
 

 

 

 

 

 

 

Raport z  realizacji w latach 2009-2010 

celów 

 Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Powiatu Średzkiego  

na lata 2009-2020  
 

                                            

                                                    

                                               
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Środa Wielkopolska, grudzień 2010 r. 

 

 

 

 

 

 



Raport z realizacji w latach 2009-2010 celów Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020 2 

 

 

 

 

 

 

Pani  Przewodnicząca  
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Rady Powiatu Średzkiego 

 

 

   

   

   
                           Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego 

na lata 2009-2020 zwana dalej Strategią została uchwalona przez Radę Powiatu 

Średzkiego Uchwałą Nr XXV/148/2008 z dnia 30 grudnia 2008roku. 

              W dokumencie Strategii  określone zostały cele, poprzez realizację 

których powiat średzki zmierza do osiągnięcia przyjętej w dokumencie Misji powiatu. 

Raport z realizacji celów Strategii za lata 2009-2010 został przedstawiony w formie 

Zestawienia zbiorczego, które jest dokumentem monitoringu  i ewaluacji Strategii.  

W Zestawieniu zbiorczym cele operacyjne i zrealizowane zadania zostały 

podporządkowane celom strategicznym. Zestawienie zawiera również ocenę i wnioski 

realizatorów poszczególnych zadań, które mogą stanowić podstawę do nowych 

rozwiązań lub modyfikacji dotychczas podejmowanych działań w poszczególnych 

obszarach Strategii. 

 

 

 

                                                                           Bernadeta Staszak 

                                                                                          Dyrektor 

                                                                                           Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

                                                                                           w Środzie Wlkp. 
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  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 
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Zestawienie zbiorcze realizacji w latach 2009-2010 celów 

 Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego  

na lata 2009-2020 

 

 

 

III...   Dane demograficzne   

               111 ...   Ludność powiatu wg płci  – stan w dniu 30.06.2010 roku 

 

Ludność według płci  w powiecie średzkim  

ogółem  

 mężczyźni  kobiety 

55576 

 

27243 28333 

   
Ź r ó d ł o: GUS, Warszawa 2010 

 

Według danych GUS  . liczba ludności w powiecie średzkim wynosiła:  

 -na 31.12.2008r. – 55120  mieszkańców, 

- na 31.12.2009r . -55 408 mieszkańców,  

nastąpił więc wzrost liczby mieszkańców  w stosunku do 2009r. o 168 osób. 

 

 

 

II. Poziom i struktura bezrobotnych w powiecie średzkim 
 

 

Według danych Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wlkp. stopa bezrobocia 

w powiecie średzkim na dzień 30.09.2010r. wyniosła 13,7 %, w województwie 

wielkopolskim -8,5 % , w Polsce-11,5%. 

Liczba osób bezrobotnych w powiecie średzkim: 

-stan na 31.12.2008r.- 2077 w tym 66 niepełnosprawnych, 

-stan na 31.12.2009r.-3130  w tym 86 niepełnosprawnych, 

-stan na 31.10.2010r.- 3096  w tym 94 niepełnosprawnych, 

 

Szczegółowe dane dot. poziomu i struktury  bezrobocia w powiecie średzkim 

przedstawiają zestawienia stanowiące załącznik do Raportu. 
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III. Realizacja celów Strategii w latach 2009-2010 

 
 

Cel strategiczny nr 1 

 

ZINTEGROWANY SYSTEM PROFILAKTYKI I OPIEKI NAD DZIECKIEM  

I RODZINĄ  

 

 

CELE 

OPERACYJNE 
REALIZACJA ZADANIA 

OCENA REALIZACJI 

ZADANIA/WNIOSKI 

1. Realizacja 

programu pn.: 

,, Budowanie 

zintegrowanego 

systemu opieki nad 

dzieckiem i rodziną 

w powiecie 

średzkim” 

Zadanie realizowane w ramach programu pn. ,,System Opieki nad 

Dzieckiem i Rodziną Powiatu Średzkiego  na lata 2007-2015” 

przyjętego uchwała  Nr VIII/49/2007 Rady Powiatu Średzkiego   
z dnia 30 maja 2007r. Program ma na celu powstanie 

zintegrowanego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną w powiecie 

średzkim. W latach 2009-2010 cel ten był realizowany w 

szczególności poprzez działalność utworzonego przy PCPR 

Interdyscyplinarnego Zespołu Pracy z Rodziną. W pracach Zespołu 

w zależności od problemu dziecka i rodziny uczestniczyli 

przedstawiciele różnych resortów- pedagodzy i wychowawcy 

szkolni, pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, 

funkcjonariusze policji, kuratorzy sądowi , wychowawcy świetlic 

i Publicznej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Ognisko 

Wychowawcze w Szlachcinie oraz pracownicy socjalni gminnych 

ośrodków pomocy społecznej i specjaliści PCPR  .Praca Zespołu 
miała na celu zintegrowanie podejmowanych działań 

poszczególnych instytucji , co zapewniało kompleksowe wsparcie 

dziecka i rodziny umożliwiające pokonywanie występujących 

kryzysów. Zespół odbył w 2009r. 22 posiedzenia w stosunku do 31 

rodzin, w 2010r.  24 posiedzenia w stosunku do 33 rodzin. 

Ważnymi elementami budowanego systemu opieki nad dzieckiem 

i rodziną są działania  podejmowane  w ramach pozostałych celów 

operacyjnych  - zrealizowane zadania zostały przedstawione w 

niniejszym dokumencie- w opisie poszczególnych celów. 

 

 

Budowanie zintegrowanego 

systemu opieki nad 

dzieckiem i rodziną jest 
procesem długotrwałym –

w okresie 2009-2010 

wypracowane zostały zasady 

współpracy instytucji 

działających w obszarze 

wsparcia dziecka i rodziny 

w ramach 

Interdyscyplinarnego 

Zespołu Pracy z Rodziną, 

zasadne jest dalsze 

kontynuowanie podjętych 

działań poprzez pracę 
Zespołu jak również zadań 

w obszarze wsparcia rodziny 

przedstawionych  

w niniejszym dokumencie.  

2. Wsparcie rodziny 

w środowisku 

zamieszkania, ze 

szczególnym 

uwzględnieniem 

potrzeb dzieci i 

młodzieży 

Zadanie realizowane  przez: 

1.Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  

1)w ramach bieżącej działalności  świadczyło specjalistyczne usługi  

w zakresie: 

- udzielania informacji i poradnictwa rodzinnego,  

-terapii rodzinnej- wsparcie psychologiczne, pedagogiczne , 

prawne, praca socjalna 

Ogółem z pomocy skorzystało w 2010roku 700 osób, 

2) w ramach autorskich  projektów  na rzecz wsparcia dziecka i 

rodziny, na których realizację powiat średzki uzyskał dotację 

Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: 

a) w 2009r. -projekt ,,Wspieramy Rodzinę” – dotacja celowa w 
wysokości 134.180,00zł, w tym kwota  7.000,00zł stanowi  

wyróżnienie za nowatorskie rozwiązania ujęte w  projekcie, wartość 

całkowita projektu- 174.799,34zł, realizacja projektu-od m-ca VII –

XII 2009r. 

Rodziny  z małoletnimi 
dziećmi z problemami 

opiekuńczo-

wychowawczymi wymagają 

kompleksowego wsparcia –

konieczne  jest zwiększenie 

dostępności do  

specjalistycznych usług   

(psychologicznych, 

pedagogicznych, 

terapeutycznych w zakresie 

uzależnień, 
psychiatrycznych-na terenie 

powiatu średzkiego nie 

działa żadna placówka 

służby zdrowia ) poprzez 
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Projekt obejmował działania: 

 

-w miesiącu lipcu 2009r. uruchomiony został Punkt Wsparcia 

Rodziny, który świadczył specjalistyczne poradnictwo 

psychologiczne, pedagogiczne, prawne i socjalne dla rodzin z 

problemami opiekuńczo-wychowawczymi, prowadzone były 

warsztaty pn.,,Szkoła dla rodziców”- wsparcie uzyskały 62 rodziny.  

