mieszkańców. 

     Powyższy cel będzie  osiągany  przez : 

    -poprawę sytuacji demograficznej oraz stanu zdrowia mieszkańców, 

    - poprawę warunków mieszkaniowych, 

    - rozwój usług socjalnych, 

    - wzrost bezpieczeństwa, 

    - ograniczenie skali patologii oraz wykluczeń społecznych, 

    - budowa kapitału społecznego na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, 

    - wzrost udziału sportu i rekreacji w życiu mieszkańców regionu. 

 

6) Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 

    -celem jest rozwój kapitału ludzkiego oraz wzmocnienie spójności społecznej regionu na 

      rzecz wzrostu zatrudnienia,  poprzez: 

    - dostosowanie systemu edukacji do potrzeb rynku pracy, 

    - poprawę standardów opieki medycznej, 

    - wyrównywanie dysproporcji wewnątrzregionalnych w dostępie do infrastruktury 

      społecznej, 

    - wzmocnienie infrastruktury sektora pozarządowego. 

 

7) Wojewódzkiego programu pod wspólnym tytułem „Razem- Więcej-Łatwiej” skierowanym   

do następujących grup społecznych: 

 Program wsparcia osób niepełnosprawnych w województwie wielkopolskim „Razem 

sprawniej”. 

 Program wspierania aktywności seniorów i ich rodzin oraz zapobiegania marginalizacji 

życia ludzi starszych w Wielkopolsce „Więcej wiosny jesienią”. 

 Program wsparcia rodzin w województwie wielkopolskim „Łatwiej w rodzinie”. 

Programy te mają na celu: 

 zbudowanie wojewódzkiego systemu wsparcia dla osób najbardziej potrzebujących 

pomocy, 

 zintegrowanie działań zawodowych służb, wolontariuszy organizacji społecznych, 

kościołów i osób prywatnych. 

 

8) Strategii  Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Średzkiego 2004-2014 określającą 

powiat,  jako obszar z dobrze rozwinięta siecią usług. 

    Strategia  zakłada podejmowanie działań w zakresie: 

    -   zmniejszenia bezrobocia i łagodzenia jego społecznych skutków, 

    -    poprawy bezpieczeństwa i zapobieganie patologiom poprzez m.in. rozwój systemu  

     pomocy dziecku i rodzinie.  



Cele Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych są również spójne z założeniami, 

priorytetami i kierunkami zawartymi w dokumentach Unii Europejskiej, w szczególności               

z Sektorowym Programem Operacyjnym Rozwój Zasobów Ludzkich Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju 

Regionalnego   w obszarach działań finansowanych przez EFS, takich jak: 

-aktywne formy zwalczania bezrobocia, 

-przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, 

-promowanie kształcenia ustawicznego, 

-doskonalenie kadr i rozwój przedsiębiorczości, 

- aktywizacja zawodowa kobiet. 

 

Spójność celów Strategii z założeniami kraju i województwa wielkopolskiego  

w obszarze polityki społecznej oraz działań na rzecz integracji pozwoli m. in. na uczestnictwo 

powiatu średzkiego w ponadlokalnych programach mających na celu  rozwiązywanie  

problemów społecznych oraz integrowanie lokalnych społeczności na rzecz przeciwdziałania 

wykluczeniom społecznym. Strategia zakłada , że realizacja działań   odbywać się będzie 

przez instytucje lokalne działające w obszarze polityki społecznej, przy współpracy                       

z organizacjami pozarządowymi. 

 

IV. DIAGNOZA  POWIATU ŚREDZKIEGO 

 

1. Ogólna charakterystyka powiatu 
1
 

 

1.1.Położenie geograficzne   
 

Powiat średzki leży w środkowej części województwa wielkopolskiego na południowy 

wschód od miasta Poznania. Swoim zasięgiem obejmuje pięć gmin: Dominowo, Krzykosy, 

Nowe Miasto nad Wartą, Zaniemyśl oraz Miasto i Gminę Środa Wlkp. Powiat średzki 

graniczy z powiatami: poznańskim, wrzesińskim, jarocińskim i śremskim. Siedzibą władz 

powiatu jest miasto Środa Wlkp. - oddalone od stolicy województwa wielkopolskiego - 

Poznania - o 33 km. Przez teren powiatu przebiegają szlaki komunikacyjne łączące Wybrzeże 

Morza Bałtyckiego ze Śląskiem - droga krajowa nr 11 oraz kolejowa magistrala z północy na 

południe Polski. W odległości 9 km od Środy Wlkp. przebiega autostrada A-2, łącząca 

wschód z zachodem.  

Na terenie powiatu znajdują się stacje kolejowe w miejscowościach: Środa Wlkp., Sulęcinek, 

Solec Wlkp., Chocicza. 

W jego południowej części przepływa uregulowana rzeka Warta.  Teren powiatu jest 

równinny, a lesistość wynosi 16%. Ziemia średzka położona jest geograficznie na terenie 

Pojezierza Gnieźnieńskiego, subregionu Pojezierza Wielkopolskiego. Część północna to 

Równina  Wrzesińska urozmaicona na południowym zachodzie długą rynną jezior 

Zaniemysko-Kórnickich. Południową część ziemi średzkiej zajmuje Kotlina Śremska, którą 

pośrodku przecina szeroka pradolina Warty, płynącej tutaj  na linii wschód - zachód. 

Najwyższym wzniesieniem jest Góra Górzno - 124,2 m, położona w północno - wschodniej 

części powiatu, natomiast najniższym punktem jest dolina Warty (63,5 m) na krańcu 

zachodnim, na wysokości Solca. Urozmaiceniem pejzażu są małe rzeczki i strumienie - 

Głuszynka, Moskawa, Miłosławka, czy Średzka Struga. Na terenie powiatu znajdują się 

cztery jeziora oraz zbiornik retencyjny.   

                                                
1 Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Średzkiego na lata 2008-2014- Raport o stanie powiatu średzkiego 



Dobra lokalizacja powiatu, rozbudowana infrastruktura, dobrze rozwinięta sieć dróg 

kołowych  i kolejowych oraz bogactwo zabytków  sprawiają, że powiat średzki jest miejscem 

atrakcyjnym dla inwestycji gospodarczych jak i regionem pełnym uroku i ciekawych miejsc, 

który warto odwiedzić i dobrze poznać. 

1.2.Powierzchnia i ludność powiatu średzkiego  

Powiat średzki obejmuje obszar  623,18 km
2
. Na dzień 31.12. 2007r. powiat zamieszkiwało 

54909 mieszkańców.  

Poniższe zestawienia  obrazują  sytuację demograficzną  ludności powiatu średzkiego. 

Tabela 1 Powierzchnia i ludność powiatu średzkiego – stan w dniu 31 XII 2007 roku 

 

Wyszczególnienie 
Powierzchniaw 

km
2
 

Ludność Kobiety na 

100 

Mężczyzn Ogółem Mężczyźni Kobiety na 1 

km
2
 

POWIAT  ŚREDZKI  623 54909 26977 27932 88 104 
Ź r ó d ł o: GUS, Warszawa 2007 

 

Tabela 2 Ludność powiatu wg płci i wieku – stan w dniu 31 XII 2007 roku 

Ludność według płci i wieku w powiecie średzkim w 2007 r. 

Ogółem 54909 

 Ogółem w tym kobiety 

0-4 lata 2842 1343 

5-9 2902 1434 

10-14 3540 1703 

15-19 4330 2121 

20-24 4846 2386 

25-29 4752 2294 

30-34 4150 2058 

35-39 3599 1758 

40-49                                7653                                3792 

50-59 7913 4041 

60-64 2240 1227 

65 lat i więcej 6142 3775 

Ź r ó d ł o: GUS, Warszawa 2007 



Tabela 3 Ludność w wieku produkcyjnym i nieprodukcyjnym - stan w dniu 31 XII 

2007r. 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem 

W wieku 

Przedprodukcyjnym Produkcyjnym Poprodukcyjnym 

razem 
w tym 

Kobiety 
razem 

w tym 

Kobiety 
Razem 

w tym 

Kobiety 

POWIAT  ŚREDZKI 54909 11808 5739 35732 17191 7369 5002 

Ź r ó d ł o: GUS, Warszawa 2007 

 

Tabela 4 Ruch naturalny ludności w 2007 r. 

 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

Małżeństwa 

Zawarte 

Urodzenia 

żywe 

Zgony 

 

Przyrost 

naturalny 

Małżeństwa 

zawarte 

Urodzenia 

żywe 

Zgony 

 

Przyrost 

naturalny 

Ogółem 
w tym 

Niemowląt 
Ogółem 

w tym 

niemowląt
a
 

w liczbach bezwzględnych na 1000 ludności 

POWIAT 

 ŚREDZKI  
412 499 499 4 154 7.5 11,9 9,3 6,1 2,8 

a  Na 1 000 urodzeń żywych 

Ź r ó d ł o: GUS, Warszawa 2007 

Liczba rozwodów w 2007r.- 48 

 

Tabela 5 Prognoza ludności - stan w dniu 31.12.2005 roku 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

 
2006 2010 2015 2020 2025 2030 

Powiat średzki  54642 54946 55246 55319 55018 54300 

W  tym  KOBIETY 

  27937 28106 28248 28260 28108 27753 
Ź r ó d ł o: GUS, Warszawa 2006 

 

Tabela 6 Migracje wewnętrzne i zagraniczne ludności na pobyt stały w 2007 r. 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

Napływ 
a
 Odpływ 

b
 

Ogółem 

W tym 
ogółem 

 

w tym 

z 

miast 
z zagranicy 

Do 

miast 
za granicę 

powiat średzki 778 365 6 715 340 5 
a  Zameldowania 

b Wymeldowania 

Ź r ó d ł o: GUS, Warszawa 2007 

 

 

 

 



       Dane demograficzne powiatu średzkiego potwierdzają tendencje krajowe i europejskie-

wzrasta liczba osób w wieku poprodukcyjnym, obniża się wskaźnik umieralności  

 i jednocześnie wzrasta średnia długość życia. W polityce społecznej wiąże się to 

koniecznością rozwoju usług dla tej grupy osób. 

 

1.3. Gospodarka 

 

Powiat średzki ma charakter rolniczo-przemysłowy. Rolnictwo jest jedną z głównych gałęzi  

gospodarki w powiecie. Użytki rolne obejmują ponad 74 % ogólnej powierzchni, w tym 

grunty orne 416,76 km
2
.  

Obok rolnictwa rozwinięta jest działalność gospodarcza w zakresie handlu i napraw oraz 

przetwórstwo przemysłowe. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 

31.12.2006r. w rejestrze podmiotów gospodarki narodowej(bez osób prowadzących 

indywidualne gospodarstwa rolne) zarejestrowanych było 5285 podmiotów, w tym   79,8% 

ogółu zarejestrowanych podmiotów prowadzona jest przez osoby fizyczne. 

 

1.4 . Ogólna sytuacja mieszkaniowa 

Z danych Głównego Urzędu Statycznego za okres od 2003r. do 2007r. wynika, że  

w powiecie średzkim utrzymuje się tendencja wzrostowa w zakresie oddawanych mieszkań, 

w szczególności w gminie Środa Wielkopolska(o 3,6% więcej niż w 2003 r.). Nie wpływa to 

jednak na  sytuację  osób i rodzin o niskim statusie materialnym, oczekujących na mieszkania 

komunalne i socjalne.  

Długoletnie, niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe negatywnie wpływają na 

funkcjonowanie społeczne tej grupy osób. Z diagnozy problemów społecznych wynika, 

 że wśród mieszkańców powiatu średzkiego  znajduje się grupa osób i rodzin wymagających 

pomocy w formie mieszkań chronionych. Niestety, w gminach powiatu średzkiego  ta forma 

wsparcia nie funkcjonuje. 

 

 1.5. Oświata, kultura ,sport i rekreacja 

W polityce społecznej gmin i powiatu istotna rola przypada sferze związanej z oświatą, 

kulturą , rekreacją i turystyką. Do kompetencji powiatu należy prowadzenie szkolnictwa 

ponadgimnazjalnego i specjalnego. Według danych na dzień 31.12.2007r. sieć placówek 

działających na terenie powiatu średzkiego przedstawiała się następująco : 



Tabela 7 Wychowanie przedszkolne w 2007 r. 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

 

 

Placówki 

Miejsca 

w przedszkolach 

Oddziały 

 

 

Dzieci 

 

 

ogółem 

 

 

w tym 

przedszkola 
ogółem 

w tym 

w 

przedszkolach 

ogółem 

w tym 

w  

przedszkolach 

POWIAT  ŚREDZKI  31 13 792 68 36 1335 761 

Gminy miejsko-wiejskie        

Środa Wielkopolska  12 4 383 34 16 715 383 

Gminy wiejskie        

Dominowo  2 – – 4 – 69 – 

Krzykosy  7 5 185 11 9 191 155 

Nowe Miasto nad 
Wartą  

6 3 144 12 7 244 125 

Zaniemyśl  4 1 80 7 4 116 98 
Ź r ó d ł o: Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. 

 

 

Tabela 8 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2007/08 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE Szkoły 
Pomieszczenia 

Szkolne 
Oddziały Uczniowie 

Absolwenci 
a
 

POWIAT  ŚREDZKI 24 238 208 4127 813 

Gminy miejsko-wiejskie      

Środa Wielkopolska 8 94 101 2133 415 

Gminy wiejskie      

Dominowo 2 20 12 201 42 

Krzykosy 5 42 31 543 104 

Nowe Miasto nad Wartą 5 51 35 756 152 

Zaniemyśl 4 31 29 494 100 
a  Z roku szkolnego 2006/07 

Ź r ó d ł o: Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.  

 

 
Tabela 9 Gimnazja dla dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2007/08 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE Szkoły 
Pomieszczenia 

Szkolne 
Oddziały Uczniowie 

Absolwenci 
a
 

POWIAT  ŚREDZKI  12 118 107 2555 882 

Gminy miejsko-wiejskie      

Środa Wielkopolska  4 58 56 1336 461 

Gminy wiejskie      

Dominowo  1 7 6 143 46 

Krzykosy  3 18 14 311 99 

Nowe Miasto nad Wartą  2 24 18 451 157 

Zaniemyśl  2 11 13 314 119 
a  Z roku szkolnego 2006/07 

Ź r ó d ł o: Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.  



 

Tabela 10 Zasadnicze szkoły zawodowe dla młodzieży w roku szkolnym 2007/08 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE Szkoły 
Pomieszczenia 

szkolne 
Oddziały 

Uczniowie 
Absolwenci 

b
 

ogółem  W tym klasa I  

powiat średzki  2 34 25 586 271 211 

a ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne. Łącznie ze szkołami przysposabiającymi do pracy zawodowej  

b  Z roku szkolnego 2006/07 

Ź r ó d ł o: Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. 

 
 

Tabela 11 Licea ogólnokształcące dla młodzieży w roku szkolnym 2007/08 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE Szkoły Pomieszczenia Oddziały Uczniowie Absolwenci 
a
 

powiat średzki  3 15 21 590 219 

a  Szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. Z roku szkolnego 2006/07 

Ź r ó d ł o: Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.  

 

 

 Tabela 12 Licea profilowane dla młodzieży w roku szkolnym 2007/08 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE Szkoły 
Pomieszczenia 

szkolne 
Oddziały 

Uczniowie 
Absolwenci 

a
 

ogółem 
w tym klasa 

I 

powiat średzki 3 20 17 425 136 134 
a  Z roku szkolnego 2006/07 

Ź r ó d ł o: Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.  

 
 

 

Tabela 13 Szkoły policealne i pomaturalne w roku szkolnym 2007/08 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE Szkoły Pomieszczenia Oddziały 
Uczniowie 

Absolwenci 
a
 

ogółem w tym klasa I 

powiat średzki  5 4 10 196 131 39 

a  Z roku szkolnego 2006/07 

Ź r ó d ł o: Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Tabela 14 Szkoły dla dorosłych w roku szkolnym 2007/08 

 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE Szkoły Oddziały 
Uczniowie 

Absolwenci 

ogółem w tym klasa I 

 OGÓŁEM 

powiat średzki 5 15 432 213 102 

 GIMNAZJA 

podregion poznański 4 8 193 19 46 

 SZKOŁY  ZASADNICZE  (zawodowe) 

podregion poznański 1 2 41 22 20 

 LICEA  OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

powiat średzki 2 4 114 79 12 

 PONADPODSTAWOWE  ŚREDNIE  SZKOŁY  ZAWODOWE 

powiat średzki 1 4 100 – 90 

 PONADGIMNAZJALNE  ŚREDNIE  SZKOŁY  ZAWODOWE 

powiat średzki 2 7 218 134 - 
Ź r ó d ł o: Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.  

 

Szkolnictwo wyższe 

 

1.Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wlkp. 

ul.Paderewskiego 27 

 

Szkoły niepubliczne 

 

1. Szkoła Policealna ,,Szkoleniowiec”, 

2. Technikum Uzupełniające ,,Szkoleniowiec” , 

3. Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące ,,Szkoleniowiec” , 

4. Prywatna Szkoła Policealna „EURONAUKA” (szkoła niepubliczna z uprawnieniami 

szkoły publicznej) . 

 

Inne placówki oświatowe:  

1. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna , 

2. Powiatowy Szkolny Ośrodek Sportowo – Turystyczny, 

3. Schronisko Młodzieżowe w  Zaniemyślu 

4. Biblioteki Publiczne -5 (w każdej gminie), 

5. Ośrodek Kultury 5(w każdej gminie), 

6. Kino , 

7. Muzea -2, 

8. Rezerwat  Archeologiczny w Gieczu , 

9. Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna filia w Środzie Wlkp. 

 

 

 



 

Baza sportowa: 

1. hale sportowe -15, 

2. boiska -37, 

3. korty tenisowe -5, 

4. baseny -1, 

5. szlaki turystyczne i ścieżki rowerowe- 166 km 

 

Kluby sportowe: 27 

          



Tabela 15 Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie średzkim- placówki w poz.1-4 organ 

prowadzący powiat średzki 

Lp. Nazwa szkoły Adres 

1. 

Liceum Ogólnokształcące 

 im. Powstańców Wielkopolskich  

w Środzie Wielkopolskiej 

ul. Ks. Kegla 1a 

63-000 Środa Wlkp. 

www.srodalo.xu.pl 

e-mail: losrodawlkp@poczta.onet.pl 

2. 

Zespół Szkół Rolniczych 

Im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 

W Środzie Wielkopolskiej 

ul. Kosynierów 2b  

63-000 Środa Wlkp. 

www.republika.pl/zsrsroda 

e-mail: zsrsroda@onet.pl  

3. 

Zespół Szkół Ekonomicznych 

im. Jana Wójkiewicza 

w Łęknie  

Łękno 2 

63-020 Zaniemyśl 

tel./fax 0-61 285-70-21 

www.zse.l.pl  

e-mail: zse@l.pl 

4. 

Zespół Szkół im. Jana Henryka 

Dąbrowskiego 

W Nowym Mieście n/Wartą 

ul. Szkolna 1 

63-040 Nowe Miasto n/Wartą 

tel.0-61 287-40-18 

e-mail: 

gimnazjumnowemiasto@poczta.onet.pl 

5. 
Euronauka  

W Środzie Wielkopolskiej 

ul. Brodowska 28 

63-000 Środa Wlkp. 

tel./fax 0-61 286-49-64 do 66 

www.euronauka.com.pl 

e-mail: biuro@euronauka.com.pl  

6. ,,Szkoleniowiec” 

ul. Centralna 3 

63-012 Dominowo 

tel. 0-61 285-92-23 

      0-61 840-04-40 
Ź r ó d ł o: Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.  

 

       W powiecie średzkim istnieje dobrze rozwinięta sieć szkół z dobrą infrastrukturą, która 

winna przekładać się na realizację zadań edukacyjnych i profilaktycznych dla dzieci  

i młodzieży w ramach zajęć pozalekcyjnych. 

 

1.6. Opieka  zdrowotna 

Na terenie powiatu średzkiego podstawową opiekę zdrowotną zabezpieczają publiczne 

i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej (poradnie/gabinety lekarzy rodzinnych, pielęgniarek 

środowiskowo – rodzinnych i położnych środowiskowo - rodzinnych). Mieszkańcy powiatu 

średzkiego mogą korzystać z opieki specjalistycznej w przychodniach i poradniach 

specjalistycznych, zorganizowanych przy szpitalu, w zakładach samodzielnych (przychodnie 

specjalistyczne) lub w gabinetach lekarzy specjalistów prowadzących własne praktyki.  

Na terenie powiatu średzkiego działa Samodzielny Publiczny Zespół Opieki 

Zdrowotnej, który prowadzi: 

1. Szpital im. Józefa Dietla w Środzie Wlkp.  

 Izba Przyjęć z ambulatorium i zespołem transportowym 

 Blok operacyjny  

mailto:losrodawlkp@poczta.onet.pl
mailto:zse@l.pl


 Oddziały: wewnętrzny, chirurgiczny, dziecięcy, ginekologiczno – położniczy, 

noworodkowy, anestezjologii i intensywnej terapii 

 Szpitalny Oddział Ratunkowy 

 Apteka zakładowa 

 Centralna sterylizatornii 

 

2. Dział Diagnostyki Obrazowej i Elektrodiagnostyki 

 Pracownia RTG 

 Pracownia USG 

 Pracownia EKG 

 Pracownia endoskopii 

 Pracownia tomografii komputerowej 

 

3. Dział Diagnostyki Laboratoryjnej 

 

 Laboratorium analityczne  

 Pracownia serologii 

 Pracownia bakteriologiczna 

 

4. Poradnie specjalistyczne 

-  Poradnia Medycyny Pracy 

-  Poradnia chirurgii ogólnej 

-  Poradnia ginekologiczna-położnicza 

 

5.Ośrodek Usprawniania Leczniczego w Środzie Wlkp. 

W Ośrodku znajdują się: 

 gabinet kinezyterapii 

 gabinet fizykoterapii 

 gabinet hydroterapii 

 gabinet aerozoloterapii 

 

Niestety, na terenie powiatu średzkiego w lecznictwie otwartym brak jest 

specjalistycznej poradni w zakresie ochrony zdrowia psychicznego świadczącej usługi         

w ramach NFOZ.  

1.7. Rynek pracy i bezrobocie 

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Środzie Wielkopolskiej wg stanu na 31.12.2007 

roku zarejestrowanych było ogółem: 2193 osób bezrobotnych, w tym 1480 kobiet. Prawo do 

zasiłku posiadało: 233osób, w tym 25 kobiet. Stopa bezrobocia
2
 w powiecie średzkim 

wynosiła: 9,9%.W analogicznym okresie  2006r.  zarejestrowanych było ogółem: 3381 osób 

bezrobotnych, w tym 2219 kobiet. Prawo do zasiłku posiadało 414 osób, w tym 193 kobiety. 

Stopa bezrobocia w powiecie średzkim wynosiła: 15,6 %.Nastąpiła więc znaczna poprawa na 

rynku pracy. Sytuację na rynku pracy obrazują poniższe tabele: 

 

 

 

 

                                                
2 Stopa bezrobocia – w stosunku do powiatu, regionu i Polski liczona metodą: procentowy udział bezrobotnych 

w liczbie cywilnej ludności aktywnych zawodowo, szacowany na koniec każdego – badanego okresu. 



Tabela 16  Struktura osób bezrobotnych na 31.12.2007r. 
Stan na dzień 31.12.2007 r.       

Wyszczególnienie POWIAT GMINA 

DOMINOWO 

GMINA 

KRZYKOSY 

GMINA 

NOWE 

MIASTO 

GMINA 

ŚRODA 

GMINA 

ZANIEMYŚL 

         

I. Liczba bezrobotnych 2193 157 237 429 1145 225 

w 

tym: 

1. Kobiety 1480 115 166 266 789 144 

 2. z prawem do zasiłku 233 25 30 35 111 32 

 3. zwolnieni z przyczyn zakładu 

pracy 

42 6 4 7 22 3 

 4. Niepełnosprawni 70 2 7 7 47 7 

Struktura 

wieku 

bezrobotn

ych 

18 – 24 524 42 88 115 216 63 

  25 – 34 557 31 55 124 303 44 

  35 – 44 385 31 40 65 207 42 

  45 – 54 530 46 42 91 303 48 

  55 – 59 176 7 10 29 105 25 

  60 - 64 lata 21 0 2 5 11 3 

Poziom 

wykształc

enia 

Wyższe  94 5 7 13 61 8 

  policealne i śr. Zawodowe 433 20 44 81 244 44 

  śr. ogólnokształcące 162 10 23 21 90 18 

  zasadnicze zawodowe 815 59 95 184 394 83 

  gimnazj. I poniżej 689 63 68 130 356 72 

Bezrobotn

i wg stażu 

pracy 

do 1 roku 182 9 19 43 94 17 

  1 – 5 383 36 44 86 182 35 

  5 – 10 273 15 27 54 146 31 

  10 – 20 378 30 39 69 211 29 

  20 – 30 238 12 22 43 135 26 

  30 lat i więcej 88 2 6 15 53 12 

  bez stażu 651 53 80 119 324 75 

Bezrobotn

i wg czasu           

pozost. 

bez pracy 

do 1 miesiąca 185 14 16 38 100 17 

  1 – 3 379 25 40 74 193 47 

  3 – 6 278 23 42 45 135 33 

  6 – 12 300 11 32 65 159 33 

  12 – 24 282 14 34 60 153 21 

  powyżej 24 m-cy 769 70 73 147 405 74 

 



Tabela 17  Poziom i struktura bezrobocia w Powiecie Średzkim 

Wyszczególnienie 

stan 

w 

dniu 

31 

XII 

2001 

stan 

w 

dniu 

31 

XII 

2002 

wzrost

/ 

spadek 

stan 

w 

dniu 

31 

XII 

2003 

wzrost/ 

spadek 

stan 

w 

dniu 

31 

XII 

2004 

wzrost

/ 

spadek 

stan 

w 

dniu 

31 

XII 

2005 

wzrost

/ 

spadek 

stan 

w 

dniu 

31 

XII 

2006 

wzrost

/ 

spadek 

stan 

w 

dniu 

31 

XII 

2007 

wzrost

/ 

spadek 

I. Liczba bezrobotnych 3714 3937 6,0% 4605 17,0% 4716 2,4% 4062 
-

13,9% 
3381 

-

16,8% 
2193 

-

35,1% 

w
 t

y
m

: 

1

. 
Kobiety 2053 2047 -0,3% 2438 19,1% 2675 9,7% 2434 -9,0% 2219 -8,8% 1480 

-

33,3% 

2

. 

z prawem do 

zasiłku 
597 450 

-

24,6% 
1214 

169,8

% 
804 

-

33,8% 
481 

-

40,2% 
414 

-

13,9% 
233 

-

43,7% 

3

. 

zwolnieni z 

przyczyn 

zakładu pracy 

517 301 
-

41,8% 
405 34,6% 186 

-

54,1% 
130 

-

30,1% 
102 

-

21,5% 
42 

-

58,8% 

4

. 
niepełnosprawni 71 67 -5,6% 74 10,4% 80 8,1% 84 5,0% 96 14,3% 70 

-

27,1% 

II
. 
S

tr
u

k
tu

ra
 w

ie
k

u
 b

ez
ro

b
o

tn
y

ch
 18 – 24 1361 1349 -0,9% 1427 5,8% 1390 -2,6% 1056 

-

24,0% 
849 

-

19,6% 
524 

-

38,3% 

25 – 34 874 930 6,4% 1131 21,6% 1160 2,6% 983 
-

15,3% 
841 

-

14,4% 
557 

-

33,8% 

35 – 44 859 888 3,4% 982 10,6% 983 0,1% 854 
-

13,1% 
657 

-

23,1% 
385 

-

41,4% 

45 – 54 572 714 24,8% 960 34,5% 1029 7,2% 974 -5,3% 847 
-

13,0% 
530 

-

37,4% 

55 – 59 42 50 19,0% 98 96,0% 146 49,0% 180 23,3% 166 -7,8% 176 6,0% 

60 - 64 lata 6 6 0,0% 7 16,7% 8 14,3% 15 87,5% 21 40,0% 21 0,0% 

II
I.

 P
o

zi
o

m
 w

y
k

sz
ta

łc
en

ia
 wyższe  71 84 18,3% 110 31,0% 111 0,9% 115 3,6% 108 -6,1% 94 

-

13,0% 

policealne i śr. 

Zawodowe 
769 722 -6,1% 865 19,8% 924 6,8% 779 

-

15,7% 
701 

-

10,0% 
433 

-

38,2% 

śr. 