-powstał  Klub Aktywnej Rodziny, którego działalność skierowana 

była na zmotywowanie rodzin zastępczych oraz rodzin naturalnych  

do uczestnictwa w grupach samopomocy. 
 w wyniku podjętych działań prowadzono dwie grupy samopomocy: 

      -grupa rodzin zastępczych,  

      -grupa rodzin naturalnych, 

-prowadzono zajęcia terapeutyczno-wychowawcze dla dzieci i 

młodzieży o szczególnych potrzebach wychowawczych z rodzin 

zastępczych  i naturalnych z problemami opiekuńczo-

wychowawczymi - program realizowany był przez 16 tygodni (od 

IX do XII) dla 30 dzieci, 

- przeprowadzono warsztaty z zakresu edukacji seksualnej wśród 

nastolatek  pn. ,,Macierzyństwo – Mój świadomy wybór” 

-w warsztacie uczestniczyło 11 osób  ,  
- 20 rodzin z małoletnimi dziećmi w stosunku do których istniało 

zagrożenie izolacją dzieci ze środowiska naturalnego objęto 

wsparciem Asystenta Rodziny, 

-zakupiono  sprzęt szkoleniowy Real Baby II-plus – zestaw 

niemowląt z wyposażeniem do prowadzenia szkoleń i warsztatów 

dla młodzieży i rodziców, 

 

b)w 2010r. – projekt „Akademia Aktywnej Rodziny” 

wartość całkowita projektu - 144.486,20zł 

w tym dotacja MP i PS – 101.600,00zł 

Realizacja projektu- od m-ca VII do XII 2010r. 
Działania objęte projektem są kontynuacją zadań realizowanych w 

2009r. i obejmują: 

a) działalność Punkt Wsparcia Rodziny  w zakresie: 

- specjalistycznego poradnictwa -  w okresie od miesiąca lipca 

2010r. do miesiąca grudnia 2010r. zwiększono wymiar czasu pracy 

psychologa, specjalisty pracy z rodziną z ¼ etatu do pełnych etatów 

co umożliwiło prowadzenie działalności Punktu  - 5 dni w tygodniu 

po  8 godz. Ze specjalistycznego poradnictwa skorzystało  35 rodzin 

zastępczych i 70 rodzin naturalnych. 

-prowadzenia 2 grup samopomocy (grupa rodzin zastępczych oraz 

rodzin naturalnych) - działania grup wsparcia  ukierunkowane były 

na podejmowanie przez uczestników programu działań 
aktywizujących ich do poprawy funkcjonowania w rodzinie i w  

środowisku. W spotkaniach grup samopomocy brało udział 20 osób. 

b) pomoc dla rodzin z małoletnimi dziećmi  będących w sytuacjach 

kryzysowych, wynikających z bezradności w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych, w stosunku do których istnieje realne zagrożenie 

izolacją dziecka - 20 rodzin z powiatu średzkiego z 56 małoletnimi 

dziećmi objętych zostało pomocą zatrudnionych przez PCPR  

Asystentów Rodziny. Zadanie realizowano we współpracy z  kadrą 

Ośrodków Pomocy Społecznej , 

c) prowadzono zajęcia terapeutyczno-wychowawcze dla 36 dzieci z 

rodzin zastępczych i rodzin z problemami opiekuńczo-
wychowawczymi, 

d) warsztaty  z zakresu edukacji seksualnej  wśród nastolatek pn.,, 

Macierzyństwo – Mój Świadomy Wybór” z wykorzystaniem 

sprzętu szkoleniowego RealBaby II-plus. Warsztaty zostały 

przeprowadzone dla 503 uczniów z klas gimnazjalnych 

zwiększenie zatrudnienia 

kadry realizującej zadania, 

co wiąże się ze 

zwiększeniem środków 

finansowych dla 

poszczególnych jednostek; 

 w latach 2009-2010 

rozszerzenie oferty wsparcia 

psychologicznego, 

pedagogicznego, rodzinnego 
było możliwe w 

szczególności  dzięki 

pozyskanym środkom 

rządowym na realizację 

autorskich projektów  

skierowanych na wsparcie 

dziecka i rodziny. 
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(Gimnazjum nr 1  w Środzie Wlkp., Gimnazjum nr 2 w Środzie 

Wlkp., Gimnazjum nr 3 w Środzie Wlkp., Gimnazjum w Chociczy, 

Gimnazjum w Nowym Mieście nad Wartą.) oraz dla 157 uczniów z 

Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Środzie Wlkp. 

e) warsztaty  dla rodziców  mających problemy w pełnieniu funkcji 

opiekuńczo -          wychowawczych w ramach programu ,,Szkoła 

dla rodziców”- w warsztatach wzięło udział 60 osób – rodziców z 5 

gmin powiatu średzkiego . 

 

2.Publiczną Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą –Ognisko 

Wychowawcze w  Szlachcinie  

Publiczna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Ognisko 

Wychowawcze w Szlachcinie jest placówką wielofunkcyjną.  

W  ramach realizacji zadań w zakresie wsparcia dziecka i rodziny 

w środowisku zamieszkania  w 2009r prowadziła zajęcia  dzienne 

dla 37dzieci z obszarów wiejskich oraz pracę z rodzinami dzieci 

w zakresie wzmocnienia funkcji opiekuńczo-wychowawczych. 

W 2010r. oprócz bieżącej działalności w zakresie prowadzenia 

wsparcia dziennego realizowała  w ramach rozwoju 

środowiskowych form pomocy dzieciom i rodzinie  projekt  pn.,, 

Wszystkie dzieci są nasze” – na realizacje projektu powiat średzki 
uzyskał dofinansowanie MP i PS- w wysokości – 46.000,00zł 

Wartość projektu ogółem – 71.542,00zł 

Projekt miał na celu  dalszy rozwój działalności placówki wsparcia 

dziennego poprzez objęcie zajęciami specjalistycznymi 

(przeznaczonych dla dzieci i ich rodziców) rodzin zamieszkałych 

poza Szlachcinem , a także rozszerzenie oferty zajęć 

specjalistycznych, warsztatowych i wolnoczasowych.  

W ramach realizacji projektu: 

1)prowadzono zajęcia wychowawczo-socjoterapeutyczne dla 30 

dzieci i młodzieży objętych opieką dzienną w Publicznej Placówce 

Opiekuńczo-Wychowawczej- Ognisko Wychowawcze w 
Szlachcinie. Zakres tematyczny zajęć obejmował  w szczególności: 

a) trening asertywności, 

 b) psychoedukacja w zakresie uzależnienia i mechanizmów 

współuzależnienia, profilaktyka przeciwalkoholowa, 

przeciwnikotynowa i antynarkotykowa- promowanie zdrowego 

stylu życia, 

c) kształtowanie umiejętności efektywnej komunikacji społecznej 

w rodzinie i grupie rówieśniczej, 

d) radzenie sobie z stresem i negatywnymi emocjami, 

e) budowanie poczucia własnej wartości i pozytywnego myślenia 

o sobie, 

f) zachowanie tolerancji i akceptacji wobec odmienności drugiego 
człowieka, 

g) odkrywamy własne talenty - rozwijanie własnych zainteresowań 

(muzyka, plastyka, informatyka, książka, sport itp.)-

przeprowadzenie warsztatów plastycznych, informatycznych, 

kulinarnych itp., 

h)zajęcia diagnostyczne i terapeutyczne z zakresu logopedii . 

2) Zorganizowano warsztaty dla rodziców mających na celu 

podniesienie kompetencji wychowawczych rodziców  małoletnich 

dzieci - uczestniczyło 10 osób. 

3) Zorganizowano wyjazd rowerowy w ramach zajęć 

 ukierunkowanych na własny rozwój i pokonywanie własnych 
barier i słabości - skorzystało 8 dzieci. 

 

3.Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną  

Poradnia w ramach bieżącej działalności realizowała zadania 

w zakresie: 
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- wspomagania wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży  

terapii zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych 

 profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, 

udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom 

i młodzieży z grup ryzyka, 

- wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny. 

 Działalność w roku szkolnym 2008/2009.  

- Działalność diagnostyczna (badania psychologiczne, 

pedagogiczne, logopedyczne)  - 1168 przebadanych, 

- Pomoc w formie indywidualnej - 1024 osób, 
- 19 spotkań dla rodziców (m.in.: Dojrzałość szkolna, Trudności w 

nauce czytania i pisania, Dlaczego tak trudno porozumieć się z 

nastolatkiem?, Rola rodziców w rozwoju mowy dziecka,  Agresja 

u dzieci i młodzieży- przyczyny, profilaktyka,  

- Realizacja programu - „Klub Dobrego Rodzica”  psychoedukacja 

rodziców na terenach wiejskich. 

Działalność w roku szkolnym 2009/2010.  

- Działalność diagnostyczna (badania psychologiczne, 

pedagogiczne, logopedyczne  - 1107 przebadanych, 

- Pomoc w formie indywidualnej - 2308 osób,  

- 13 spotkań dla rodziców (m.in.: Kary i nagrody w procesie 
wychowania dziecka, Agresja u dzieci i młodzieży- przyczyny, 

profilaktyka, Rola rodziców w wychowaniu dziecka),  

- Realizacja programu - „Klub Dobrego Rodzica”  psychoedukacja 

rodziców na terenach wiejskich. 

 

3. Przeciwdziałanie 

przemocy w rodzinie 

 

Zadanie realizowane w ramach prowadzonego przez PCPR  

Ośrodka Interwencji Kryzysowej z siedzibą w Środzie Wlkp. 

ul. Lipowa 12. OIK prowadzi działania wspierające osoby i rodziny 

będące w sytuacjach kryzysowych,  a w szczególności  z 

problemem przemocy,  specjalistyczną pomocą psychologiczną, 

pedagogiczną, prawną i  socjalną. W 2009r. udzielono  3465 porad 

i informacji, objęto pomocą psychologiczną, pedagogiczną, prawną 
i socjalną  815 osób , w tym 367 osób dotkniętych przemocą 

w rodzinie, natomiast w 2010r do 30.11.2010r. udzielono 3261 

porad i informacji .Specjalistyczną pomocą psychologiczną, 

pedagogiczną, prawną i  socjalną objęto 395 osób. 