Ogólnokształcąc

e 

134 137 2,2% 171 24,8% 207 21,1% 199 -3,9% 248 24,6% 162 
-

34,7% 

zasadnicze 

zawodowe 
1554 1666 7,2% 1965 17,9% 1957 -0,4% 1660 

-

15,2% 
1279 

-

23,0% 
815 

-

36,3% 

gimnazj. I 

poniżej 
1186 1328 12,0% 1494 12,5% 1517 1,5% 1309 

-

13,7% 
1045 

-

20,2% 
689 

-

34,1% 

IV
. 
B

ez
ro

b
o

tn
i 

w
g

 s
ta

żu
 p

ra
cy

 

do 1 roku 251 265 5,6% 263 -0,8% 305 16,0% 267 
-

12,5% 
268 0,4% 182 

-

32,1% 

1 – 5 484 486 0,4% 648 33,3% 723 11,6% 629 
-

13,0% 
555 

-

11,8% 
383 

-

31,0% 

5 – 10 503 529 5,2% 688 30,1% 670 -2,6% 534 
-

20,3% 
442 

-

17,2% 
273 

-

38,2% 

10 – 20 639 651 1,9% 770 18,3% 759 -1,4% 703 -7,4% 583 
-

17,1% 
378 

-

35,2% 

20 – 30 460 512 11,3% 665 29,9% 643 -3,3% 556 
-

13,5% 
412 

-

25,9% 
238 

-

42,2% 

30 lat i więcej 51 65 27,5% 107 64,6% 118 10,3% 114 -3,4% 100 
-

12,3% 
88 

-

12,0% 

bez stażu 1326 1429 7,8% 1464 2,4% 1498 2,3% 1259 
-

16,0% 
1021 

-

18,9% 
651 

-

36,2% 

V
. 
B

ez
ro

b
o

tn
i 

w
g

 c
za

su
  
  
  

  
  

 

p
o

zo
st

. 
b

ez
 p

ra
cy

 do 1 miesiąca 334 245 
-

26,6% 
383 56,3% 284 

-

25,8% 
267 -6,0% 229 

-

14,2% 
185 

-

19,2% 

1 – 3 619 622 0,5% 664 6,8% 654 -1,5% 623 -4,7% 523 
-

16,1% 
379 

-

27,5% 

3 – 6 612 528 
-

13,7% 
519 -1,7% 564 8,7% 511 -9,4% 449 

-

12,1% 
278 

-

38,1% 

6 – 12 625 692 10,7% 1043 50,7% 850 
-

18,5% 
591 

-

30,5% 
440 

-

25,5% 
300 

-

31,8% 



12 – 24 714 878 23,0% 798 -9,1% 1007 26,2% 657 
-

34,8% 
528 

-

19,6% 
282 

-

46,6% 

powyżej 24 m-

cy 
810 972 20,0% 1198 23,3% 1357 13,3% 1413 4,1% 1212 

-

14,2% 
769 

-

36,6% 

  

    

VI. Stopa bezrobocia 

dla Powiatu Średzkiego 

17,6

% 

18,6

% 
1,0% 

21,4

% 
2,8% 

21,8

% 
0,4% 

18,7

% 
-3,1% 

15,6

% 
-3,1% 9,9% -5,7% 

- WOJ.. 

WIELKOPOLSKIE 

15,4

% 

16,1

% 
0,7% 

17,1

% 
1,0% 

16,2

% 
-0,9% 

14,6

% 
-1,6% 

11,7

% 
-2,9% 7,8% -3,9% 

- KRAJ 
17,5

% 

18,1

% 
0,6% 

20,0

% 
1,9% 

19,1

% 
-0,9% 

17,6

% 
-1,5% 

14,8

% 
-2,8% 

11,2

% 
-3,6% 

Źródło: PUP Środa Wlkp.     

    Analizując sytuację osób bezrobotnych grupą szczególnie zagrożoną wykluczeniem społecznym są osoby długotrwale bezrobotne  

tj. pozostający bez pracy powyżej 24 miesięcy. 

1.8. Bezpieczeństwo publiczne 

Zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu średzkiego realizuje 

Komenda Powiatowa Policji w Środzie Wlkp. Poniższe zestawienia obrazują liczbę 

stwierdzonych przestępstw jak  również ich wykrywalność w latach 1999-2007. 

Statystyka ogólna – powiat średzki  

Tabela 18 Przestępstwa stwierdzone, podejrzani, wykrywalność ogółem 

 Rok  Stwierdzone  Podejrzani  Wykrywalność 

2007 1.237 826 78,1 

2006 1.393 664 74,3 

2005 1.163 700 74,7 

2004 1.217 647 76,1 

2003 1.734 461 83,4 

2002 1.036 470 74,6 

2001 1.087 502 74,4 



2000 937 474 67,2 

1999 843 374 67,2 

 

 

Tabela 19 Statystyka przestępstw drogowych, kryminalnych i gospodarczych  

 Rok  Drogowe  Kryminalne  Gospodarcze 

2007 226 782 166 

2006 203 1.056 83 

2005 243 736 130 

2004 225 790 171 

2003 169 1.401 136 

2002 196 653 153 

2001 144 815 113 

2000 40 758 109 

1999 40 699 86 

 

Ź r ó d ł o: KPP w Środzie Wlkp. 

 

Analizując  rok 2007r. stwierdzić należy, że na terenie działania Komendy Powiatowej 

Policji  w Środzie Wlkp. w porównaniu do analogicznego okresu 2006r. stan zagrożenia 

przestępczością uległ poprawie -nastąpił spadek  liczby przestępstw  oraz wzrost wskaźnika 

wykrywalności o 3,8 %. Ważną kwestią społeczną jest przestępczość nieletnich. 

Problem ten występuje głównie w szkołach typu gimnazjalnego. Z danych Komendy 

Powiatowej Policji wynika, że dominującymi kategoriami przestępstw popełnianych przez 

nieletnich są: naruszenie nietykalności cielesnej (64% z ogólnej liczby 86 czynów 



zaistniałych na terenie szkół w 2007r.), znieważenie oraz groźby karalne (21% z ogólnej 

liczby 86 czynów). Analizując wiek oraz sposób działania nieletnich sprawców czynów 

karalnych stwierdzić należy, iż czyny popełniają głównie  osoby w przedziale wiekowym 13-

16 lat, pozytywnym jest fakt, że nastąpił spadek w ilości przypadków działania nieletnich  

 w grupie. Jednakże niepokojącym zjawiskiem jest wzrost liczby przestępstw  popełnianych 

przez nieletnie dziewczęta. W ramach prowadzonej profilaktyki zapobiegającej 

niedostosowaniu społecznemu i przestępczości oraz uzależnieniom  wśród dzieci i młodzieży 

KPP blisko współpracuje z placówkami oświatowymi i pomocy społecznej,                                 

a  w szczególności w ramach realizacji Wielkopolskiego Programu Prewencyjnego 

„Bezpieczna Szkoła” .Z prognoz Komendy Powiatowej Policji  wynika również, iż                      

w najbliższych latach nastąpi wzrost przestępstw związanych z dystrybucja narkotyków. 

 

1.9.  System pomocy społecznej w powiecie średzkim 

    Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej  

(Dz.U.z 2008r. Nr 115, poz.728) pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, 

mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji 

życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby 

i możliwości.  

 Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej, 

współpracując w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi 

i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz 

osobami fizycznymi i prawnymi. 

 Celem pomocy społecznej jest wspieranie osób i rodzin w dążeniu do zaspokajania 

niezbędnych potrzeb oraz umożliwianie im życia w warunkach odpowiadających godności 

człowieka, w szczególności poprzez podejmowanie działań zmierzających do życiowego 

usamodzielnienia  osób i rodzin oraz ich integracje ze środowiskiem. 

    Jednostką organizacyjną powiatu realizująca zadania z zakresu pomocy społecznej jest 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej zwane dalej PCPR. 

Głównym zadaniem PCPR jest podejmowanie działań w sferze  polityki socjalnej 

przeciwdziałającej  wykluczeniu społecznemu osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka,         

a w szczególności  rodzin dysfunkcyjnych, osób i rodzin z problemem uzależnienia od 

alkoholu, narkotyków i innych środków, przemocy w rodzinie, dzieci i młodzieży zagrożonej 

niedostosowaniem społecznym, osób niepełnosprawnych. Podstawą efektywności działań  

PCPR jest praca socjalna oraz specjalistyczne poradnictwo, w szczególności prawne, 

psychologiczne i rodzinne. 

Niewątpliwie na skuteczność działań wpływa fakt, iż w strukturze PCPR znajduje się Ośrodek 

Interwencji Kryzysowej świadczący pomoc w szczególności  osobom i rodzinom                         

z problemem przemocy w rodzinie oraz Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób                     

z zaburzeniami psychicznymi.  

Schemat obrazuje strukturę organizacyjną PCPR. 

 

 

 

 

 

 



SCHEMAT ORGANIZACYJNY PCPR 

 

 
 

 

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje   zadania  z zakresu administracji rządowej 

oraz zadania własne powiatu  określone przepisami prawa, a w szczególności: 

- Ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008r. Nr 115, poz.728), 

- Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

   (Dz. U. Nr 180,poz.1493), 

- Ustawą z dnia 29 lipca 2005 o przeciwdziałaniu narkomanii  

   (Dz. U. Nr179,poz.1485), 

- Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej  

   oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych(Dz. U. z 2008r. Nr 14, poz.92). 

 

 

 

 

 

       

DYREKTOR 
 

SEKCJA METODYCZNA 

ORGANIZACJI I 

NADZORU 

 
PUNKT OBSŁUGI KLIENTA 

 

 
POMOC DZIECKU                         

I RODZINIE 

 
 

REHABILITACJA SPOŁECZNA                         

I ZAWODOWA 

 

 

 

OŚRODEK INTERWENCJI 

KRYZYSOWEJ 
 

 

MIESZKANIA CHRONIONE 

 

 

OŚRODEK  WSPARCIA- 

-ŚRODOWISKOWY 

DOM SAMOPOMOCY 

 

 

POWIATOWY ZESPÓŁ   

DO SPRAW ORZEKANIA                   

O 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 

 

 

SEKCJA FINANSÓW 

 



 

Do głównych obszarów działań należy: 

 

1.Opieka nad rodziną i dzieckiem: 

Działania podejmowane w tym obszarze to w szczególności: 

- Wsparcie dziecka i rodziny w miejscu zamieszkania poprzez: 

1) świadczenie specjalistycznego poradnictwa  mającego na celu: 

 pomoc w rozwiązywaniu życiowych problemów rodziny, 

 pomoc w konstruktywnym rozwiązywaniu konfliktów i kryzysów w rodzinie, 

 wspieranie integracji rodziny,  

 pełnienie właściwych funkcji opiekuńczo-wychowawczych, 

 pomoc w integracji rodziny ze środowiskiem, 

Poradnictwo specjalistyczne w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy 

społecznej obejmuje w szczególności pomoc psychologiczną, prawną, socjalną,   rodzinną. 

Poradnictwo specjalistyczne   świadczone jest osobom i rodzinom , które mają trudności lub 

wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych , bez względu 

na posiadany dochód, przy czym: 

 Poradnictwo psychologiczne: 

- obejmuje procesy diagnozowania, profilaktyki i terapii, 

 Poradnictwo rodzinne obejmuje problemy funkcjonowania rodziny, w tym : 

- wychowawcze  w rodzinach naturalnych i zastępczych, 

- opieki nad osobą niepełnosprawną, 

- terapię rodzinną 

 Poradnictwo prawne obejmuje udzielanie informacji z zakresu : 

- prawa rodzinnego i opiekuńczego, 

- zabezpieczenia społecznego, 

- ochrony praw lokatorów, 

2) działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej, który świadczy usługi mieszkańcom powiatu 

średzkiego będącym w sytuacji kryzysowej, a w szczególności dotkniętym przemocą w 

rodzinie. Ośrodek zapewnia pomoc psychologiczną pedagogiczną, prawną i socjalną, jak 

również schronienie.  

W obiekcie Ośrodka  mieści się  Niebieski Pokój służący miedzy innymi jako miejsce 

posiedzeń Sądu związanych z przesłuchiwaniem małoletnich  ofiar przemocy. W roku 2007 w 

ramach interwencji kryzysowej udzielono 2573 porad i informacji. 

3) budowanie zintegrowanego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną-realizacja 

powiatowego programu  przyjętego Uchwałą Nr VIII/49/2007r. Rady Powiatu Średzkiego            

z dnia 30 maja 2007r. pn. ,,System Opieki Nad  Dzieckiem i Rodziną Powiatu Średzkiego na 

lata 2007-2015”. Celem głównym programu jest powstanie  zintegrowanego  systemu opieki 

nad dzieckiem i rodziną w powiecie średzkim. W ramach realizacji  programu przy PCPR 

działa interdyscyplinarny Zespół Pracy z Rodziną .  

W pracach Zespołu uczestniczą przedstawiciele różnych resortów m.in. ośrodków pomocy 

społecznej, kuratorzy sądowi, pedagodzy szkolni, policja, co umożliwiło kompleksowość 

podejmowanych działań w obszarze pomocy dziecku i rodzinie. Ponadto przeprowadzone są   

specjalistyczne szkolenia dla kadry socjalnej powiatu  w zakresie pracy z dzieckiem i rodziną  

PCPR  począwszy od roku 2000  realizuje autorskie programy w zakresie opieki nad 

dzieckiem i rodziną, mające na celu zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób i rodzin          

z grup szczególnego ryzyka oraz zapobieganie niedostosowaniu społecznemu, przestępczości 

i uzależnieniom  wśród  dzieci i młodzieży.  

 

 



4) Organizowanie opieki i wychowania dzieciom pozbawionych całkowicie lub częściowo 

opieki rodziców naturalnych w: 

a) rodzinnych formach opieki zastępczej : 

-     udzielanie specjalistycznej pomocy rodzinom zastępczym, 

 udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci 

umieszczonych w rodzinach zastępczych; 

 udzielanie pomocy finansowej na usamodzielnienie dla osób opuszczających rodziny 

zastępcze oraz niektóre rodzaje placówek opiekuńczo – wychowawczych; 

 praca socjalna mająca na celu życiowe usamodzielnienie w/w osób; 

 ustalanie odpłatności rodziców naturalnych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych; 

 udzielanie pomocy w integracji ze środowiskiem osób opuszczających zakłady karne 

oraz niektóre rodzaje placówek opiekuńczo – wychowawczych, resocjalizacyjnych, 

zakłady dla nieletnich i rodziny zastępcze; 

 poradnictwem: rodzinnym, prawnym, socjalnym; 

 pomocą w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych; 

 praca socjalna z rodziną biologiczną dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej   

      lub w placówce  opiekuńczo-wychowawczej ukierunkowana na powrót dziecka  

      do rodziny naturalnej. 

b)w formach instytucjonalnych- kierowanie do placówek opiekuńczo-wychowawczych 

na pobyt całodobowy 

2. Pomoc osobom niepełnosprawnym  

                 Osoba niepełnosprawna to osoba, której stan fizyczny, psychiczny  lub umysłowy 

trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza  bądź uniemożliwia wypełnianie ról społecznych.       