W latach 2009-2010 realizowano również program korekcyjno-

edukacyjny skierowany do sprawców przemocy w rodzinie , 

programem objęto w 2009r. 25 osób, w 2010r.  15 osób (grupa 

terapeutyczna  zgodnie z zaleceniami MIPS nie może liczyć więcej 

niż 15 osób). 

Na realizację programów uzyskano dotację celową ze środków 

Wojewody Wielkopolskiego w wysokości: 

-w 2009r.-   6.000,00zł, 
-w 2010r.- 10.000,00zł, 

PCPR   w latach 2009-2010 uczestniczyło: 

-  w programie ,,Tydzień pomocy ofiarom przestępstw”,  

-  ogólnopolskiej kampanii pn. ,,Dzieciństwo bez przemocy”, 

-  lokalnej kampanii edukacyjno –informacyjnej 
 pn. „UZALEŻNIENIOM I PRZEMOCY MÓWIMY  NIE”, której 

głównym organizatorem była Gminna Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Środzie Wlkp. wraz z Ośrodkiem  

Wsparcia Gminną Świetlicą Terapeutyczno – Wychowawczą 

w Środzie Wlkp. Kampania prowadzona była od miesiąca  

października 2010r. do 15 grudnia 2010r. i skierowana była 
do mieszkańców gminy Środa Wlkp. , a w szczególności dzieci i 

młodzieży. 

 

Rodziny  dotknięte przemocą 

domową wymagają 

kompleksowego wsparcia i 

terapii- konieczne jest 

wzmocnienie kadry 

specjalistów   1,75 etatu 

(psycholog/pedagog/specjalis
ta pracy z rodziną/terapeuta). 
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4. Wspieranie rodzin 

z dziećmi 

niepełnosprawnymi 

Zadania powiatu w tym obszarze  realizowano w ramach bieżącej 

działalności : 

1.Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie: 

1)usługi w zakresie poradnictwa i informacji  prowadził w 2009r. 

i 2010r. pracownik socjalny-doradca ds. osób niepełnosprawnych, 

2)w zakresie orzecznictwa-Powiatowy Zespół ds. Orzekania o 

Niepełnosprawności( w 2009r. wydano 142 orzeczeń, w 2010r. -

153 wydanych orzeczeń), 

3) ze środków PFRON dofinansowano: 

a) w 2009r.: 
-uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym- 24 dzieci i 20 

opiekunów  -na kwotę 28.651,00zł 

- zakup przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych 

oraz sprzętu rehabilitacyjnego- 35 dzieci na kwotę 45.303,00zł 

- dofinansowano 3 organizacjom przedsięwzięcia z zakresu 

organizacji  imprez kulturalnych , sportu , turystyki i rekreacji - dla 

98 osób(dzieci i opiekunowie)  na kwotę 1876,00zł  

b) w 2010r. 

uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym- 12 dzieci i 9 opiekunów  

-na kwotę 12.579,00zł  

- zakup przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych 
oraz sprzętu rehabilitacyjnego- 25 dzieci na kwotę 39.750,00zł 

-dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się- 1 dziecko 

na kwotę 1200,00zł 

- dofinansowano 3 organizacjom przedsięwzięcia z zakresu 

organizacji  imprez kulturalnych, sportu , turystyki i rekreacji - 46 

osób (dzieci z opiekunami)  na kwotę 2132,00zł  

 

2.  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej: 

- orzekanie do kształcenia specjalnego dla dzieci 

niepełnosprawnych, 

- wydawanie opinii o potrzebnie Wczesnego Wspomagania 
Rozwoju, 

- wsparcie dla rodziców dzieci i uczniów niepełnosprawnych, 

- badania przesiewowe „Słyszę, widzę, mówię”. 

 

a) w roku szkolnym 2008/2009 wydano:  

 118 orzeczeń  do kształcenia specjalnego 

 3 opinie w sprawie Wczesnego Wspomagania Rozwoju 

Dziecka 

b) w roku szkolnym 2009/2010 wydano: 

 122 orzeczeń do kształcenia specjalnego 

 9  opinii w sprawie Wczesnego Wspomagania Rozwoju 
Dziecka 

  28 badań przesiewowe słuchu programem „Słyszę, widzę, 

mówię” 

  

Poradnia  w 2009r  uruchomiła Gabinet Wczesnego Wspomagania 

Rozwoju Dziecka- Gabinet dla wspomagania małych dzieci od 

chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w 

szkole, udziela  wsparcie dla rodziny dziecka. Gabinet  prowadzi 

terapię małego dziecka.  

W roku szkolnym 2009/10  wsparciem objęto 5 dzieci.  

Dzieci niepełnosprawne i ich 

rodziny wymagają 

kompleksowego wsparcia 

i terapii- wskazany jest 

dalszy rozwój wczesnego 

wspomagania rozwoju 

dziecka  poprzez stworzenie 

odpowiedniej bazy lokalowej 

oraz zwiększenie obsady 

kadrowej. Ze względu na 
duże zapotrzebowanie, 

należy podjąć działania 

w celu uruchomienia 

Zespołów Wczesnego 

Wspomagania 

w przedszkolach na terenie 

powiatu. 

Środki rządowe na realizację 

systemu orzecznictwa 

przekazywane powiatowi 

średzkiemu, nie wystarczają 
na bieżącą realizację zadania 

,konieczne jest 

dofinansowanie zadania 

ze środków własnych 

powiatu. Również środki 

PFRON nie zabezpieczają w 

100% potrzeb tej grupy osób 

w zakresie zaopatrzenia 

w przedmioty ortopedyczne, 

środki pomocnicze, sprzęt 

rehabilitacyjny oraz 
likwidacji barier 

architektonicznych 

i w komunikowaniu się. 

  

 

5. System opieki 

i wychowania 

dziecka poza rodziną 

biologiczną 

 

 

Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub 

częściowo pozbawionym opieki rodziców –  zadanie realizowane 

przez PCPR i  PPOW- Ognisko Wychowawcze w Szlachcinie. 
Podejmowane działania miały na celu budowanie systemu opieki 

zastępczej oraz podnoszenia standardu opieki instytucjonalnej .  

W roku 2009  rodzinnymi formami opieki zastępczej                                                                                                                                                          
objęto łącznie 52  dzieci   w 40 rodzinach zastępczych -

Zapewnienie opieki 

i wychowania dziecka poza 

rodziną biologiczną zachodzi 
w sytuacji niemożności 

wypełniania funkcji 

rodzicielskich przez  

rodziców biologicznych.  
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wydatkowana kwota   364.638,02zł, natomiast w 2010r.  49 dzieci 

( w tym 16 z terenu innych powiatów)  w 37 rodzinach zastępczych 

–wydatkowana kwota ogółem  431.108,86zł 

W systemie opieki zastępczej instytucjonalnej zadanie powiatu 

realizuje Publiczna Placówka Opiekuńczo - Wychowawczej-

Ognisko Wychowawcze w Szlachcinie z filią  Średzkim Ogniskiem 

Opiekuńczo- Wychowawczym w Środzie Wlkp., w której na 

pobycie całodobowym w 2009r.przebywało  28 dzieci, w 2010r.-30 

w tym 5 dzieci z terenu innych powiatów. 

 Rodziny zastępcze wraz z dziećmi objęte były specjalistyczna 
pomocą psychologiczna, pedagogiczną , prawną i socjalną.  

W ramach tworzenia niespokrewnionych z dzieckiem  rodzin 

zastępczych zrealizowano zadania : 

1. w 2009r. w ramach   projektu  ,,Wspieramy Rodzinę” w zakresie: 

1) działalności informacyjnej  i edukacyjnej :  

a) przeprowadzona została  kampania  informacyjno-edukacyjna  w 

środowisku lokalnym promująca formy rodzinnej opieki zastępczej,  

w tym:  

- opracowano i upowszechniano materiały informacyjne  

- zorganizowano piknik  rodzinny pn. "Jesteśmy Razem" dla rodzin 

zastępczych  z powiatu średzkiego, 
- zorganizowano konferencję  nt. Rodziny i rodzinnej opieki 

zastępczej , adresatami konferencji byli przedstawiciele władz 

samorządowych gmin i powiatu, kadra socjalna, pedagodzy szkolni, 

kuratorzy sądowi ,przedstawiciele organizacji pozarządowych,  

b) w celu nabycia odpowiednich kwalifikacji oraz podwyższenia 

kompetencji kadry pracującej z rodzinami zastępczymi, 

a w szczególności uzyskanie uprawnień trenerskich do prowadzenia 

szkoleń kandydatów na zawodowe rodziny zastępcze 9 

pracowników zostało objętych szkoleniem w ramach programu 

zatwierdzonego przez MP i PS  pn. ,, Szkoła dla Rodzin 

Zastępczych" i uzyskało tytuł trenera, 
2) przeprowadzono  szkolenia dla kandydatów na rodziny 

zastępcze-3 osoby otrzymały pozytywną opinię ośrodka   

adopcyjno-opiekuńczego o spełnianiu przez kandydatów warunków 

do pełnienia funkcji  rodziny zastępczej oraz wydano  

zaświadczenia kwalifikacyjne . 

 

2. W 2010roku w ramach projektu ,,Akademia Aktywnej Rodziny” 
prowadzono:  

1)Punkt Wsparcia Rodziny, prowadził  : 

- poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, socjalne i prawne  dla 

rodzin: zastępczych, adopcyjnych, dzieci przebywających w 

rodzinnych formach opieki zastępczej, usamodzielniających się 

wychowanków placówek i rodzin zastępczych, 

- grup wsparcia  dla rodzin zastępczych, 

2)w ramach kompleksowego wsparcia  dla istniejących w powiecie 

średzkim  rodzin niespokrewnionych z dzieckiem  zorganizowano 

dla 22 osób 3-dniowy wyjazd szkoleniowy pn. ,,Obóz Aktywnej 

Integracji”.  Program obozu obejmował warsztaty w zakresie  

doskonalenia  umiejętności opiekuńczo – wychowawczych 

szkolenia w ramach programu    ,,Szkoła dla Rodzin Zastępczych” 

oraz zajęcia terapeutyczne dla dzieci. 

Obóz odbył się w dniach 17-19 grudnia 2010r. w Folwarku konnym 

w Hermanowie, 

3)dofinansowano 5 dzieci z rodzin zastępczych  niespokrewnionych  

z dziećmi zajęcia pozalekcyjne  na kwotę 2000,00zł 

4) PCPR prowadził działania  mające na celu pozyskanie 

kandydatów na rodziny zastępcze niespokrewnione 

W budowanym powiatowym 

systemie wsparcia dziecka 

i rodziny naczelnym celem 

jest rozwój specjalistycznych 

usług  wspierających rodzinę 

w środowisku zamieszkania. 

Z danych PCPR wynika, 

że w efekcie 

podejmowanych wspólnie 

z ośrodkami pomocy 
społecznej, placówkami 

oświaty, kuratorami 

sądowymi działań spada 

liczba dzieci z terenu 

powiatu średzkiego 

izolowanych ze środowiska 

naturalnego. Konieczna jest 

więc kontynuacja działań 

mająca na celu  rozwój usług 

wspierających dziecko 

i rodzinę w środowisku 
zamieszkania zarówno przez 

samorząd powiatowy jak 

i samorządy gminne(rozwój 

placówek wsparcia 

dziennego, świetlic, 

zatrudnianie asystentów 

rodziny, itp.). 
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  z dzieckiem, w tym zawodowe,  poprzez  zorganizowanie: 

a) lokalnej kampanii informacyjno - edukacyjnej  promującej formy 

rodzinnej opieki zastępczej pn. ,,Mam Rodzinę - Mam Dom”. 

Kampania skierowana była do mieszkańców powiatu średzkiego 

i obejmowała : 
- opracowanie i upowszechnianie materiałów informacyjnych, -

zadanie realizowano  przy współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy 

,,SOS”, kampanie rozpoczęto w dniu koncertu galowego 

Ogólnopolskiego Festiwalu Wokalno-Instrumentalnego Dla Dzieci 

I Młodzieży Niepełnosprawnej  - w czasie koncertu rozprowadzano 

materiały informacyjne promujące zdrową rodzinę oraz rodzinną 

opiekę zastępczą; 

- zorganizowanie imprezy integracyjnej  pn. ,,Mam Rodzinę - Mam 

Dom” , 

- zorganizowanie konferencji nt. ,,Rodzinna opieka zastępcza”, 

b) szkolenie pozyskanych kandydatów na  zawodowe rodziny 
zastępcze w ramach programu ,,Szkoła dla Rodzin Zastępczych”- 

w 2010r. utworzona została  1 rodzina zawodowa wielodzietna, 

która zapewnia opiekę i wychowanie dla  4 dzieci. 

 W 2010roku  w ogólnej  liczbie 37 rodzin zastępczych  funkcję 

rodziny zastępczej niespokrewnionej z dziećmi pełniło 6 rodzin 

zastępczych w stosunku do 11 dzieci. 

W latach 2009-2010 pracownicy PCPR oraz placówki przy 

współpracy z pracownikami socjalnymi OPS  prowadzili 

specjalistyczną pracę z rodzinami biologicznymi dzieci mającą na 

celu powrót dzieci do środowiska rodzinnego. 

 

 

 

AKTYWNA INTEGRAC 

Cel strategiczny nr 2 

 

AKTYWNA INTEGRACJA  GRUP ZAGROŻONYCH  

WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM 

 
 

 

 
CELE 

OPERACYJNE 
REALIZACJA ZADANIA OCENA 

REALIZACJI 

ZADANIA/WNIOSKI 
1. Promocja 

zatrudnienia oraz 

tworzenie systemu 

wsparcia dla osób 

długotrwale 

bezrobotnych w celu  

ich aktywizowania 

 

 

Zadanie realizowane przez: 

1.  Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. w ramach 

różnych form aktywizacji zawodowej, a w szczególności 

poprzez : 

a) udzielanie dotacji na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej-w 2009 r. pomoc uzyskało 105 na kwotę 

1.459.283,00zł ; w 2010r. do 30.09. -61 osób na kwotę 
884.000,00zł,  

b) refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia 

stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego-w 

2009 r. 59 stanowisk na kwotę 767.000,00,zł w 2010r. 

do 30.09.-21 stanowisk na kwotę 294.000,00zl, 

c) roboty publiczne- w 2009 r. -92 osoby na kwotę 

637.864,00; do 30.09.2010r.-99 osób na kwotę 

675.464,00zł, 

W ocenie PUP  rośnie 

zapotrzebowanie na 

usługi poradnictwa 

zawodowego wśród 

osób bezrobotnych i 

poszukujących pracy. 

Trudna sytuacja 
życiowa, w jakiej 

znajdują się osoby 

pozbawione pracy 

powoduje, że obniża 

się ich samoocena, co 

prowadzi do 

zaniechania działań 

związanych 
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d) prace interwencyjne- w 2009 r. -25  osób na kwotę 

62.526,58zł; do 30.09.2010r.-21 osób na kwotę 

77.469,65zł, 

e) prace społecznie -użyteczne- w 2009 r. -32  osoby na 

kwotę 48.246,00zł; do 30.09.2010r.- 32 osoby na 

kwotę 55.324,80zł, 

f) staże- w 2009 r. -655 osób na kwotę 2.570.201,00zł; 

do 30.09.2010r.- 733 osób na kwotę 2.613.777,37zł, 

g) szkolenia- w 2009r. 170 osób na kwotę 302.596,21zł; 

do 30.09.2010r.- 137 osób na kwotę 266.973,41zł, 
Ponadto  w ramach klubu  pracy doradcy zawodowi PUP 

oraz liderzy klubu pracy podjęli w 2009r. i do 30.09.2010r. 

następujące działania: 

a) 337 osobom w 2009r. i 322 osobom w 2010r 

udzielono porad indywidualnych, 

b) porad grupowych udzielono dla łącznie 85 osób w 

2009r. i 245 w 2010r., 

c) zorganizowano zajęcia aktywizacyjne, w których 

wzięło udział 115 osób w 2009r. oraz 203 osoby w 

2010r, 

d) w klasach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych szkół 
w: Pięczkowie, Nowym Mieście nad Wartą, Chociczy, 

Słupi Wielkiej oraz w Środzie Wlkp. w Gimnazjum nr 

2 prowadzono zajęcia z preorientacji zawodowej 

młodzieży, 

e) 498 osobom udzielono informacji zawodowej 

indywidualnej (dotyczącej możliwości skorzystania ze 

szkoleń, możliwości ubiegania się o środki na otwarcie 

działalności gospodarczej, informacji na temat 

lokalnego rynku pracy, informacji na temat ofert 

pracy),  

f) w 2009 r. zorganizowano konkurs dla uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych „I Ty możesz zostać 

Rockefellerem”, do którego swój udział zgłosiło 37 

osób, 

g) w 2010 zorganizowano wraz z Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej w Środzie Wlkp., Powiatowym Centrum 

Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. oraz Komendą  

Powiatową Policji w Środzie Wlkp. konkurs dla 

uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 

„Praca zawsze się opłaca”, do którego swój udział 

zgłosiło 40 osób, 

h) organizacja konkursu –coroczna edycja prowadzona 

od 2002 „Aktywnie Współpracujący z PUP 
Pracodawca Roku”, 

i) organizacja corocznych Targów Pracy na terenie 

powiatu średzkiego, 

j) udział w Targach Pracy i Edukacji organizowanych 

przez Liceum Ogólnokształcące w Środzie Wlkp., 

k) udział w Targach Pracy i Edukacji organizowanych 

przez Wyższą Szkołę Pedagogiki i Administracji  

w Poznaniu, 

l) współpraca z Euronauką, Wielkopolskim 

Stowarzyszeniem Rozwoju i Promocji Obszarów 

Wiejskich, Wielkopolską Agencją Rozwoju  
w Poznaniu, firmą szkoleniową ATC w Poznaniu 

w zakresie rekrutacji osób bezrobotnych na szkolenia, 

m) współpraca z Punktem Pośrednictwa Pracy w Środzie 

Wlkp. działającym przy Ochotniczym Hufcu Pracy w 

Poznaniu w zakresie wymiany informacji na temat 

z aktywnym 

poszukiwaniem 

zatrudnienia i wzrostu 

poziomu bezrobocia 

długookresowego. 