Z danych  Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego  wynika, że ok.15,2 % ogółu mieszkańców 

województwa wielkopolskiego to osoby niepełnosprawne. W powiecie średzkim ok.14,5%  

ogółu populacji  to osoby niepełnosprawne. Główne problemy osób niepełnosprawnych to: 

-ograniczona dostępność do świadczeń medyczno-rehabilitacyjnych, w szczególności 

mieszkańców małych  rejonów wiejskich, 

 -ograniczona możliwość edukacji i zarobkowania,  

-izolacja osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin, bariery komunikacyjne i architektoniczne,  

-ograniczony dostęp do dóbr kultury , 

-niskie poczucie własnej wartości wynikające z niezaspokojonych potrzeb, 

Działania PCPR  w tym obszarze obejmują rehabilitację społeczna i zawodową . 

Przy PCPR działa Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. 

3. Specjalistyczne poradnictwo, doradztwo metodyczne oraz szkolenie kadry socjalnej 

powiatu. 

                  Rosnące problemy społeczne wśród mieszkańców gmin  powiatu średzkiego ,  

a w szczególności związane z problemem uzależnienia ,przemocy w rodzinie, 

niepełnosprawnością  stawiają przed instytucjami pomocy społecznej konieczność 

zatrudniania profesjonalnej kadry , jak również ciągłego doskonalenia umiejętności 

pracowników socjalnych. Do zadań powiatu należy zapewnienie specjalistycznego 

poradnictwo, doradztwa metodycznego oraz szkolenia kadry socjalnej powiatu. 

Dla właściwej realizacji zadań w obszarze pomocy społecznej zachodzi konieczność  

zwiększenia  zatrudnienia specjalistycznej kadry Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie           

w Środzie Wlkp. 

 

W powiatowym systemie pomocy społecznej ważna rola przypada : 

1. Publicznej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej-Ognisko Wychowawcze w Szlachcinie 

z filią  Średzkim Ogniskiem Opiekuńczo- Wychowawczym w Środzie Wlkp. 



Jednostka jest placówką wielofunkcyjną, zapewnia całodobową opiekę i wychowanie 20 

wychowankom , prowadzi również wsparcie dzienne dla 20 dzieci i młodzieży z rodzin 

dysfunkcyjnych. 

2.Warsztatowi Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych z siedzibą w Środzie Wlkp. 

 i filią w Chromcu- placówkę prowadzi Stowarzyszenie Pomocy „SOS” w Środzie Wlkp. 

Warsztat Terapii Zajęciowej jest ważnym elementem systemu wsparcia dla osób 

niepełnosprawnych o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności 

3.Ośrodkom Pomocy Społecznej , które są jednostkami gminnymi i wspierają powiatowy 

system pomocy społecznej : 

1) Ośrodek Pomocy Społecznej w Dominowie , 

2) Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzykosach, 

3) Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Wartą 

4) Ośrodek Pomocy Społecznej w Środzie Wielkopolskiej, 

5) Ośrodek Pomocy Społecznej w Zaniemyślu. 

 

4. Placówkom prowadzącym wsparcie dzienne w środowisku zamieszkania-świetlice 

środowiskowe i socjoterapeutyczne prowadzone przez gminy w ramach realizacji gminnych 

programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.  

Sieć gminnych placówek przedstawia się następująco: 

 

Gmina Dominowo 

Nazwa placówki 

 

- Świetlica Giecz 

- Świetlica w Murzynowie Kościelnym 

Organ prowadzący Urząd Gminy Dominowo 

Rodzaj 

działalności(opiekuńcza/specjalistyczna) 

- opiekuńcza 

Gmina Zaniemyśl  

Nazwa placówki 

 

Świetlica „U Matki Bożej” 

Rodzaj 

działalności(opiekuńcza/specjalistyczna) 

 

Działalność świetlicy ma charakter 

opiekuńczy z zajęciami z zakresu 

profilaktyki uzależnień 

Gmina Krzykosy  

Nazwa placówki 

 

1.Świetlica w Krzykosach 

2.Świetlica w Solcu Wlkp. 

Rodzaj 

działalności(opiekuńcza/specjalistyczna) 

 

Działalność świetlicy ma charakter 

opiekuńczo-wychowawczy. 

 

Gmina Nowe Miasto nad Wartą 

Nazwa placówki Świetlica w Boguszynie 

Świetlica w Dębnie 

Świetlica w Klęce 



Świetlica w Kruczynie 

Świetlica w Skoraczewie 

Rodzaj 

działalności(opiekuńcza/specjalistyczna) 

 

Działalność świetlic ma charakter 

opiekuńczo-wychowawczy z zajęciami          

z zakresu profilaktyki uzależnień. 

  

 

Gmina Środa Wielkopolska  

Nazwa placówki 

 

Ośrodek Wsparcia- Gminna Świetlica Terapeutyczno- 

Wychowawcza  z siecią świetlic : 

-świetlica w Bieganowie 

-świetlica w Koszutach 

-świetlica w Nadziejewie 

-świetlica w Jarosławcu 

-świetlica w Pławcach 

-świetlica w Szlachcinie 

-świetlica w Środzie Wlkp. 

Rodzaj 

działalności(opiekuńcza/specjalistyczna) 

 

Działalność opiekuńczo-wychowawcza z programami 

profilaktycznymi i socjoterapeutycznymi. 

 

 

 

Powiatowy  system pomocy społecznej wspierają: 

1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Środzie Wlkp. 

2. Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. 

3. Komenda Powiatowa Policji w Środzie Wielkopolskiej 

         4. Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny i Nieletnich w Środzie Wlkp. 

   5. Prokuratura Rejonowa w Środzie Wlkp. 

   6 . Placówki zdrowia, oświaty, kultury, sportu (wymienione w systemie opisanym  

       wyżej). 

 

 

 

 



7.Organizacje pozarządowe , a w szczególności : 

Lp. Nazwa organizacji 

 1. Polski Związek Niewidomych   ul. Daszyńskiego 5 63-000 Środa Wlkp. 

 2. Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu w Poznaniu KOŁO ŚRODA 
WLKP. ul. Daszyńskiego 5  63-000 Środa Wlkp. 

 3. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Gminy Dominowo „ZŁOTY WIEK”     

ul. Centralna 8  63-012 Dominowo 

 4. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „PŁOMIEŃ NADZIEI”    

ul. Jesionowa 4 63-040 Nowe Miasto n/Wartą 

 5. Stowarzyszenie Pomocy „KRĄG” ul. Poznańska 14  63-040 Nowe Miasto 

n/Wartą 

 6. Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy                 
ul. Szpitalna 10  63-000 Środa Wlkp. 

7. Polski Czerwony Krzyż ul. Wiosny Ludów 3A  63-000 Środa Wlkp. 

8. Towarzystwo Średzkich Amazonek ul. Przecznica 4/55  63-000 Środa Wlkp. 

9. 

 

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków ZARZĄD POWIATOWY W ŚRODZIE 

WLKP ul.20 Października 30   63-000 Środa Wlkp. 

10. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej 

Szpitalna 10   63-000 Środa Wlkp. 

11. Polski Komitet Pomocy Społecznej ul. Daszyńskiego 5   63-000 Środa Wlkp. 

12. Stowarzyszenie Pomocy „SOS” ul. Kościuszki 6B      63-000 Środa Wlkp. 

13. Stowarzyszenie Abstynentów „Nowe Życie” ul. Westerplatte 5  63-000 Środa 

Wlkp. 

14. Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Nowym 
Mieście nad Wartą Ul. Poznańska 14  63-040 Nowe Miasto n/Wartą 

 

1.10. Główne problemy społeczne w ujęciu Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Środzie Wlkp. 

 
Na podstawie diagnozy problemów społecznych  opracowanej przez Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. przy współpracy z Ośrodkami Pomocy Społecznej należy 

stwierdzić, że ważnymi kwestiami społecznymi są : 

- przemoc w rodzinie i nie radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, 

- niewydolność opiekuńczo-wychowawcza rodzin, 

- rosnące problemy związane z uzależnieniem ,w szczególności od alkoholu , 

- niepełnosprawność, 

-długotrwałe bezrobocie. 

Wśród mieszkańców powiatu średzkiego wzrasta liczba osób i rodzin wymagających objęcia 

specjalistycznym poradnictwem PCPR. W roku 2006 aż 619 rodzin (osób w rodzinach 1748) 

korzystało z pomocy psychologicznej, prawnej, pedagogicznej i socjalnej, natomiast w roku 

2007  specjalistycznym poradnictwem objęto 724 rodzin (1955 osób w rodzinie) . Przyczyny 

objęcia specjalistyczna pomocą w latach 2005-2007 obrazuje tabela: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Tabela nr 20 Przyczyny uzasadniające korzystanie ze specjalistycznego poradnictwa 

Lp. Przyczyny trudnej sytuacji 

życiowej 

Liczba rodzin 

Ogółem 

W tym na wsi 

      

2005 2006 2007 2005 2006 2007 

1. Ubóstwo 90                      147 98 47 75 56 

2. Sieroctwo 20                       14 16 8 4 6 

3. Bezdomność  5                           7 10 4 3 5 

4. Ochrona macierzyństwa 77                       157 237 42 78 125 

5. Bezrobocie 120                     178 144 53 84 78 

6. Niepełnosprawność 35                       249 233 16 92 80 

7. Długotrwała choroba 44                       141 80 22 63 36 

8. Bezradność w sprawach 

opiekuńczo-wychowawczych 

193                     226 211 96 96 108 

9. Sytuacje kryzysowe, przemoc w 

rodzinie 

40                       234 338 26 110 143 

10. Alkoholizm 70                       160 158 26 90            75 

11. Narkomania 11                         32 18 2 12 4 

12. Brak umiejętności w 

przystosowaniu się do  życia po 

opuszczeniu placówki 

opiekuńczo-wychowawczej 

1                              7 3 0 0 1 

15. Brak umiejętności w 

przystosowaniu się do  życia po 

opuszczeniu zakładu karnego 

1                              3 3 1 2 2 

Uwaga: Suma przesłanek nie daje liczby rodzin-w jednej rodzinie może występować więcej niż jedna przesłanka 

 

Kryzysy występujące w rodzinach , a w szczególności uzależnienie, przemoc w rodzinie oraz 

bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych powodują konieczność organizowanie 

opieki i wychowania dzieciom pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodziców 

naturalnych poza rodzina biologiczną, w szczególności : 

1) w rodzinnych formach opieki zastępczej : 

W roku 2007  tą formą opieki objęto łącznie 51 dzieci w 38 rodzinach zastępczych. 

Liczbę rodzin zastępczych z podziałem na poszczególne gminy powiatu średzkiego obrazują 

tabele . 

2)w formach instytucjonalnych- kierowanie do placówek opiekuńczo-wychowawczych 

na pobyt całodobowy 

- w realizacji zadania szczególna rola przypadała Publicznej Placówce Opiekuńczo - 

Wychowawczej-Ognisko Wychowawcze w Szlachcinie z filią  Średzkim Ogniskiem 

Opiekuńczo- Wychowawczym w Środzie Wlkp. – w roku 2007  na pobycie całodobowym 

przebywało 19 wychowanków,  w tym w roku 2007 wydano 5 skierowań . 

Tabela  obrazuje liczbę wychowanków przebywających w placówce w latach 2002-2007. 

Placówka prowadziła również  wsparcie dzienne dla  27dzieci. 

 
Tabela nr 21 Rodzinne formy opieki zastępczej  w latach 2002-2007 

 



 

 

 

Rok 

Zapewnienie opieki i wychowania dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki 

rodziców naturalnych 

 

Opieka zastępcza 

 

Liczba dzieci 

przebywających 

 w  placówkach 

opiekuńczo-

wychowawczych 

całodobowych 

 

Liczba rodzin zastępczych 

 

 

Liczba dzieci w rodzinach 

2002 45 66 25 

 

2003  

41 

 

 

61 

 

 

22 

 

 

2004 

 

46 

 

 

65 

 

15 

2005  

39 

 

 

56 

 

21 

 

2006 

 

 

35 

 

 

54 

 

 

23 

 

 

2007 

 

38 

 

51 

 

19 

 
   Tabela nr 22 Liczba rodzin zastępczych w latach 2002– 2007 ze względu na typ rodzin 

Typ rodzin 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Rodziny 

spokrewnione 
43 37 42 34 29 32 

Rodziny 

niespokrewnione 
2 4 4 5      6 6 

Pogotowie rodzinne 0 0 0 0 0 0 

Rodziny zawodowe 0 0 0 0 0 0 

SUMA 45 41 46 39 35 38 

  
    Tabela nr 23 Liczba dzieci w rodzinach zastępczych w latach 2004 – 2007 ze względu na typ rodzin                                

Typ rodzin 
Stan na dzień 

31.12.2004 

Stan na dzień 

31.12.2005 

Stan na dzień 

31.12.2006 

Stan na dzień 

31.12.2007 

Rodziny spokrewnione 59 49 45 43 

Rodziny niespokrewnione 6 7 9 8 

Pogotowie 0 0 0 0 

Rodziny zawodowe 0 0 0 0 

SUMA 65 56 54 51 

 
 

Tabela Nr 24. Liczba rodzin zastępczych  i  dzieci w rodzinach zastępczych w roku 2007 

                       z rozbiciem na gminy 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabela nr 25 Usamodzielnienie wychowanków rodzin zastępczych , placówek opiekuńczo –

wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, specjalnych ośrodków  szkolno-

wychowawczych. 

 

 

Rok 

Liczba wychowanków objętych pomocą 

Miesięczną na kontynuowanie 

nauki 

Na usamodzielnienie 

Pomoc 

w uzyskiwaniu 

odpowiednich 

warunków 

mieszkaniowych 

 

w formie rzeczowej 

 

 

W formie 

pieniężnej 

 

z rodzin 

zastępczych 
Z placówek 

z rodzin 

zastępczych 
Z placówek  

z rodzin 

zastępczych 
z placówek 

2002 
 

15 4 1 1 1 1 1 

2003 
 

2004 

19 
 

24 
 

6 
 

5 

9 
 

5 

4 
 

1 

11 
 

1 

2 
 

2 

1 
 

1 

2005 26 9 11 
 

0 4 
 

1 1 

2006 
 
2007 

22 
 

18 

7 
 

8 

2 
 

12 

2 
 

6 

4 
 
6 

1 
 
4 

1 
 
1 

 

Pomoc udzielana jest na podstawie indywidualnego programu usamodzielniania 

wychowanka. Program  dostosowany jest do indywidualnych potrzeb wychowanka. 

                           Powiat średzki  ponosi koszty utrzymania dzieci pochodzących z naszego 

powiatu, umieszczonych na terenie innych powiatów:  

 

 

 
       Tabela nr 26  Liczba dzieci  z powiatu średzkiego umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu  

                                     na podstawie zawartych porozumień 

Powiat/Miasto Liczba dzieci 
Wysokość środków zł 

 w2007r. 