Dzięki usługom 

poradnictwa 

zawodowego osoby 

bezrobotne na nowo 

odkrywają swoje 
możliwości 
i zainteresowania 
zawodowe. Doradca 

zawodowy pomaga 

w podejmowaniu 

decyzji dotyczących 

kariery zawodowej, 

rodzaju poszukiwanej 

pracy czy kierunku 

dalszego kształcenia. 

Regularne spotkania 

z doradcą prowadzą do 

wzrostu motywacji 
i poziomu samooceny, 

a uczestnictwo 

w grupowych 

warsztatach powoduje 

podniesienie 

umiejętności 

poruszania się po rynku 

pracy. Aby takie 

spotkania mogły się 

odbywać regularnie, 

niezbędne są 2 

pomieszczenia – jedno 
do prowadzenia 

poradnictwa 

indywidualnego 

i drugie – salka 

konferencyjna, w której 

można przeprowadzać 

warsztaty grupowe. 

Obecnie PUP nie 

dysponuje 

odpowiednim 

pomieszczeniem na 
salkę konferencyjną 

oraz środkami na jej 

wyposażenie. 
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lokalnego rynku pracy, ofert pracy, szkoleń dla 

bezrobotnych i poszukujących pracy. 

 

W podejmowanych działaniach  w stosunku do 

długotrwale bezrobotnych osób korzystających ze 

świadczeń z pomocy społecznej PUP współpracuje 

z Ośrodkami Pomocy Społecznej oraz z PCPR. 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna: 

Przygotowywanie młodzieży do świadomego i celowego 

wyboru zawodu: pomoc uczniom w dokonywaniu wyboru 
kierunku kształcenia, zawodu i planowaniu kariery 

zawodowej - realizacja programu : „Orientacja zawodowa 

w gimnazjum” w szkołach na terenie powiatu średzkiego-

przeprowadzono: 

-warsztaty dla uczniów - 111 warsztatów/1561 

uczestników, 

-spotkania dla rodziców - 5 spotkań/311 uczestników, 

-konsultacje indywidualne – 49. 

3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie podejmowało 

działania na rzecz aktywizacji zawodowej osób z grup 

szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym-
niepełnosprawnych oraz pełnoletnich osób opuszczających 

rodziny zastępcze i placówki wychowawcze - zrealizowane 

zadania opisane zostały w poszczególnych celach 

operacyjnych i strategicznych dot. poszczególnych grup 

ryzyka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

2. Tworzenie  

systemu  wsparcia 

dla  osób z grup 

szczególnego ryzyka- 

osób bezdomnych, 

opuszczających   

zakłady karne oraz 

osób z problemem 

uzależnienia od 

alkoholu, 

narkotyków i innych 

środków 

psychoaktywnych 

 

 

1. System budowany w ramach działań  PCPR, OPS, PUP 

i organizacji pozarządowych, a w szczególności 

Stowarzyszeniem Pomocy ,,Krąg” Nowe Miasto nad 

Wartą-organizacji prowadzącej Dom dla bezdomnych 

mężczyzn. Osobom bezdomnym Stowarzyszenie Pomocy 

,,Krąg” w ramach prowadzonego Domu dla bezdomnych 
zapewnia schronienie, wyżywienie ,pomoc psychologiczną 

w tym terapeutyczną w zakresie leczenia uzależnień, 

prawną, pedagogiczną i socjalną. Mieszkańcy Domu objęci 

zostali indywidualnymi programami wychodzenia 

z bezdomności – w ramach programu osoby bezdomne 

objęte były działaniami w zakresie nabycia umiejętności 

społecznych oraz aktywizacją zawodową. W 2009r. Dom 

zapewniał wsparcie 43 osobom, w 2010r. - 48 bezdomnym. 

Stowarzyszenie współpracuje z PUP w zakresie 

aktywizacji zawodowej  mieszkańców Domu, z PCPR 

w szczególności w zakresie systemu orzecznictwa 

o niepełnosprawności w stosunku do osób bezdomnych 
niezdolnych do pracy z uwagi na stan zdrowia. 

 

2. PUP przeprowadził w 2009r. i 2010 r. 4 cykle 

szkoleniowe z zakresu aktywnego poszukiwania pracy  

w Areszcie Śledczym w Środzie Wlkp. dla 56 osób.  

 

 

Dla efektywności 

podejmowanych 

działań w 

szczególności 

konieczne jest 

powstanie rynku 
mieszkaniowego 

w gminach (zadanie 

własne gminy) w tym 

budownictwa 

socjalnego, mieszkań 

chronionych .W 

zakresie lecznictwa 

brak placówki 

prowadzącej leczenie 

psychiatryczne oraz 

leczenie w zakresie 

uzależnienia od 
narkotyków w ramach 

kontraktu  NFZ, co 

utrudnia stworzenie 

dobrze 

funkcjonującego 

systemu wsparcia dla 

osób z wymienionych 

grup ryzyka.  
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3. Tworzenie 

spójnego systemu 

wsparcia dla 

wychowanków  

 opuszczających 

placówki opiekuńczo-

wychowawcze i 

rodziny zastępcze 

 

 

 

Zadanie realizowane przez PCPR i Publiczną Placówkę 

Opiekuńczo- Wychowawczą-Ognisko Wychowawcze 

w Szlachcinie. Pełnoletni wychowankowie rodzin 

zastępczych i placówek opiekuńczych zostają objęci 

indywidualnymi programami usamodzielnienia .Osoby 

znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji w 2009r. 

i 2010r. objęci zostali formami wsparcia w zakresie 

aktywnej integracji w ramach projektu pn. ,,Przyjazne 

środowisko-szansą na integrację społeczną w powiecie 

średzkim” współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

W 2009r. pomoc uzyskało: 

1)pomoc na kontynuowanie nauki - 16 wychowanków 

otrzymało miesięczną pomoc pieniężną na kontynuację 

nauki, w tym 12 wychowanków z rodzin zastępczych, 

1wychowanek z placówki opiekuńczo-wychowawczej,                   

1 wychowanek specjalnego ośrodka szkolno -

wychowawczego, 2 wychowanków młodzieżowych 

ośrodków wychowawczych - wydatkowana kwota  

55.706,92zł, 

2)pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej - 
otrzymało 11 wychowanków, w tym: 

 6 wychowanków rodzin zastępczych na kwotę  

10.000,00zł, 2  wychowanków  placówek opiekuńczo-

wychowawczych na kwotę 1.500,00zł oraz  3 

wychowanków młodzieżowych ośrodków 

wychowawczych – na kwotę 5.500,00zł – ogółem 

wydatkowano 17.000,00zł, 

3)pomoc pieniężną na usamodzielnienie otrzymało 11 

wychowanków, w tym:                                                                    

6 wychowanków rodzin zastępczych na kwotę 23.058,00zł, 

1 wychowanek placówki opiekuńczo-wychowawczej, na 
kwotę 6.588,00zł,  1 wychowanek specjalnego ośrodka 

szkolno-wychowawczego na kwotę 4.941,00zł,                         

3 wychowanków młodzieżowych ośrodków 

wychowawczych na kwotę 6.588,00zł– ogółem 

wydatkowano 41.175,00zł. 

W 2010r. pomocą objęto: 

1) pomoc na kontynuowanie nauki - 16 wychowanków 

otrzymało miesięczną pomoc pieniężną na kontynuację 

nauki, w tym 12 wychowanków z rodzin zastępczych, 

1wychowanek z placówki opiekuńczo-wychowawczej,                   

1 wychowanek specjalnego ośrodka szkolno -

wychowawczego, 2 wychowanków młodzieżowych 
ośrodków wychowawczych - wydatkowana kwota  

58.445,14zł, 

2) pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej - 

otrzymało 11 wychowanków, w tym: 

 8 wychowanków rodzin zastępczych na kwotę  

12.800,00zł, 2  wychowanków  placówek opiekuńczo-

wychowawczych na kwotę 1.379,70zł oraz  1 wychowanka 

młodzieżowego ośrodka wychowawczego –  na kwotę 

1000,00zł – ogółem wydatkowano 15.179,70zł, 

3) pomoc pieniężną na usamodzielnienie otrzymało 11 

wychowanków, w tym:                                                                    
7 wychowanków rodzin zastępczych na kwotę 34587,00zł, 

3 wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej, na 

kwotę 9.882,00zł,  1 wychowanka młodzieżowego ośrodka 

wychowawczego na kwotę 1.647,00zł, 

ogółem wydatkowano 46.116,00zł. 

Dobra współpraca 

kadry  realizującej 

zadania w obszarze 

pomocy dziecku  

i rodzinie skutkuje 

tworzeniem spójnego 

systemu wsparcia dla 

wychowanków 

opuszczających formy 

opieki zastępczej, co 
przekłada się na szybki 

proces 

usamodzielniania 

wychowanków. 

Zasadna jest 

kontynuacja 

podejmowanych 

działań w tym obszarze 

z wykorzystaniem 

instrumentów aktywnej 

integracji .  
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W ramach projektu ,,Przyjazne środowisko – szansą na 

integrację społeczną w powiecie średzkim” 

dofinansowanego ze środków EFS  formami aktywnej 

integracji objęto: 

- w 2009r.  5 osób opuszczających rodziny zastępcze oraz   

1 osobę opuszczającą młodzieżowy ośrodek 

wychowawczy w zakresie: 

• Aktywizacji zdrowotnej -indywidualna terapia 

psychologiczna, 

• Aktywizacji społecznej -indywidualne treningi 

umiejętności i kompetencji społecznych 

z pedagogiem i pracownikiem socjalnym,   

• Aktywizacji zawodowej i edukacyjnej: 

-indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym,  

-zajęcia z zakresu obsługi komputera, Internetu i urządzeń 

biurowych (telefon, fax, kserokopiarka) – 2 osoby.  

-Kurs „Prawa jazdy kategorii B” – 4 osoby.  

-Kurs „Języka niemieckiego” – 2 osoby.  

-Kurs „Wizaż” – 4 osoby.  

-Kurs „Bukieciarstwo” –  4 osoby.  
 

- w 2010r. 4 osoby opuszczające rodziny zastępcze oraz    

2 osoby opuszczające młodzieżowe ośrodki 

wychowawcze: 

 zorganizowano czterodniowy wyjazd „Aktywna 

integracja – obóz” dla 6 osób, który obejmował między 

innymi instrumenty aktywnej integracji z zakresu: 

- aktywizacji zdrowotnej - wsparcie psychologiczne -          

6 osób, 

- aktywizacji społecznej – treningi umiejętności                  

i kompetencji społecznych – 6 osób 

 w ramach aktywizacji zawodowej i edukacyjnej: 

- warsztaty z doradcą zawodowym – 6 osób, 

- Kurs „Prawo jazdy kategorii B” – 4 osoby, 

- Kurs „Prawo jazdy kategorii C” – 1 osoba, 

- Kurs „język niemiecki” – 1 osoba, 

- Kurs z zakresu obsługi komputera i Internetu – 2 osoby. 

 

 

Cel strategiczny nr 3 

 

ZINTEGROWANY SYSTEM WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ  

OSÓB W WIEKU STARSZYM  

 

 

 
CELE 

OPERACYJNE 
REALIZACJA ZADANIA OCENA REALIZACJI 

ZADANIA/WNIOSKI 
1. Podnoszenie 

świadomości 

społecznej na temat 

osób 

niepełnosprawnych 

oraz ich praw 

i uprawnień 

Zadanie realizowane w ramach Powiatowego 

Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 

w Zakresie Rehabilitacji Społecznej ,Zawodowej i  

Zatrudniania oraz Przestrzegania Praw Osób 

Niepełnosprawnych   na lata 2009-2020 uchwalonego 

Uchwałą Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego 

z dnia 30 grudnia 2008r. 

Integracja osób 

niepełnosprawnych ze 

społecznością lokalną 

w znacznym stopniu zależy 

od świadomości 

społeczności na temat 

problemów osób 
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 -W ramach kształtowania w społeczeństwie 

właściwych postaw i zachowań sprzyjających 

integracji  

z osobami niepełnosprawnymi: 

1) prowadzono działania mające na celu zwiększanie 

integracji osób niepełnosprawnych  w środowisku 

lokalnym , w szczególności poprzez: 

-organizację w 2009 i 2010r. kolejnych edycji imprezy 

kulturalnej o charakterze ogólnopolskim - festiwalu 

wokalno-instrumentalnego dla dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnej  promującej umiejętności artystyczne 

osób niepełnosprawnych, 

2) realizacja w 2009r. projektu pn. ,,Jesteśmy 

Aktywni” dofinansowanego ze środków MP i PS w 

wysokości 40.000,00zł 

W ramach projektu zrealizowano zadania w zakresie: 

a)promowania integracji społecznej osób 

z zaburzeniami psychicznymi i przełamywania 

stereotypów dotyczących  zaburzeń psychicznych 

w środowisku lokalnym  przeprowadzono: 

-kampanię informacyjno-edukacyjną pn. „Jesteśmy 
Aktywni” celem, której była promocja i profilaktyka 

zdrowia psychicznego, kampanię rozpoczęto 8 

października  Przeglądem Twórczości Uczestników 

Środowiskowych Domów Samopomocy Vena 2009, 

kampanię prowadzono do miesiąca grudnia 2009r.,                   

w ramach kampanii zorganizowano: 

- z okazji „Międzynarodowego Dnia Osoby 

Niepełnosprawnej”:   

 spotkanie z młodzieżą z Liceum 

Profilowanego o specjalności – praca 

socjalna, podczas którego młodzież zapoznała 
się z charakterem placówki, strukturą 

organizacyjną , a także metodami   i 

technikami pracy  z osobami z zaburzeniami 

psychicznymi w ramach terapii zajęciowej, 

 Szkolenie psychoedukacyjne  dla 

przedstawicieli władzy samorządowej, 

pracodawców, pracowników PUP, 

przedstawicieli jednostek organizacyjnych 

służb pomocy społecznej i oświaty oraz 

organizacji pozarządowej, 

 

- przygotowano i zorganizowano „Dni otwarte”  ŚDS, 
którym towarzyszyła wystawa prac uczestników 

ŚDS, 

- w ramach promowania twórczości artystycznej osób z 

zaburzeniami psychicznymi zorganizowano 

w Wydziale   Promocji Powiatu  - Galeria Korytage 

wystawę prac uczestników terapii zajęciowej, 

- rozpowszechniane były materiały promocyjne dot. 

działalności ŚDS, 

- zorganizowano 3 konferencję nt. problemów osób 

niepełnosprawnych, ich możliwości  oraz budowanego 

powiatowego systemu wsparcia  osób 
niepełnosprawnych. 

W 2010r. działania były kontynuowane , a ponadto: 

-w ramach prowadzonej promocji projektu 

współfinansowanego ze środków  Unii Europejskiej  

pn. ,,Zakup i adaptacja obiektu Powiatowego Centrum 

niepełnosprawnych oraz 

wiedzy na temat praw 

i uprawnień tej grupy osób- 

w latach 2011-2012 

wskazana jest kontynuacja 

podjętych działań ze 

szczególnym 

uwzględnieniem 

pracodawców działających 

na otwartym rynku pracy     
w powiecie średzkim. 
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Pomocy Rodzinie w celu wzmocnienia infrastruktury 

społecznej w powiecie średzkim” zorganizowano 

debatę nt. zapobiegania zjawisku wykluczenia 

społecznego osób niepełnosprawnych. W debacie m.in. 

uczestniczyli przedstawiciele samorządu powiatowego 

oraz samorządów gminnych,  

-w ramach  promocji projektu ,,Przyjazne środowisko-

szansą na integracje społeczną w powiecie średzkim „ 

zorganizowano 2 konferencje , w programie 

konferencji m.in. problematyka związana z równością 
szans osób niepełnosprawnych. 

-uczestnictwo w ,,Tygodniu kultury w naszej szkole” -

wizytacja młodzieży ZSZ w siedzibie PCPR –

zapoznanie młodzieży z problematyka w szczególności 

osób niepełnosprawnych 

 

2.Zapewnienie 

zwiększonego     

dostępu osób  

niepełnosprawnych  

do specjalistycznych  

usług oraz integracja  

osób  

niepełnosprawnych  

ze społeczeństwem 

 

Realizacja zadania PCPR: 

1. W ramach doskonalenia systemu informacji  

dotyczącej usług i świadczeń dla osób 

niepełnosprawnych : 

1) uruchomiono Centrum Informacji z usługami 

doradcy ds. osób niepełnosprawnych - w 2010r. 
udzielono informacji i porad 386 osobom, 

 

2) wydano informator dostępny dla mieszkańców 

powiatu w siedzibie PCPR, ośrodkach pomocy 

społecznej, stronie internetowej PCPR, 

3) udostępniano informacje na stronie internetowej 

PCPR - w 2010r. dostosowano stronę internetową dla 

osób niedowidzących, 

4) kontynuowano działalność kafejki internetowej. 

2. Umożliwiono osobom niepełnosprawnym  

zamieszkałym w szczególności w obszarach wiejskich 
korzystanie ze specjalistycznych usług w ramach 

Środowiskowego Domu Samopomocy i Warsztatu 

Terapii Zajęciowej  poprzez zapewnienie dowozu do 

miejsca świadczenia usług, 

3. W ramach realizacji projektu współfinansowanego 

ze środków   EFS  pn. ,,Przyjazne środowisko szansą 

na integrację społeczna w powiecie średzkim”  

podejmowano działania w zakresie aktywnej 

integracji osób niepełnosprawnych, które 

obejmowały: 

 

1) w 2009roku 
Aktywizację zdrowotną: 

 Indywidualną terapię psychologiczną -objęto  15 

osób szczególnie wymagających wsparcia 

indywidualnego ze względu na stan psychiczny,  

 Grupową terapię psychologiczną -objęto 33 osoby,  

 Turnus rehabilitacyjny dla 20 osób z 4 opiekunami 

(14 dni). 