Powiat gostyński 3 23.116,80 

Powiat poznański 2 19.764,00 

RAZEM 5 42.88o,80 

Gmina 
Liczba 

rodzin 

Liczba 

dzieci 

Środa Wlkp. 22 30 

Nowe Miasto 

n/Wartą 
8 12 

Krzykosy 5 6 

Zaniemyśl 2 2 

Dominowo 1 1 

RAZEM 38 51 



  

Tabela nr 27   Liczba dzieci z powiatu średzkiego umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innego 

                         powiatu   na podstawie zawartych porozumień 

  

Powiat/Miasto Liczba dzieci 
Wysokość środków w zł poniesionych 

w roku 2007 

Powiat szamotulski 1 20.305,77 

RAZEM 1 20.305,77zł 

       Najczęstszą przesłanką uzasadniającą konieczność izolacji dziecka z rodziny naturalnej 

jest w szczególności choroba  alkoholowa rodziców oraz przemoc w rodzinie .W powiecie 

średzkim , podobnie jak i w całym kraju  uzależnienie od alkoholu i innych środków 

psychoaktywnych oraz  przemoc w rodzinie jest ważnym problemem społecznym. 

Szacunkowe dane dotyczące omawianego problemu w skali kraju obrazuje poniższa tabela. 
Tabela nr 28 Populacje osób, u których występują różne kategorie problemów alkoholowych (dane 

szacunkowe Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)  

  

  

W Polsce 38,6 

mln 

W mieście 

100 tys. 

mieszk. 

W mieście 

25 tys. 

mieszk. 

W gminie 10 

tys. Mieszk. 

Liczba osób uzależnionych od 

alkoholu 
ok. 2% populacji ok. 800 tys. 

ok. 2.000 

osób 
ok. 500 osób ok. 200 osób 

Dorośli żyjący w otoczeniu 

alkoholika 

(współmałżonkowie, rodzice) 

ok. 4% populacji ok. 1,5 mln 
ok. 4.000 

osób 

ok. 1.000 

osób 
ok. 400 osób 

Dzieci wychowujące się w 

rodzinach alkoholików 
ok. 4% populacji ok. 1,5 mln 

ok. 4.000 

osób 

ok. 1.000 

osób 
ok. 400 osób 

Osoby pijące szkodliwie 5-7% populacji 2-2,5 mln 
5.000-7.000 

osób 

1.250-1.750 

osób 

ok. 500-700 

osób 

Ofiary przemocy domowej w 

rodzinach z problemem 

alkoholowym 

2/3 osób 

dorosłych oraz 

2/3 dzieci z tych 

rodzin 

Razem 

ok 2 mln osób: 

dorosłych i 

dzieci 

ok. 5.300 

osób: 

dorosłych i 

dzieci 

Około 1.330 

osób: 

dorosłych i 

dzieci 

Około 530 

osób: 

dorosłych i 

dzieci 

 

                Należy przyjąć, iż w powiecie średzkim statystyki w tym obszarze są podobne. 

Dzieci i młodzież to grupa szczególnie narażona na zagrożenia uzależnieniem od alkoholu              

i narkotyków .Wyniki ogólnopolskich badań ankietowych prowadzonych wśród dzieci                  

i młodzieży ESPAD - 2003 ("Europejski Program Badań Ankietowych  w szkołach na temat 

używania alkoholu i narkotyków" realizowany przez Instytut Psychiatrii i Neurologii we 

współpracy z Radą Europy) obrazują ten problem: 

1) wśród badanych uczniów III klas  gimnazjum (15-latkowie): 



  65,8% z nich piło alkohol w ciągu ostatnich 30 dni  

  (71,5% chłopców, 60,3% dziewcząt); 

  29,2% z nich UPIŁO się w ciągu ostatnich 30 dni  

 (38,1% chłopców, 20,8% dziewcząt); 

 

 

2) wśród badanych uczniów szkół  ponadgimnazjalnych (17-latkowie):  

78,9% z nich piło alkohol w ciągu ostatnich 30 dni 

(84,6% chłopców, 73,2% dziewcząt); 

37,2% z nich UPIŁO się w ciągu ostatnich 30 dni 

(47,7% chłopców, 26,5% dziewcząt);  

 

Z badań wynika również, iż :         

- co dziesiąte dziecko po wypiciu  alkoholu uczestniczyło w bójce, 

- co dwudziesty  nastolatek po wypiciu alkoholu doświadczył wypadku lub  

   uszkodzenia ciała, 

- co piętnasta nastolatka po spożyciu alkoholu miała niechciane  kontakty  

  seksualne, 

Z raportu  PCPR na temat „Stanu wiedzy uczniów na temat alkoholu i narkotyków oraz 

zagrożeń niedostosowaniem społecznym w powiecie  średzkim” opracowanym na podstawie 

prowadzonych badań w latach 2004/2005 wśród uczniów szkół podstawowych                              

i gimnazjalnych wynika, że: 

1) wśród badanych uczniów szkół gimnazjalnych: 

- 83% uczniów gimnazjum miało  za sobą pierwszy kontakt z alkoholem, 

-12 % uczniów sięga po alkohol od czasu do czasu, 

- tylko 5%  nigdy nie próbowało alkoholu, 

2) wśród badanych uczniów klas V i VI szkół podstawowych: 

      - 78% uczniów ma już za sobą pierwszy kontakt ze spożyciem alkoholu, 

 - 12%uczniów sięga po alkohol od czasu do czasu, 

 - 10%uczniów nigdy nie próbowało alkoholu, 

Większość ankietowanych tj. 73% uważa, że największe prawdopodobieństwo zetknięcia się 

z alkoholem ma miejsce na dyskotekach, koncertach oraz spotkaniach koleżeńskich. 

Zadowalający jest fakt, iż 96 % badanych uczniów uważa, że uzależnienie od alkoholu jest 

chorobą i należy ją leczyć. 

 Z wcześniej przytoczonego raportu wynika również, iż uczniowie klas V i VI szkół 

podstawowych oraz uczniowie z klas gimnazjalnych nie mają problemów z nabyciem 

narkotyków w miejscu zamieszkania. Badania wykazują, że ok.21% uczniów gimnazjum 

miało już jednorazowy kontakt z narkotykami, a aż 7% zażywało środki psychoaktywne. 

Wśród uczniów klas V i VI szkół podstawowych  kilkakrotne zażycie narkotyków dotyczy aż 

1% uczniów. 



          Analiza wyników prowadzonych badań  potwierdza konieczność prowadzenia 

kompleksowych działań w zakresie profilaktyki uzależnień, niedostosowania społecznego 

 i przestępczości w szczególności skierowanych do dzieci i młodzieży. 

 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ 

 

Grupą społeczną szczególnie zagrożoną wykluczeniem społecznym są osoby 

niepełnosprawne. 

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) za niepełnosprawną należy uznać  osobę 

wymagającą pomocy z zewnątrz , ponieważ nie jest  ona w stanie o własnych siłach 

zaspokoić swych potrzeb ani optymalnie wchodzić w role społeczne. W Polsce za 

niepełnosprawną uznaje się osobę, która posiada orzeczenie o niepełnosprawności wydane 

przez uprawniony organ. Zgodnie z szacunkiem, dokonanym przez Organizację Narodów 

Zjednoczonych, niepełnosprawni stanowią już ok. 10 procent ogółu ludności. Sytuacja              

w Polsce przedstawia się jeszcze bardziej niepokojąco: według danych Głównego Urzędu 

Statystycznego liczba osób dotkniętych niepełnosprawnością sięga blisko 15 % Polaków. 

Oznacza to, że co siódmy Polak jest uznany za osobę niepełnosprawną.  

                 W powiecie średzkim ok.14,5% populacji  to osoby niepełnosprawne. Osoby 

niepełnosprawne w związku z występującymi barierami począwszy od architektonicznych 

poprzez techniczne i w komunikowaniu się aż do psychologicznych wymagają wsparcia          

w różnych obszarach. Zadania na rzecz tej licznej grupy mieszkańców świadczone przez 

powiat obrazują poniższe zestawienia: 

Tabela nr 29 Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej dofinansowane ze środków PFRON 

 
Nazwa zadania 2005rok 2006rok 2007rok 

OSOBA/ 

STANOWISK

O 

WYDATKO

WANA 

KWOTA                      

W   ZŁOT 

YCH 

OSOBA/ 

STANOWIS

KO 

WYDATKO

WANA 

KWOTA   

W   ZŁOT 

YCH 

OSOBA/ 

STANOWISK

O 

WYDATKO

WANA 

KWOTA   

W   ZŁOT 

YCH 

Dofinansowanie kosztów 

działania WTZ  

 

1WTZ 

35 

Uczestników 

482.439 

1WTZ 

48 

uczestników 

763.490 
1WTZ 

48uczestników 
658.802 

Dofinansowanie uczestnictwa 

osób niepełnosprawnych i ich 

opiekunów w turnusach 

rehabilitacyjnych  

 

 151 74.740 155 83.000 171 104.928 

 

Dofinansowanie likwidacji 

barier architektonicznych , 

technicznych,   

w komunikowaniu się, 

 

 24  134.188 9 35.031 27 126.509 

 

Dofinansowanie sportu, 

kultury, rekreacji i turystyki 

 

 21 69.691 29 88.014 30 121.301 

Dofinansowanie do 

zaopatrzenia w sprzęt 

rehabilitacyjny, przedmioty 

ortopedyczne i środki 

pomocnicze. 

 127  112.673 140 117.323 187 193.153 



 

- Zadania realizowane w 2007r. w ramach rehabilitacji zawodowej : 

 

1/dofinansowano koszty szkoleń organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Środzie 

Wlkp. dla 4 osób niepełnosprawnych na kwotę  6.535,00zł 

 

- Zadania realizowane w 2007 r. z zakresu administracji rządowej:  

 

1/prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

 - specjalistyczną pomocą świadczoną przez  ŚDS objęto 93 osoby. 

 

 2/w zakresie  orzecznictwa – zadanie realizował Powiatowy Zespół ds. Orzekania  

  o Niepełnosprawności. 

 

 
Tabela nr 30 Wnioski w  sprawie orzeczenia o niepełnosprawności  w latach 2004-2007 

 
Kategoria wiekowa Liczba złożonych wniosków 

w latach 

Liczba wydanych orzeczeń         

  w latach 

2004 2005 2006   2007 2004 2005 2006     2007 

 

- osoby do 16 roku 

życia 

 

  135 182 167      125 131 178 160        130 

 

-osoby powyżej 16 

roku życia 

 

318 361 416      471 307 357 406        462 

 

Niepełnosprawni mieszkańcy powiatu średzkiego dla właściwego funkcjonowania 

społecznego wymagają kompleksowego wsparcia w ramach środowiskowych form pomocy. 

 

 

 

 

1.11. Identyfikacja najważniejszych problemów społecznych w powiecie 

średzkim w opinii mieszkańców i uczestników debat.   

                Podstawowym narzędziem badawczym, za pomocą którego identyfikowano 

problemy społeczne, była ankieta badawcza przeprowadzona  z mieszkańcami powiatu, 

przedstawicielami instytucji i organizacji pozarządowych oraz wyniki prac osób 

uczestniczących w pracach nad strategią. 

Za najważniejsze problemy w powiecie średzkim  uznano:  

-uzależnienie od alkoholu  i przemoc w rodzinie, 

-niewydolność opiekuńczo-wychowawczą rodzin, 

- długotrwałe bezrobocie,   

- zagrożenia uzależnieniem i niedostawaniem społecznym dzieci i młodzieży, 



 co wiąże się z koniecznością zapewnienia dzieciom i młodzieży właściwych form spędzania 

wolnego czasu, 

- niepełnosprawność i problemy związane ze starzejącym się społeczeństwem.  

Za grupy szczególnie odczuwające negatywne  skutki problemów społecznych  

uznano: 

- rodziny z problemem alkoholowym, a w szczególności ofiary przemocy   w rodzinie, 

-dzieci i młodzież,  

-osoby niepełnosprawne , 

-osoby długotrwale bezrobotne. 

Ankietowani wskazali również na działania , które winien podjąć samorząd na rzecz 

rozwiązywania problemów społecznych mieszkańców powiatu.  

 

 Działania, które uzyskały największą liczbę wskazań, to: 

 Zorganizowanie specjalistycznych form pomocy, jak poradnictwo rodzinne , 

interwencja kryzysowa,  

 pomoc dzieciom i młodzieży we właściwym zagospodarowaniu czasu wolnego-

zorganizować zajęcia pozalekcyjne, tworzyć placówki wsparcia 

dziennego(świetlice, kluby) 

 pomoc osobom  niepełnosprawnym i starym, 

 pomoc osobom długotrwale bezrobotnym w przekwalifikowaniu się i znalezieniu 

pracy, 

 pomoc osobom i rodzinom z problemem uzależnienia i przemocy  w rodzinie 

 

1.12. Analiza SWOT 

Analiza SWOT (Strengths – silne strony, Weaknesses – słabe strony, Opportunities – 

szanse, możliwości, Threats – zagrożenia) – to jedna z podstawowych technik analitycznych, 

stosowana najczęściej do analizy wewnętrznego i zewnętrznego środowiska przedsięwzięcia, 

której wynik jest bazą planowania strategicznego. Dwa pierwsze obszary odnoszą się do 

środowiska wewnętrznego, natomiast dwa kolejne do środowiska zewnętrznego.  

Analiza SWOT dla potrzeb niniejszego dokumentu została przeprowadzona przez 

kadrę socjalną zaangażowaną w opracowanie  strategii oraz w oparciu o wyniki prac 

uczestników debat strategicznych. 

Poniżej przedstawione zostały analizy w oparciu o wybrane kwestie społeczne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.1.  KWESTIE RODZINY  ZE  SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM   

                                           DZIECI, MŁODZIEŻY  

 

Mocne strony 

 Istniejąca  sieć placówek edukacyjnych i świetlic;  

 dobrze wykształcona kadra w placówkach oświaty i pomocy społecznej ; 

 aktywna praca instytucji zajmujących się pomocą dziecku  

     i rodzinie wspierana przez samorządy powiatu i gmin : 

Słabe strony 

 ograniczone możliwości finansowe; 

 niewystarczająca ilość kadry merytorycznej w systemie pomocy społecznej; 

 niewystarczająca liczba ośrodków wsparcia dla rodzin w kryzysie; 

 niedostateczne zabezpieczenie dzieciom i młodzieży dostępu do aktywnych form 

spędzania czasu wolnego; 

 brak rynku mieszkaniowego oraz brak mieszkań chronionych dla osób i rodzin 

wymagających tej formy wsparcia ; 

Szanse 

 możliwość pozyskiwania środków zewnętrznych ,w tym unijnych,  

 stworzenie zintegrowanego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną; 

 realizacja  programów profilaktycznych.  

Zagrożenia  

 wzrastające problemy: ubóstwo, długotrwałe bezrobocie, uzależnienia, rozpad 

więzi rodzinnych, przemoc w rodzinie;  

 ograniczone środki publiczne na realizację zadań w sferze pomocy dziecku                 

i rodzinie.               