- Aktywizację społeczną:  

 Treningi umiejętności i kompetencji społecznych  

z doradcą ds. osób niepełnosprawnych – 33 osoby.  

Indywidualne wsparcie udzielane przez doradcę ds. 
osób niepełnosprawnych zgodnie z możliwościami i 

potrzebami uczestników projektu. 

 

 

W latach 2009-2010 

zwiększenie dostępu osób 

niepełnosprawnych do 

specjalistycznych usług było 

możliwie w szczególności 

poprzez realizację projektu 
współfinansowanego ze 

środków EFS , kontynuacja 

działań zwiększy 

efektywność w zakresie 

poprawy funkcjonowania 

osób niepełnosprawnych 

Problemem dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi 

w  powiecie średzkim (dla 

ok.2,5% populacji)  jest brak  

usług psychiatrycznych w 
ramach kontraktu NFZ. 
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2) w 2010 roku zorganizowano: 

a) czterodniowy wyjazd dla 48 osób pn. „Aktywna 

integracja – obóz”, który obejmował między innymi  

instrumenty  aktywnej integracji - wsparcie 

psychologiczne – 48 osób, 

- aktywizacja społeczna - treningi umiejętności 

i kompetencji społecznych – 48 osób, 

b) w ramach aktywizacji zdrowotnej zorganizowano 

również turnus rehabilitacyjny – dla 16 osób. 

 

 

3. Rozwijanie form 

rehabilitacji 

zawodowej 

Zadanie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy 

i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.  

 

1. Powiatowy Urząd Pracy prowadził: 

Pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe, w 

wyniku którego: 

- w 2009r. - 6 osób niepełnosprawnych uzyskało 

stypendium stażowe na  kwotę 19.830zł, w 2010r. 9 

osób - 64.382,00 zł, 

  

-w 2009r. -2 osoby objęto szkoleniem sfinansowanym 
ze środków PFRON na kwotę 2.579,00zł, w 2010r.  

3 osoby na kwotę 5.234,00zł. 

 

2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  

realizowało projekt współfinansowany ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego  pn. ,,Przyjazne 

środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie 

średzkim” w ramach którego prowadzono działania z 

zakresu aktywizacji zawodowej i edukacyjnej osób 

niepełnosprawnych  

 
W 2009r. działaniami objęto 33 osoby 

niepełnosprawne  w zakresie : 

 Szkolenie z doradcami zawodowymi pn. 

„Niepełnosprawni – sprawni na rynku pracy”,  

 Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym,   

 Kurs „Sprzedawca i obsługa kasy fiskalnej” - 7 osób,  

 Kurs „Wizaż” - 15 osób, 

 Kurs „Bukieciarstwo” - 15 osób, 

 Kurs „Nabycie praktycznych umiejętności 

wykonywania drobnych usług remontowych 

ogólnobudowlanych” -12 osób (nauka praktyczna 
odbywała się w budynkach pomocy społecznej, 

w wyniku czego poprawił się standard obiektów, 

w których realizowany jest projekt). 

 

W 2010r. działaniami objęto 61 osób 

niepełnosprawnych w zakresie: 

 Warsztaty z doradcą zawodowym dla 61 osób, 

 Kurs „Nabycie praktycznych umiejętności 

wykonywania drobnych usług remontowo-

wykończeniowych” dla 14 osób, 

 Kurs „Profesjonalne sprzątanie” dla 13 osób, 

 Kurs „Pomoc kuchenna” dla 5 osób, 

 Kurs „Urządzanie terenów zielonych” dla 14 osób, 

 Kurs z zakresu obsługi komputera i Internetu dla 

13 osób.  

 

Osoby niepełnosprawne w 

powiecie średzkim stanowią 

14,5% ogółu mieszkańców, 

z tej grupy osób niewielki 

procent osób wchodzi na 

otwarty rynek pracy. 

W latach 2011-2012  

zasadne jest kontynuacja 

działań ze szczególnym 

uwzględnieniem promocji 

aktywnych form rynku pracy 
skierowanych do osób 

niepełnosprawnych  oraz 

działań skierowanych do 

pracodawców w zakresie 

zwiększenia ich wiedzy na 

temat możliwości podjęcia 

zatrudnienia przez osoby 

niepełnosprawne 

w szczególności 

z zaburzeniami 

psychicznymi oraz 
panujących mitów na ten 

temat. 
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4. Rozwój systemu 

wsparcia na rzecz 

osób starszych 

 

Zadanie realizowane przy współpracy z ośrodkami 

pomocy społecznej i organizacjami pozarządowymi.-

PZERiI Zarząd Rejonowy w Środzie Wlkp., 

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Gminy 

Dominowo ,,Złoty Wiek”. 

 W 2009r i 2010r. wspierano działania w zakresie 

aktywnego wypełniania czasu wolnego  osób starszych  

niepełnosprawnych poprzez: 

1) dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu  kultury, 

rekreacji i turystyki osób starszych- 

niepełnosprawnych                                                          

- w 2009r. dofinansowano 7 zadań  na kwotę 

15.128,00zł, dla 454osób,                                                

- w 2010r. dofinansowanie uzyskało 10 przedsięwzięć  

na kwotę 21.310,00 zł  dla433osób. 

2) realizacja projektu pn. „Zrozumieć Alzheimera – 

specjalistyczne warsztaty dla opiekunów i rodzin osób 

starszych z zaburzeniami otępiennymi” w ramach 

umowy partnerskiej  PCPR  z Wielkopolskim 

Stowarzyszeniem Alzheimerowskim z siedzibą w 

Poznaniu ul. Zagórze 7/9. W wyniku realizacji projektu  
przeprowadzono w dniach 28-30.09.2010r. dla 15 osób 

z terenu powiatu średzkiego warsztaty z zakresu opieki 

nad osobami starszymi. Tematyka szkolenia 

obejmowała zagadnienia z zakresu: zaburzenia 

psychiczne u osób starszych , opieka  oraz rehabilitacja 

osób starszych  z zaburzeniami otępiennymi , pomoc 

psychologiczna dla opiekunów- trening asertywności.  

 

Problem starzejącego się 

społeczeństwa wskazuje na 

konieczność dalszego 

rozwoju usług społecznych 

dla tej grupy osób w 

szczególności przez 

samorządy gmin (zadanie 

własne gminy w zakresie 

zapewnienia usług 

opiekuńczych), zasadna jest 
kontynuacja i rozwój 

realizowanych usług przez 

powiat w zakresie wsparcia 

osób starszych 

i niepełnosprawnych(zadanie 

powiatu). 

 

 

Cel strategiczny nr 4 

 

PARTNERSTWO NA RZECZ AKTYWIZACJI  ŚRODOWISK  

LOKALNYCH 

 

 

 

CELE 

OPERACYJNE 

REALIZACJA ZADANIA OCENA REALIZACI 

ZADANIA/ WNIOSKI 

1. Profesjonalizacja 

kadry socjalnej jako 

czynnika integracji 

lokalnej 

Dokształcanie kadry socjalnej w zakresie 

podwyższania i doskonalenia umiejętności 

zawodowych realizowane było poprzez organizowanie 

przez PCPR oraz Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej w Poznaniu  szkoleń, kursów i seminariów, 

studiów podyplomowych.  

W latach 2009-2010 kadra socjalna uczestniczyła 
m.in. w następujących   szkoleniach, kursach oraz 

studiach podyplomowych: 

 

1. Zarządzanie sekretariatem; kluczowe umiejętności 

współczesnej asystentki – sekretarki – 1 osoba  

Integracja środowiska 

lokalnego w obszarze pomocy 

społecznej w znacznej mierze 

zależy od podejmowanych 

działań przez kadrę socjalną 

powiatu. 