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.2. KWESTIA OSÓB  DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH 

 

Mocne strony 

 postrzeganie wykształcenia, jako wartości; 

 dobre przygotowanie służb społecznych do pracy z osobami bezrobotnymi; 

Słabe strony 

 utrzymywanie się wysokiego bezrobocia długotrwałego, zarówno wśród kobiet, 

jak i mężczyzn,  

 niski poziom wykształcenia osób długotrwale bezrobotnych; 

Szanse 

 spadający wskaźnik bezrobocia; 

 pozyskiwanie środków unijnych i realizacja programów na rzecz aktywizacji 

zawodowej osób długotrwale bezrobotnych oraz na rzecz rozwoju zasobów 

ludzkich;  

 dostosowanie kierunków kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy; 

 wykorzystywanie wszelkich możliwości działań i form aktywności zawodowej 

(roboty społecznie użyteczne). 

Zagrożenia 

 osłabienie więzi rodzinnych i społecznych w rodzinach dotkniętych długotrwałym 

bezrobociem; 

 wykluczenie społeczne; 

 istnienia zjawiska nielegalnego zatrudnienia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.3. KWESTIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I STARSZYCH 

Mocne strony 

 aktywnie działające organizacje pozarządowe; 

 istniejąca infrastruktura działająca na rzecz osób niepełnosprawnych - 

Środowiskowy Dom Samopomocy i Warsztat Terapii Zajęciowej: 

 zaangażowanie władz powiatu w problemy osób niepełnosprawnych ; 

 sprawnie funkcjonujący system wsparcia  dla osób niepełnosprawnych i starszych  

       Słabe strony 

 ograniczony dostęp do specjalistycznych usług medycznych i usług 

rehabilitacyjnych leczniczych; 

 brak pełnych danych o rzeczywistej liczbie i skali potrzeb osób 

niepełnosprawnych; 

 bak aktywności osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy; 

 niewystarczająca liczba kadry świadczącej usługi opiekuńcze,                    

gminach, w szczególności w obszarach wiejskich; 

 brak ośrodka wsparcia typy dziennego dla osób niepełnosprawnych, zwłaszcza               

o znacznej niepełnosprawności intelektualnej, 

 brak mieszkań socjalnych i chronionych. 

       Szanse 

 współpraca sektora publicznego z pozarządowym w dziedzinie pomocy osobom 

niepełnosprawnym i starszym; 

 zaangażowanie środowiska osób niepełnosprawnych i starszych  w działalność 

samopomocową;  

  pozyskiwanie środków zewnętrznych; 

 upowszechnianie problematyki ww. grup w mediach; 

 inicjowanie i uczestnictwo w kampaniach społecznych; 

 rozwój dostępu do nowoczesnych systemów informacyjnych; 

Zagrożenia 

 ograniczony dostęp do specjalistycznych  usług ;  

 brak ofert pracy dla osób niepełnosprawnych zwłaszcza niepełnosprawnych               

z zaburzeniami psychicznymi; 

 



 

1.4. KWESTIA OSÓB UZALEŻNIONYCH 

Mocne strony 

 stałe środki finansowe w gminach na profilaktykę i rozwiązywanie problemów 

alkoholowych, 

 przepływ informacji i wymiana doświadczeń pomiędzy wszystkimi podmiotami 

działającymi w obszarze uzależnień; 

 angażowanie mediów w edukację społeczeństwa w zakresie profilaktyki 

uzależnień, 

Słabe strony 

 niska wiedza społeczeństwa lokalnego na temat uzależnień, 

 ograniczone dostępność do lecznictwa odwykowego, 

 brak wiedzy na temat skali i zagrożeń innych uzależnień (hazard, Internet, sekty), 

 

Szanse 

 postrzeganie uzależnień,  jako problemu społecznego; 

 interdyscyplinarne przedsięwzięcia w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom, 

 wzmacnianie systemu wsparcia dla osób i rodzin wymagających specjalistycznej 

pomocy; 

 

Zagrożenia 

 ograniczony dostęp do specjalistycznych placówek leczenia osób uzależnionych; 

 rozpad rodzin uzależnionych; 

 niekorzystna sytuacja społeczno-gospodarcza; 

 stała obecność reklamy alkoholu; 

 obniżający się wiek inicjacji alkoholowej, narkotykowej,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 1.13. PODSUMOWANIE  CZĘŚCI  DIAGNOSTYCZNEJ 

 

Diagnoza została opracowana w oparciu analizę  źródeł zastanych, którymi dysponują 
powiatowe i gminne jednostki organizacyjne oraz inne podmioty, 

jak również  źródeł wywołanych, tj. badań ankietowych i analizy SWOT. 

Uwzględniając wyniki diagnozy oraz kompetencje samorządu powiatu można 

wskazać najważniejsze obszary problemowe, których rozwiązanie powinno stać się 

przedmiotem działań samorządu lokalnego, a jest treścią części programowej niniejszego 

dokumentu. 

Główne problemy społeczne powiatu średzkiego: 

 

1) Problemy wynikające ze struktury demograficznej 

            Sytuacja demograficzna wskazuje na postępujący proces starzenia się społeczeństwa 

oraz rosnącą liczbę osób niepełnosprawnych. Prognozy GUS wykazują, że populacja ludzi 

starszych w Polsce, w tym również na terenie powiatu średzkiego  będzie w najbliższych 

latach systematycznie wzrastać . Na terenie powiatu średzkiego około 13 % ogółu populacji  

to osoby w wieku poprodukcyjnym, natomiast ok.14,5 % to osoby niepełnosprawne. 

Uwzględniając  prognozy demograficzne na najbliższe lata konieczne jest podjęcie działań 

związanych z  problemem  starzenia się lokalnej społeczności oraz niepełnosprawnością.  

Uwzględniając fakt, iż  liczba osób w wieku poprodukcyjnym będzie przyrastać obszarem 

zainteresowań polityki społecznej powinno stać się wspieranie aktywnej starości, tak aby 

coraz dłuższy czas jakim dysponują współcześni i przyszli seniorzy mógł być efektywnie              

i  satysfakcjonująco wykorzystany. 

           Wzrost udziału osób starszych w ogólnej populacji z pewnością przyczyni się do 

zwiększenia liczby osób niepełnosprawnych. Starsze grupy wiekowe są bowiem bardziej 

narażone na ryzyko niepełnosprawności – obecnie prawie 60% niepełnosprawnych jest wśród 

osób po 55 roku życia.  Nie ulega wątpliwości, że w związku z zakresem kompetencji 

samorządu powiatowego należy zaprogramować działania, które z jednej strony będą 

łagodziły skutki niepełnosprawności  np. poprzez systematyczne łamanie barier 

architektonicznych, a z drugiej ułatwiały poprzez rehabilitację powrót, przynajmniej części 

osób niepełnosprawnych, na rynek pracy. Osoby niepełnosprawne są bardzo zróżnicowaną 

grupą, w związku z czym konieczna jest polityka, która będzie respektować tę różnorodność. 

Szczególnej uwagi wymagają osoby i rodziny o złożonych, wielorakich potrzebach , a także 

rodziny posiadające niepełnosprawne dzieci. Należy zwiększyć ofertę usług dla tej grupy 

osób w zakresie rehabilitacji leczniczej,  zawodowej i społecznej. 

 

2)Rodzina i sytuacja dziecka 

             Analizując sytuację rodzin zamieszkujących powiat średzki, należy zwrócić uwagę  

na trudności związane z prawidłowym wypełnianiem funkcji opiekuńczo-wychowawczych. 

Szczególnej uwagi wymaga kwestia dzieci i młodzieży, a w szczególności rosnące zagrożenia 

uzależnieniem od alkoholu, narkotyków , niedostosowaniem społecznym i przestępczością. 

Poważnym problemem jest również  przemoc w rodzinie, której często towarzyszy 

uzależnienie, ubóstwo i bezrobocie. W działaniach samorządu szczególne znaczenie powinny 

mieć  inicjatywy zmierzające do zbudowania zintegrowanego systemu profilaktyki i opieki 

nad dzieckiem i rodziną.  Celem podejmowanych działań winno być  wsparcie dziecka                 

i rodziny w środowisku zamieszkania W sytuacji konieczności zastosowania środka  jakim 

jest izolacja  dziecka z rodziny naturalnej, należy stawiać na rodzinne formy opieki 

zastępczej, a dopiero, gdy ta będzie niewystarczająca na instytucjonalną (placówki 



opiekuńczo- wychowacze). Nie można zapominać o aktywizowaniu do działalności 

środowiskowej struktur gminnych, tak by odebranie dziecka rodzinie było zdecydowanie 

ostatecznością.  

3) Długotrwałe bezrobocie 

               Bezrobocie dotyka znaczny odsetek mieszkańców powiatu, przyczyniając się do 

ubożenia rodzin i w efekcie ich marginalizacji. Osoby długotrwale bezrobotne, to przede 

wszystkim osoby o niższym poziomie wykształcenia; kobiety ; młodzież wkraczająca na 

rynek pracy bez lub ze skromnym doświadczeniem zawodowym; osoby, które przekroczyły 

45-50 rok życia, a także osoby niepełnosprawne. Należy pamiętać, że w sytuacji bezrobocia 

następuje pogorszenie stanu funkcjonowania rodziny, tj. pojawiają się w szczególności 

problemy opiekuńczo-wychowawcze, przemoc oraz zanik autorytetu rodzicielskiego.  

Pojawia się również groźba przyjmowania przez dzieci negatywnych wzorów osobowych,  

w zakresie bierności zawodowej.  Podejmowane działania winny obejmować instrumenty 

aktywnej integracji zawodowej,  społecznej , edukacyjnej i zdrowotnej. 

 

 4) Wykluczenie społeczne 

              Odrębna kategoria problemów dotyczy poszczególnych grup społecznych, które               

z racji niekorzystnych sytuacji życiowych, czynników mniej lub bardziej zawinionych 

szczególnie zagrożona jest marginalizacją i wykluczeniem społecznym. Można 

zidentyfikować następujące grupy znajdujące się w trudnej sytuacji: osoby bezdomne, osoby 

uzależnione od substancji psychoaktywnych, w szczególności osoby z problemem 

alkoholowym, osoby będące ofiarami przemocy, osoby opuszczające placówki opiekuńczo-

wychowawcze  

i rodziny zastępcze. Integracja tych grup wymaga wdrażania przemyślanych, kompleksowych 

programów, z zakresu aktywnej integracji, które będą uwzględniały specyfikę członków danej 

grupy. 

 

V. CZĘŚĆ  STRATEGICZNA  

              Niniejszy rozdział zawiera część programową w zakresie polityki społecznej,               

a w szczególności w obszarze pomocy społecznej. Określa misję, cele strategiczne, 

operacyjne oraz kierunki działania  powiatu średzkiego w latach 2009 – 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.  M  I  S  J  A 
 

 

 

POWIAT ŚREDZKI  

OBSZAREM SKUTECZNYCH DZIAŁAŃ 

 NA RZECZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ , 

PODEJMOWANYCH  

W OPARCIU O ZINTEGROWANY SYSTEM POMOCY 

SPOŁECZNEJ ,  

WSPIERACJĄCY RODZINĘ   

ORAZ  

AKTYWNĄ INTEGRACJĘ  MIESZKAŃCÓW 

ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.CELE STRATEGICZNE, OPERACYJNE  I  KIERUNKI  DZIAŁAŃ 

 

Cel strategiczny nr 1 

 

ZINTEGROWANY SYSTEM PROFILAKTYKI I OPIEKI NAD DZIECKIEM  

I RODZINĄ  

 

Cel operacyjny  

1.1. Realizacja programu pn.:” Budowanie zintegrowanego systemu opieki nad 

dzieckiem i rodziną w powiecie średzkim 

Kierunki działań do celu operacyjnego 1.1. 

1.1.1. Wzmacnianie systemu współpracy lokalnych podmiotów polityki     

         społecznej działających w obszarze pomocy dziecku i rodzinie,  

         w szczególności poprzez: 

        - organizację i prowadzenie szkoleń ,warsztatów, konferencji , 

        -podejmowanie kompleksowych działań edukacyjnych, informacyjnych,  

          interwencyjnych służących zapobieganiu problemom bądź rozwiązywaniu ich  

          we wczesnym stadium szczególnie poprzez dokształcanie kadr pomocy społecznej  

          w powiecie, 

        - praca interdyscyplinarnego Zespołu Pracy z Dzieckiem i Rodziną, 

1.1.2. Rozwój usług społecznych na rzecz dzieci i młodzieży poprzez:  

 zwiększenie dostępności  specjalistycznej pomocy w szczególności 

psychologicznej i terapeutycznej dla dzieci i młodzieży, 

 zwiększenie dostępności dzieci i młodzieży do istniejącej już bazy 

placówek edukacyjnych, kulturalnych i obiektów sportowo-rekreacyjnych w 

ramach organizacji czasu wolnego, 

1.1.3 Wspieranie inicjatyw podejmowanych przez organizacje pozarządowe i samorządy 

lokalne, które są ukierunkowane na zapobieganie lub zmniejszanie pojawiających się 

w rodzinie problemów. 

Cel operacyjny  

1.2. Wsparcie rodziny w środowisku zamieszkania, ze szczególnym uwzględnieniem  

      potrzeb dzieci i młodzieży 

Kierunki działań do celu operacyjnego 1.2. 

 

1.2.1. Pomoc w przezwyciężaniu trudności  wychowawczych i materialnych                              

w  szczególności poprzez zwiększenie dostępności do specjalistycznego poradnictwa  

            oraz współpracę z ośrodkami pomocy społecznej. 

1.2.2. Rozwój usług na rzecz rodziny, w szczególności poprzez: 

           -tworzenie i rozwój sieci świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych oraz klubów  

           dla młodzieży,  

-organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w szczególności poprzez : 

a) zwiększenie dostępności do istniejących placówek edukacyjnych, kulturalnych                   

i obiektów sportowo-rekreacyjnych dla dzieci  i młodzieży , 

           b) organizację zajęć pozalekcyjnych, 



1.2.3. Systematyczne monitorowanie sytuacji dzieci i młodzieży, w szczególności 

            w rodzinach  dysfunkcyjnych.     

1.2.4. Promocja zdrowej rodziny w szczególności poprzez: 

         -opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów  informacyjnych, organizację  

          kampanii edukacyjnych, konferencji  ,debat nt. zdrowej rodziny. 

1.2.5. Opracowanie i realizacja programów aktywności lokalnej. 

Cel operacyjny : 

   1.3. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. 

     Kierunki działań do celu operacyjnego 1.3. 