Profesjonalne działanie kadry 
socjalnej w znacznej mierze 

zależy od poziomu  wiedzy i 

posiadanych umiejętności –

zasadne jest więc 

kontynuowanie programu  
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2. W zgodzie ze sobą i innymi. Jak dbać o dobre 

relacje w zespole pracy socjalnej – 17 osób 

3. Prowadzenie treningów umiejętności społecznych 
przewidzianych w zakresie specjalistycznych usług – 

22 osoby 

4. Rehabilitacja społeczna osób z zaburzeniami 

psychicznymi i upośledzeniem umysłowym – 4 osoby 

5. Prawo zamówień publicznych – 2 osoby 

6. Kurs języka migowego II stopnia – 1 osoba 

7. Kurs języka migowego dla pracowników służb 

społecznych – poziom I – 1 osoba 

8. Szkolenie dla rodzin i opiekunów chorych na 

choroby Alzheimera i inne zaburzenia otępienne – 3 

osoby 
9. Kodeks cywilny w sektorze publicznym – 2 osoby 

10. Studium wykonalności: analiza finansowa i 

ekonomiczna – 1 osoba  

11. EFS dla początkujących – 1 osoba 

12. Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy – 2 osoby 

13. Szkoła dla Rodzin Zastępczych Wielodzietne 

Zawodowe, Specjalistyczne Rodziny Zastępcze –  6 

osób 

14.  Szkoła dla Rodzin Zastępczych Podstawowy 

Moduł Kształcenia – 6 osób 

15. Zmienione zasady ewidencji finansowo – 

księgowej i sprawozdawczości budżetowej w oparciu 
o nową ustawę o finansach publicznych i 

rozporządzenia wykonawcze – 1 osoba 

16. Kontrola zarządcza i audyt w jednostkach 

samorządu terytorialnego w świetle nowej ustawy o 

finansach publicznych – 1 osoba 

17. Szkolenie dla Głównych Księgowych 

Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie – 1 osoba 

18. Rozliczanie projektów w ramach POKL – 2 osoby 

19. Zamknięcie roku 2009 – 1 osoba 

20. Wydatki strukturalne – planowanie, ewidencja, 

sprawozdanie – 1 osoba 
21. Finansowe zarządzenie projektem POKL – 2 

osoby 

22. Bombki – motywy świąteczne. Decoupage 

świąteczne – 1 osoba 

23. Stosowanie procedur administracyjnych w pomocy 

społecznej – 4 osoby 

24. FAS  i zaburzenie przywiązania. Techniki 

terapeutyczne budowania więzi. Metodyka pracy 

opiekuńczej z dzieckiem z FAS – 4 osoby 

25. Asystent rodziny – 1 osoba 

26. Streetworker jako nowe formy pracy socjalnej – 2 

osoby 
27. Pracownik socjalny jako lider zespołu 

interdyscyplinarnego – 2 osoby 

28. Zmiany w ubezpieczeniach społecznych – 1 osoba 

29. Wynagrodzenie za pracę i czas pracy 

pracowników samorządowych – 2 osoby 

30. Zmiany w zasiłkach i systemie ubezpieczeń 

społecznych – 1 osoba 

31. Socjoterapia dzieci i młodzieży niedostosowanej 

społecznie – 2 osoby 

32. System ocen pracowniczych – prowadzenie 

rozmów oceniających  

szkoleń specjalistycznych na 

poziomie powiatu oraz 

umożliwienie kadrze socjalnej 
korzystanie z prowadzonego 

systemu dokształcania przez 

ROPS . 
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cz. I i II – 1 osoba 

33. Zasady przetwarzania, przechowywania, 

opracowywania dokumentów niejawnych. Zadania w 
zakresie ochrony danych osobowych. Dokumentacja 

osób przetwarzających dane osobowe – 1 osoba 

34. Nowelizacja ustawy o pożytku publicznym  i 

wolontariacie i ustawie o sporcie oraz Programie 

Operacyjnym Funduszu Inicjatyw Obywatelskich – 1 

osoba 

35. Wsparcie ofiar handlem ludźmi – 1 osoba 

36. Profilaktyka HIV AIDS – 2 osoby 

37. Podnoszenie przez pracowników kwalifikacji 

zawodowych w świetle nowych przepisów – 1 osoba 

38. Zmiany dokonane w ustawie o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne – 2 osoby 

39. Wewnątrzzakładowe źródła prawa pracy u 

pracodawcy samorządowego – 1 osoba  

40. Przemoc domowa – praca socjalna z rodziną 

dotkniętą przemocą – 1 osoba 

41. Szkolenie dla wychowawców i pracowników 

merytorycznych działających na rzecz dzieci i 

młodzieży oraz rodzin w placówkach pomocy 

społecznej – 1 osoba 

42. Metodologia pracy z osobą pokrzywdzoną 

przestępstwem – 1 osoba 
43. Szkolenie z programu POMOST – 2 osoby. 

44. Studia podyplomowe – Organizacja Pomocy 

Społecznej  i Pracy Socjalnej – 2 osoby 

45. Studia podyplomowe – Organizacja i zarządzanie 

w administracji publicznej – 1 osoba 

46. Studia podyplomowe – zarządzanie gospodarką 

społeczną – 1 osoba 

47. Studia podyplomowe – Zarządzanie pracą i 

zasobami ludzkimi – 1 osoba 

48.Studia podyplomowe Psychologia zarządzania – 

1 osoba  
49. Studia podyplomowe- Zarządzanie projektami – 

1 osoba 

2. Wspieranie 

inicjatyw lokalnych 

W latach 2009-2010 działania PCPR  ukierunkowane 

były na wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć 

podejmowanych przez organizacje pozarządowe i 

ośrodki pomocy społecznej na rzecz grup szczególnie 

zagrożonych wykluczeniem społecznym. W latach 

2009-2010 wspierano przedsięwzięcia na rzecz osób 

niepełnosprawnych  z zakresu: 

1)organizacji sportu, kultury ,rekreacji i turystyki  

-w 2009r.- 19 przedsięwzięć uzyskało dofinansowanie 

ze środków PFRON na kwotę 72.439,00 dla 984  osób 

-w 2010r. – 21  przedsięwzięcia uzyskały 

dofinansowanie ze środków PFRON na kwotę 

75.508,00zł dla 945  osób 

2)dofinansowanie cyklu warsztatów psychologicznych 

zorganizowanych przez Polskie Stowarzyszenie 

W obszarze wsparcia osób 

niepełnosprawnych 

inicjatywy zgłaszane przez 

organizacje pozarządowe 

uzyskują wsparcie finansowe 

ze środków PFRON oraz 

organizacyjne ze strony PCPR 

i Wydziału Polityki 

Społecznej Starostwa 
Powiatowego, zasadna jest 

kontynuacja wypracowanych 

zasad współpracy w tym 

obszarze.  

W latach 2011-2012 z uwagi 

na złożone problemy rodzin z 

małoletnimi dziećmi 

wskazane jest podjęcie 

działań w zakresie 

zwiększenia aktywności 

rodzin motywujących do 
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Diabetyków – Zarząd Powiatowy -2000,00zł dla 20 

osób, PCPR udostępniło również pomieszczenie 

lokalowe, w których realizowano zadanie. 

W zakresie ochrony i promocji zdrowia : 

-Wydział Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego 

wspierał inicjatywy , na które powiat średzki udzielił 

dotacji : 

1. Polskiemu Stowarzyszeniu Diabetyków - 

Zarządowi Powiatowemu w Środzie Wlkp. na zadanie 

pn.:"Opracowanie i realizacja programu 
profilaktycznego z zakresu ochrony i promocji 

zdrowia" - w kwocie 2.000,- zł w 2009r. i 2010r. 

2. Towarzystwu Średzkich Amazonek z siedzibą 
w Środzie Wlkp. na zadanie pn.: 

"Propagowanie wiedzy na temat zasad profilaktyki 

nowotworowej" - w kwocie 2.000,- zł w 2009r. 

 i 2010r. 

podejmowania działań w 

kierunku zmiany swojej 

sytuacji – opracowanie i 
realizacja Programu 

Aktywności Lokalnej  rodzin 

wieloproblemowych 

w ramach projektu 

współfinansowanego ze 

środków EFS ,,Przyjazne 

środowisko - szansą na 

integrację społeczną w 

powiecie średzkim”. 

 

W przedstawionym zestawieniu w poszczególnych celach operacyjnych uwzględniono  

realizowane zadania dla poszczególnych grup - osób niepełnosprawnych oraz wychowanków 

rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo - wychowawczych, młodzieżowych ośrodków 

wychowawczych - w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego pn. ,,Przyjazne środowisko - szansą na integrację społeczną w 

powiecie średzkim”- wartość projektu  w latach: 

-2009- 236.118,86zł w tym dofinansowanie EFS  211.326,38zł 

-2010- 318.480,86zł w tym dofinansowanie EFS  285.040,37zł 

 

IV. Podsumowanie 

 

Przyjęta Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na 

lata 2009 – 2020 w zakreślonych celach i kierunkach w obszarze polityki społecznej               

w znacznej mierze oparta była na  istniejącym już lokalnym  systemie pomocy społecznej. 

Przedłożony Raport wskazuje, iż  jednostki organizacyjne powiatu, wykorzystując własne 

zasoby materialne i kadrowe przy  współpracy  z  instytucjami gminnymi  oraz organizacjami 

pozarządowymi mogą realizować przyjęte cele Strategii. 

Efektywność podejmowanych działań, co wynika również z przedstawionej oceny,     

w znacznej mierze uzależniona jest od posiadanych środków finansowych. 

Z Raportu wynika, że realizacja poszczególnych zadań możliwa była w szczególnosci 

dzięki pozyskanym środkom finansowym na realizację projektów  z Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz środkom rządowym . Zasadne jest zatem dalsze aplikowanie przez 

jednostki organizacyjne powiatu o środki ze źródeł zewnętrznych, jak również zwiększenie 

nakładów powiatu na realizację poszczególnych celów Strategii. 

 
 