1.3.1 . Edukacja przedstawicieli różnych grup zawodowych zajmujących się  

           problematyką przemocy w rodzinie (szkolenia, narady , konferencje), 

1.3.2.  Zwiększenie dostępności i skuteczności pomocy dla rodzin z problemem 

przemocy poprzez: 

- prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania 

przemocy  w rodzinie, 

- prowadzenie programu korekcyjno-terapeutycznego dla sprawców przemocy 

w rodzinie, 

1.3.3. Rozwój i wspieranie działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej. 

przemocy w rodzinie i kwestii krzywdzenia dzieci. 

1.3.4. Działalność interdyscyplinarnego zespołu w zakresie rozwiązywania problemów                     

przemocy w rodzinie i kwestii krzywdzenia dzieci. 

1.3.5. Opracowanie i uaktualnianie biuletynu informacyjnego  o możliwościach 

i instytucjach udzielających pomocy w sytuacjach występowania przemocy. 

1.3.6. Edukacja społeczna w zakresie problematyki przemocy w rodzinie 

          (materiały informacyjne, ulotki, plakaty, artykuły prasowe itp.). 

. 

Cel operacyjny: 

   1.4. Wspieranie rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi. 

 

Kierunki działań do celu operacyjnego 1.4. 

1.4.1. Wspieranie i rozwój specjalistycznych usług, w tym w zakresie  opieki i edukacji 

przedszkolnej i szkolnej. 

1.4.2. Inicjowanie działań mających na celu  wsparcie rodzin z dziećmi w wieku do 6 roku 

życia, w tym wczesna pomoc w diagnozowaniu  rodzaju niepełnosprawności. 

Cel operacyjny: 

   

1.5. System opieki i wychowania dziecka poza rodziną biologiczną 

Kierunki działań do celu operacyjnego 1.5. 

1.5.1. Rozwój systemu rodzinnej opieki zastępczej . 

1.5.2. Wspieranie i rozwój sieci placówek: 

    a) Publicznej  Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej -Ognisko Wychowawczego  

        w Szlachcinie działającej jako placówka wielofunkcyjna, w szczególności w zakresie  

        osiągania standardów opieki i wychowania, 

    b) wsparcia dziennego, w tym gminnych  świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych  

1.5.3. Tworzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych  

        i placówek opiekuńczo-wychowawczych . 

1.5.4. Tworzenie warunków do powrotu dziecka  do rodziny naturalnej  



     a) przygotowanie rodzin biologicznych do powrotu dzieci umieszczonych  w zastępczych  

       formach opieki , 

b)rozwój  specjalistyczne poradnictwo. 

  

Cel operacyjny 

1.6. Przeciwdziałanie uzależnieniom w szczególności od alkoholu  i narkotyków oraz 

niedostosowaniu    społecznemu i przestępczości wśród dzieci i młodzieży. 

 

Kierunki działań do celu operacyjnego 1.6 

1.6.1.Rozwój profilaktyki poprzez tworzenie i umacnianie środowiskowych form pomocy 

dzieciom i rodzinie. 

1.6.2.Rozwój specjalistycznego poradnictwa dla dzieci, młodzieży i ich rodzin. 

1.6.3.Poszerzenie oferty spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, a w szczególności  

         organizacja zajęć pozalekcyjnych(świetlice, klubu, koła zainteresowań ),. Zwiększenie 

         dostępu do istniejącej bazy sportowo-kulturalnej, rozwój bazy świetlic środowiskowych 

         i klubów dla młodzieży.  

 1.6.4.Współpraca instytucji i organizacji pozarządowych działających w sferze pomocy 

         dziecku i rodzinie  na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i przestępczości wśród 

         dzieci i młodzieży. 

1.6.5. Promowanie właściwych postaw społecznych, ważnych dla przeciwdziałania zjawisku 

        uzależnienia i przestępczości, w szczególności poprzez: 

       -Zwiększenie świadomości w środowiskach lokalnych na temat zjawiska narkomanii  

        i przestępczości – kampanie informacyjne i pogadanki. 

       -Zbadanie rozmiaru problemu narkomanii w powiecie średzkim 

       -Szkolenia na temat profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii i przestępczości 

       dla różnych grup zawodowych. 

 

Efekty realizacji celu strategicznego nr 1 

Sprawnie funkcjonujący system wsparcia na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży, 

zapewniający dzięki współpracy podmiotów działających w obszarze polityki społecznej  

różnorodne formy pomocy,  w tym podejmowanie zadań z zakresu profilaktyki uzależnień i 

przemocy w rodzinie, co ograniczy skalę negatywnych zjawisk społecznych,                            

a w szczególności problemów wynikających z używania przez dzieci i młodzież środków 

psychoaktywnych.  

Cel strategiczny nr 2 

 

AKTYWNA INTEGRACJA  GRUP ZAGROŻONYCH  

WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM 

 

 

Cel operacyjny: 

2.1. Promocja zatrudnienia oraz tworzenie systemu wsparcia dla osób długotrwale 

bezrobotnych w celu  ich aktywizowania. 

 



 

Kierunki działań do celu operacyjnego 2.1. 

2.1.1. Rozwijanie stałej współpracy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej 

z Powiatowym Urzędem Pracy, organizacjami pozarządowymi, organizacjami 

pracodawców w zakresie monitorowania zjawiska bezrobocia. 

2.1.2. Objęcie formami aktywnej integracji  długotrwale bezrobotnych (aktywizacja 

społeczna, aktywizacja zawodowa, aktywizacja zdrowotna i aktywizacja edukacyjna)  

2.1.3. Opracowanie i realizacja projektów aktywności lokalnej mających na celu 

rozwiązywanie problemu bezrobocia na rzecz grup zagrożonych wykluczeniem 

społecznym,  w szczególności wśród wychowanków rodzin zastępczych i placówek 

opiekuńczo-wychowawczych, kobiet i osób długotrwale bezrobotnych, a także osób 

powyżej 50 r. ż. i osób niepełnosprawnych  

2.1.4. Systematyczne podnoszenie jakości obsługi bezrobotnych przez personel PUP 

(szkolenia, podnoszenie kwalifikacji, system motywacji i oceny), zintegrowany 

system informatyczny, pozwalający w sposób łatwy i szybki pozyskać informację 

o wolnych miejscach pracy, nawiązać kontakt z instytucjami działającymi na rzecz 

przeciwdziałania bezrobociu, co pozwoli monitorować lokalny rynek pracy, ze 

szczególnym uwzględnieniem bezrobotnych zamieszkujących obszary zdegradowane 

i objęte rewitalizacją. 

2.1.5. Rozwój działań polegających na podwyższaniu usług poradnictwa zawodowego 

poprzez promowanie na każdym etapie życia zawodowego idei planowania rozwoju 

zawodowego (szczególnie wśród młodzieży). 

 

Cel operacyjny: 

2.2. Tworzenie  systemu  wsparcie dla  osób z grup szczególnego ryzyka- osób 

bezdomnych, opuszczających   zakłady karne oraz osób z problemem uzależnienia 

od alkoholu, narkotyków i innych środków psychoaktywnych 

 

Kierunki działań do celu operacyjnego 2.2. 

2.2.1. Rozwój działań wspierających aktywność społeczną,  zawodową , edukacyjną                     

i zdrowotną , poprzez m. in. realizację programów aktywności lokalnej, 

2.2.2. Stworzenie systemu współpracy pomiędzy PCPR, OPS, PUP i Kuratorami sądowymi ,  

2.2.3. Rozwój specjalistycznych usług w  szczególności w zakresie  pomocy terapeutycznej  

dla osób  uzależnionych i ich rodzin. 

 

Cel operacyjny: 

2.3.Tworzenie spójnego systemu wsparcia dla wychowanków  

      opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze. 
 

Kierunki działań do celu operacyjnego 2.3. 

2.3.1. Określenie potrzeb i możliwości w zakresie mieszkań chronionych dla wychowanków 

usamodzielniających się. 

2.3.2. Objęcie  specjalistycznym poradnictwem wychowanków w procesie 

usamodzielniania. 

Efekty realizacji celu strategicznego nr 2: 

Wzrost liczby osób zaktywizowanych i zintegrowanych ze społecznością lokalną.  



Wzrost liczby osób opuszczających system pomocy społecznej i usamodzielniających się, 

zmniejszająca się liczba osób popadających w bezdomność. Stworzenie sprawnie 

funkcjonującego systemu kompleksowego wsparcia osób uzależnionych i ich rodzin.  

Wzrost zaufania i poczucia bezpieczeństwa społecznego, spowodowanego zmniejszaniem się 

zjawiska niedostosowania społecznego wśród dzieci i młodzieży oraz zjawiska narkomanii  

i przestępczości. 

 

Cel strategiczny nr 3 

 

ZINTEGROWANY SYSTEM WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ  

OSÓB W WIEKU STARSZYM  

 

 

 

Cel operacyjny: 

3.1. Podnoszenie świadomości społecznej na temat osób niepełnosprawnych oraz ich 

praw i uprawnień. 

 

Kierunki działań do celu operacyjnego 3.1. 

3.1.1. Upowszechnianie informacji o prawach i uprawnieniach osób niepełnosprawnych 

oraz dostępnych formach pomocy (materiały informacyjne, ulotki, itp., współpraca              

z PCPR  w tym zakresie ), 

3.1.2. Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych, 

szczególnie chorych psychicznie  i niepełnosprawnych intelektualnie, 

3.1.3. Wspieranie organizacji pozarządowych oraz rozwój wolontariatu na rzecz pomocy 

niepełnosprawnym 

3.1.4 Szkolenia dla otoczenia współpracującego z osobami niepełnosprawnymi. 

 

Cel operacyjny 

3.2. Zapewnienie zwiększonego dostępu osób niepełnosprawnych do specjalistycznych 

usług oraz integracja osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem 

Kierunki działań do celu operacyjnego 3.2  

3.2.1.Rozszerzenie działalności i podnoszenie jakości usług  dla    

         osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach: 

-ośrodka wsparcia-Środowiskowego Domu Samopomocy w Środzie Wielkopolskiej, 

-specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania  

3.2.2.Opracowywanie  i realizacja programów aktywności lokalnej  na rzecz rehabilitacji 

         społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.  

3.2.3.Podnoszenie jakości usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi poprzez 

        systematyczne szkolenie kadr samorządowych. 

3.2.4.Wspieranie profesjonalnych form pomocy przy udziale wolontariuszy. 

3.2.5.Podnoszenie jakości i dostępności usług świadczonych dla osób niepełnosprawnych.  

3.2.6.Zwiększenie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w działalności sportowej 

        i kulturalnej. 

3.2.7.Wspieranie realizacji programów integracyjnych na rzecz osób niepełnosprawnych. 

3.2.8.Dalszy rozwój bazy wsparcia środowiskowego dla osób niepełnosprawnych. 

 

 



 

 

 

 

Cel operacyjny: 

 

3.3. Rozwijanie form rehabilitacji zawodowej. 

 

Kierunki działań do celu operacyjnego 3.3. 

 

3.3.1.Umożliwienie osobom niepełnosprawnym udziału w szkoleniach i przekwalifikowaniach 

          zawodowych. 

3.3.2.Wspieranie pracodawców w tworzeniu i przystosowywaniu stanowisk pracy dla osób 

         niepełnosprawnych stosownie do ich potrzeb i możliwości. 

3.3.3.Podjęcie działań zmierzających do utworzenia na terenie powiatu zakładu aktywności 

         zawodowej. 

3.3.4.Działanie służące tworzeniu miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych i większych 

        możliwości ich zatrudnienia. 

3.3.5.Działanie służące rozwijaniu i promocji form współpracy pomiędzy pracodawcami, 

        organizacjami pozarządowymi, samorządem lokalnym, zwiększające możliwość 

        zatrudnienia osób niepełnosprawnych. 

 

Cel operacyjny:  

 

3.4. Rozwój systemu wsparcia na rzecz osób starszych. 

 

Kierunki działań do celu operacyjnego 3.4. 

3.4.1.Wspieranie organizacji pozarządowych działających na rzecz ludzi starych  

         w promowaniu opieki rodzinnej. 

3.4.2.Szkolenie profesjonalnych kadr zajmujących się opieką środowiskową. 

3.4.3.Rozwój wolontariatu na rzecz pomocy seniorom. 

3.4.4.Promowanie środowiskowych form wsparcia, w tym klubów seniora, dziennych domów 

         pomocy i grup samopomocowych. 

 

Efekty realizacji celu strategicznego nr 3 : 

Zwiększenie wiedzy lokalnej społeczności na temat niepełnosprawności i osób 

niepełnosprawnych. Jak największa liczba osób zatrudnionych i usprawnionych. Efektem 

realizacji celu winna być także wzrastająca jakość usług rehabilitacyjnych i społecznych oraz 

aktywny wolontariat. Zwiększenie udziału seniorów w życiu publicznym, wysoka jakość 

świadczonych na ich rzecz usług socjalnych, zwiększanie dostępności i wiedzy na temat 

instytucji pomocowych i samopomocowych. Uwrażliwienie społeczności lokalnej na potrzeby 

osób starszych, wzrost liczby wolontariuszy, szczególnie młodych, działających na rzecz 

seniorów, poszerzenie oferty działań wspierających, integrujących, edukacyjnych. 

 

Cel strategiczny nr 4 

 

PARTNERSTWO NA RZECZ AKTYWIZACJI  ŚRODOWISK  

LOKALNYCH 

 



 

 

Cel operacyjny: 

4.1. Profesjonalizacja kadry socjalnej  jako czynnika integracji lokalnej. 

 

Kierunki działań do celu operacyjnego 4.1. 

4.1.1.Wzmocnienie roli pracownika socjalnego jako profesjonalisty działającego na rzecz 

         pełniejszej integracji środowiska lokalnego poprzez systematyczne dokształcanie 

         pracowników socjalnych i rozwój kadr socjalnych z terenu powiatu. 

4.1.2.Projektowanie i wdrażanie nowych rozwiązań organizacyjnych oraz instrumentów  

         i programów służących podniesieniu jakości świadczonych usług przez instytucje 

        pomocy społecznej, w tym poprzez opracowywanie i realizację programów aktywności 

        lokalnej. 

 

Cel operacyjny: 

4.2. Wspieranie inicjatyw lokalnych. 

 

Kierunki działań do celu operacyjnego 4.2. 

4.2.1.Aktywna współpraca z organizacjami pozarządowymi, koordynacja i wspieranie  

         działań. 

4.2.2.Rozwój wolontariatu. 

Efekty realizacji celu strategicznego nr 4: 

Profesjonalna kadra merytoryczna, wysoka jakość usług świadczonych na rzecz 

beneficjentów pomocy społecznej, zróżnicowane formy współpracy z organizacjami 

pozarządowymi i zwiększające się obszary tej współpracy. Wzrost aktywności społecznej 

lokalnej społeczności  i świadomości własnych możliwości i potencjału (wzrastająca liczba 

inicjatyw lokalnych). 

 

3. ZARZĄDZANIE REALIZACJĄ STRATEGII 

 

Koordynacja realizacji Strategii. 

1) Koordynator realizacji celów strategicznych i operacyjnych: 

-Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Środzie Wielkopolskiej we 

współpracy z Kierownikiem Wydziału Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Środzie 

Wielkopolskiej. 

2) Realizatorzy celów i kierunków działań: 

-Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we współpracy z jednostkami  organizacyjnymi 

powiatu i gmin, oraz organizacjami pozarządowymi, zgodnie z  właściwością zadań . 

 3) Środki finansowe na realizację celów : 

-budżet powiatu, 



- środki pozyskane z funduszy zewnętrznych: rządowych,  pozarządowych, Europejskiego    

Funduszu Społecznego , 

4) Partnerzy w realizacji celów: 

-instytucje rządowe,  

-samorządowe, a w szczególności ośrodki pomocy społecznej, 

- placówki oświatowe, organizacje pozarządowe, zakłady opieki zdrowotnej,   

Komenda Powiatowa Policji w Środzie Wlkp., Sąd Rejonowy-kuratorzy sądowi,  

5) Termin realizacji celów określonych w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych: 

     lata 2009-2020 

4. MONITORING  I  EWALUACJA STRATEGII 

Monitoring i ewaluacja zapisów strategicznych polegać będzie na systematycznej 

ocenie realizowanych zadań oraz modyfikacji kierunków działania w przypadku istotnych 

zmian społecznych, które mogą pojawić się poprzez zmianę regulacji prawnych, czy też 

narastanie poszczególnych problemów społecznych.  

Podstawowym celem wyżej wymienionych działań będzie dostarczenie samorządowi 

powiatu praktycznej wiedzy potrzebnej przy podejmowaniu decyzji dotyczących 

przedsięwzięć planowanych do realizacji w danym roku budżetowym. 

Wdrażanie strategii monitorowane będzie na bieżąco przez realizatorów 

merytorycznych poszczególnych zadań. Informacja nt. realizacji strategii oraz osiągniętych 

efektów przygotowywana będzie Radzie Powiatu w Środzie Wielkopolskiej, co dwa lata w 

formie raportów. Raport zawierać będzie również propozycje nowych rozwiązań, bądź 

modyfikację dotychczasowych działań stosownie do zmieniających się potrzeb.  

Pierwszy raport zostanie przedłożony  Przewodniczącemu Rady Powiatu w terminie 

do końca grudnia 2010 roku. 

Za przygotowanie raportu odpowiedzialni są koordynatorzy Strategii. 

Wskaźniki monitorowania  Strategii: 

1) społeczne, odzwierciedlające wartości zakładane do ich realizacji                             

   i ukierunkowujące  proces rozwoju, w tym: 

 dane statystyczne w obszarze dotyczącym ludności – np. przyrost naturalny, saldo 

migracji,  liczba osób objętych wsparciem; 

 w obszarze dotyczącym rynku pracy – np. udział zarejestrowanych bezrobotnych           

i długotrwale bezrobotnych w ogólnej liczbie czynnych zawodowo, udział 

bezrobotnych do 30 roku życia w  ogólnej liczbie bezrobotnych z podziałem na 

poziom i kierunek wykształcenia, liczba poszukujących pracy na jedno wolne miejsce 

pracy oraz te same wskaźniki w odniesieniu do osób bezrobotnych 

niepełnosprawnych; 

 wskaźniki społeczne – liczba programów i projektów socjalnych zrealizowanych 

w ramach poszczególnych celów strategicznych, liczba uczestników szkoleń 

i warsztatów, liczba zorganizowanych konferencji seminariów, liczba zrealizowanych 

programów profilaktycznych, liczba osób objętych pomocą społeczną                                  

i opuszczających system pomocy społecznej,  liczba inicjatyw społecznych w obszarze 

aktywizacji i integracji społecznej w zakresie zapobiegania marginalizacji                       

i wykluczeniu społecznemu, liczba dzieci i młodzieży objętych pomocą w ramach 

prowadzonych świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych, liczba osób 

niepełnosprawnych starszych objętych pomocą usługowa, w tym specjalistyczna 

pomocą usługową (osoby z zaburzeniami psychicznymi) 



2)ekonomiczne: stopień poniesionych nakładów, wysokość środków 

   finansowych przeznaczonych na realizację danego projektu, udział środków 

   pozyskanych z zewnątrz na realizację zadań, w tym środków unijnych. 

 

 

VI. PODSUMOWANIE  STRATEGII 

 

  Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata          

2009 – 2020 w zakreślonych celach i kierunkach w obszarze polityki społecznej opiera się na  

istniejącym już lokalnym  systemie pomocy społecznej.  Zakłada również rozwój pomocy 

społecznej. Wskazuje także na konieczność budowania zintegrowanego systemu wsparcia dla 

grup szczególnie zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym.  

 Przedstawione działania w postaci celów strategicznych  wpisują się w sformułowaną 

w strategii misję. Poparte są one wnikliwą analizą sfer pomocy społecznej, w tym 

dotyczących rodzin ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, osób  

niepełnosprawnych oraz mieszkańców powiatu zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Realizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009–2020 ma zapewnić 

szerokie wsparcie i pomoc wyżej wymienionym grupom społecznym, co niewątpliwie 

przyczyni się do ograniczenia zjawiska wykluczenia społecznego. 

 Realizacja celów Strategii niewątpliwie  poprawi poziom świadczonych usług 

społecznych, a tym samym podniesie jakość życia mieszkańców powiatu, co jest zgodne                 

z celami Strategii  Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Średzkiego .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                              Załącznik nr 1 

UCZESTNICY  DEBATY  NT. „STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH”  

W DNIU 6 SIERPNIA 2008 R. 

 

Lp. Imię i nazwisko Reprezentowana instytucja 

1. Piotr Piekarski 
Starosta Średzki 

 

2. Stanisław Nowakowski Zarząd Powiatu Średzkiego 

3. Ryszard Węgłowski Zarząd Powiatu Średzkiego 

4. Jan Buczkowski Rada Powiatu  w Środzie Wlkp. 

5. Małgorzata Fertała Rada Powiatu w Środzie Wlkp. 

6. Julian Kempa Rada Powiatu w Środzie Wlkp 

7. Antoni Ochowiak Rada Powiatu w Środzie Wlkp. 

8. Wojciech Ziętkowski Burmistrz Miasta Środa Wlkp. 

9. Michał Matelski Rada Miejska w Środzie Wlkp. 

10. 
Andrzej Paciorkowski 

 
Rada Miejska w Środzie Wlkp. 

11. Aleksander Podemski Wójt Gminy Nowe  Miasto nad Wartą 

12. Dariusz Tomaszewski Zastępca Wójta Gminy Zaniemyśl 

13. ks. Janusz Małuszek Parafia NSJ w Środzie Wlkp. 

14. 
Lidia Gluza 

 
Rada Gminy Dominowo 

15. 
Eleonora Roszyk 

 

Rada Gminy Dominowo 

 

16. 
Alina Frąckowiak 

 
Rada Gminy Zaniemyśl 

17. Zofia Kędziora Rada Gminy Nowe Miasto nad Wartą 

18. Mirosław Jędrzak Rada Gminy Nowe Miasto nad Wartą 

19. Aleksandra Zbierska Hotel ALMARCO-Zakład Pracy Chronionej 

20. Mirosława Kaźmierczak Kasa Rolniczego Ubezpieczenia w Środzie Wlkp. 

21. 
Alina Matuszak 

 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Środzie Wlkp. 

22. Beata Wiśniewska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Środzie Wlkp. 

23. 
Zbigniew Klepacki 

 
Komenda Powiatowa Policji w Środzie Wlkp. 



24. Roman Mędrek PPOW – Ognisko Wychowawcze w Szlachcinie 

25. Anna Łażewska Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. 

26. Adriana Stratyńska-Kubiak Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. 

27. Bogumiła Kaczor Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. 

28. Alicja Stec Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. 

29. Małgorzata Owsianowska 
TPD-Koło Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej 

W Środzie Wlkp. 

30. 
Alina Jaworska 

 
PPOW – Ognisko Wychowawcze w Szlachcinie 

31. 
Joanna Woźniak 

 

PPOW – Ognisko Wychowawcze w Szlachcinie 

PCPR ŚDS Środa Wlkp. 

32. Teresa Marszałkowska Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzykosach 

33. Lidia Szewczyk Ośrodek Pomocy Społecznej w  Dominowie 

34. Ewa Nowak Ośrodek Pomocy Społecznej w  Dominowie 

35. Klaudyna Nawrot Ośrodek Pomocy Społecznej w  Zaniemyślu 

36. Magdalena Broniszewska 
Szkoła Podstawowa Kolniczki 

 

37. Lidia Roszyk 
OPS Nowe Miasto nad Wartą 

 

38. Iwona Golińska 
OPS Nowe Miasto nad Wartą 

 

39. Magdalena Janicka OPS Nowe Miasto nad Wartą 

40. Anna Snela Środowiskowy Dom Samopomocy w Dębnie 

41. Piotr Bąk 
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Boguszynie – Gmina 

Nowe Miasto nad Wartą 

42. Wincenty Pawelczyk 
Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów 

- Oddział Rejonowy Nowe Miasto 

43. Bronisław Grześkowiak 
Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów 

-Oddział Rejonowy Środa Wlkp. 

44. Bożena Wieczorek Polski Komitet Pomocy Społecznej w Środzie Wlkp. 

45. Zbigniew Plencler Związek Kombatantów RP w Srodzie Wlkp. 

46. Dorota Eichler ,,Caritas” Polska przy Kolegiacie w Środzie Wlkp. 

47. Jerzy Skrobiszewski Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych 

48. Aurelia Ślebioda 
Polski Czerwony Krzyż-Zarząd Rejonowy 

 w Środzie Wlkp. 

49. Iwona Rutkowska-Krause Starostwo Powiatowe w Środzie Wlkp. 



50. 
Marek Witczak 

 
Starostwo Powiatowe w Środzie Wlkp. 

51. Danuta Wieczorek Ośrodek Pomocy Społecznej w  Środzie Wlkp. 

52. Alicja Szymczak 
Ośrodek Pomocy Społecznej w  Środzie Wlkp. 

 

53. Barbara Pepeta Ośrodek Pomocy Społecznej w  Środzie Wlkp. 

54. Bernadeta Staszak Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. 

55. Dorota Stiller Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. 

56. Grażyna Gołuchowska Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. 

57. Nina Wiśniewska 
Ośrodek Wsparcia-Gminna Świetlica Terapeutyczno-

Wychowawcza w Środzie Wlkp. 

58. Magdalena Mikołajczak 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. 

-Środowiskowy Doma Samopomocy 

59. Anna Filipiak –Siewodnik 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. 

-Środowiskowy Dom Samopomocy 

60. Marta Urbaniak Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. 

61. 

 
Magdalena Niczke Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp 

62. Klaudia Lisiak Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp 

63. Iwona Garczyk Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                         



     Załącznik nr 2 

 
UCZESTNICY  DEBATY  NT. „STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH”  

W DNIU 11PAŹDZIERNIKA  2008 R. 

 

Lp. Imię i nazwisko Reprezentowana instytucja 

1. 
Andrzej Gniotowski 

 
Przewodniczący Rady Powiatu w Środzie Wlkp. 

2. 
Wojciech Ziętkowski 

 
Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska 

3. 
Aleksander Podemski 

 

Wójt Gminy Nowe Miasto nad Wartą 

Radny-Rada Miejska w Środzie Wlkp. 

4. 
Antoni Lubas 

 

Wójt Gminy Domininowo 

 

5. 
Dariusz Tomaszewski 

 

Zastępca Wójta Gminy Zaniemyśl 

. 

6. 
Alina Frąckowiak 

 

Rada Gminy Zaniemyśl 

 

7. Zofia Kaźmierska 
Rada Powiatu Średzkiego 

 

8. Róża Jambor Rada Powiatu Średzkiego 

9. Zofia Kędziora 
Rada Gminy Nowe Miasto nad Wartą 

 

10 Ireneusz Janicki 
Rada Gminy Nowe Miasto nad Wartą 

 

11. Michał Matelski Rada Miejska w Środzie Wlkp. 

14. Bernadeta Staszak 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 

Środzie Wlkp. 

15. Lidia Kisielewska 
Przewodnicząca Powiatowego Zespołu ds.Orzekania o 

Niepełnosprawności w Środzie Wlkp. 

16. Alina Radajewska Polski Komitet Pomocy Społecznej w Środzie Wlkp. 

17. Jerzy Skrobiszewski 
Przewodniczący Powiatowej Społecznej Rady ds.Osób 

Niepełnosprawnych 

18. Danuta Wieczorek Dyrektor Ośroda Pomocy Społecznej w Środzie Wlkp. 

19. Alicja Szymczak Ośrodek Pomocy Społecznej w Środzie Wlkp. 

20. Lidia Szewczyk Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dominowie 

21. Bogumiła Kosmowska-Jerzyniak 
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Krzykosach 

22. 
Anna Zimmer 

 
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Zaniemyślu 

23. Aurelia Ślebioda 
Polski Czerwony Krzyż – Zarząd Rejonowy 

 w Środzie Wlkp 



24. Katarzyna Wojtczak Prezes Stowarzyszenia Pomocy “SOS” w Środzie Wlkp. 

25. Kazimiera Bugaj 
Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu-KOŁO 

ŚRODA WLKP. 

26. Anna Janiszewska 
Ośrodek  Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad 

Wartą 

27. Anna Snela Środowiskowy Dom Samopomocy w Dębnie 

28. Monika Walczak 
Polski Związek Niewidomych –oddział 

w Środzie Wlkp. 

29. Lidia Roszyk 
Ośrodek  Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad 

Wartą 

30. Danuta Halek-Wielgosz 
Kierownik  Ośrodka  Pomocy Społecznej w Nowym 

Mieście nad Wartą 

31. Gabriela Kosmala 
Prezes Stowarzyszenia Pomocy „Krąg” Nowe Miasto nad 

Wartą 

32. Alfred Polus Kierownik Domu dla Bezdomnych w Dębnie 

33. Gwidon Bundnowski 
Polski Związek Emerytów ,Rencistów i Inwalidów –Zarząd 

Rejonowy w Środzie Wlkp. 

34. Stanisława Budnowska 
Polski Związek Emerytów ,Rencistów i Inwalidów –Zarząd 

Rejonowy w Środzie Wlkp. 

35. Kazimiera Ratajczak 
Polski Związek Emerytów ,Rencistów i Inwalidów –Zarząd 

Rejonowy w Środzie Wlkp. 

36. 
Grażyna Sobczak 

 

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 

,,Płomień Nadziei”Nowe Miasto nad Wartą 

 

 

 


