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Informator został opracowany i wydany w ramach projektu                                       

pn. „Przyjazne środowisko – szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim”       

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego   
  Priorytet VII Promocja integracji społecznej     

   Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji 

Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji  

przez powiatowe centra pomocy rodzinie, 

  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki   

 

 

 

 

UNIA EUROPEJSKA 

EUROPEJSKI  

FUNDUSZ SPOŁECZNY 
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Szanowni Państwo! 

 

 

 

Informator ten adresowany jest do mieszkańców powiatu średzkiego,                           

a w szczególności osób niepełnosprawnych. Opracowanie zawiera katalog  zadań z zakresu 

pomocy społecznej realizowanych przez  powiat na rzecz mieszkańców z obszaru pomocy 

społecznej. 

               Mam nadzieję, że prezentowane informacje zwiększą Państwa wiedzę  na temat 

usług świadczonych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej 

oraz możliwości uzyskania pomocy w rozwiązywaniu problemów życiowych. 
 

                                                                             W imieniu Zespołu Redakcyjnego 

                                                                                          Bernadeta Staszak 

                                                                                                Dyrektor  

                                                                       Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

                                                                                           w Środzie Wlkp. 
 

 

 

Wstęp 

 

   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. realizuje  zadania   z zakresu 

administracji rządowej oraz zadania własne powiatu  określone przepisami prawa: 

- Ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64,poz.593 ze zm.), 

- 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. Nr 179,poz.1485), 

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

  osób niepełnosprawnych(Dz. U. Nr 123,poz.776 ze zm.). 

 

I.  USŁUGI ŚWIADCZONE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
 

Przy opracowaniu tej części informatora korzystano z materiałów umieszczonych na stronie 

internetowej Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych :  

www. niepełnosprawni .gov.pl 

 

1. PODSTAWOWE POJĘCIA: 

 

Niepełnosprawność w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  oznacza trwałą lub 

okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego  

naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodującą niezdolność do pracy. 

 

Rehabilitacja osób niepełnosprawnych oznacza zespół działań, w szczególności 

organizacyjnych, leczniczych, psychologicznych, technicznych, szkoleniowych, 

edukacyjnych i społecznych, zmierzających do osiągnięcia, przy aktywnym uczestnictwie 
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tych osób, możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji 

społecznej. 

 

Rehabilitacja zawodowa ma na celu ułatwienie osobie niepełnosprawnej uzyskania               

i utrzymania odpowiedniego zatrudnienia i awansu zawodowego przez umożliwienie jej 

korzystania z poradnictwa zawodowego, szkolenia zawodowego i pośrednictwa pracy. 

Rehabilitacja społeczna ma na celu umożliwienie osobom niepełnosprawnym 

uczestnictwa    w życiu społecznym. 

 

Rehabilitacja społeczna realizowana jest przede wszystkim przez: 

- wyrabianie zaradności osobistej i pobudzanie aktywności społecznej osoby 

niepełnosprawnej, 

- wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych, 

- likwidację barier, w szczególności architektonicznych, urbanistycznych, transportowych, 

technicznych, w komunikowaniu się i dostępie do informacji, 

- kształtowanie w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań sprzyjających integracji  

       z osobami niepełnosprawnymi. 

 

2. NA JAKIE ZADANIA MOŻNA UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW 

PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH BĘDĄCYCH W DYSPOZYCJI POWIATU? 
 

Katalog zadań dofinansowywanych ze środków PFRON określa   rozporządzenie Ministra 

Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r.   w sprawie określenia rodzajów zadań 

powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 96, poz. 861 ze zm.). 

 

 Ze środków Funduszu może być dofinansowane: 

1) likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku 

z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych. 

Co należy rozumieć przez  bariery : 

- bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienie występujące w budynku i w jego 

najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki 

użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym; 

- bariery techniczne to przeszkody wynikające z braku zastosowania lub niedostosowania, 

odpowiednich do rodzaj niepełnosprawności, przedmiotów lub urządzeń. Likwidacja tej 

bariery powinna powodować sprawniejsze działanie osoby niepełnosprawnej                          

w społeczeństwie i umożliwić wydajniejsze jej funkcjonowanie; 

- bariery w komunikowaniu się to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie 

niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji. 

  

O dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych mogą ubiegać się osoby 

niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się. 

  

O dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych mogą ubiegać się 

osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi   

z niepełnosprawności. Przysługuje osobom niepełnosprawnym, które  w ciągu trzech lat przed 

złożeniem wniosku nie uzyskały odpowiednio na te cele dofinansowanie ze środków 

Funduszu. 

 Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeżeli ubiegający się  

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/rozporzadzenia/dzu-0296861/
http://www.niepelnosprawni.gov.pl/rozporzadzenia/dzu-0296861/
http://www.niepelnosprawni.gov.pl/rozporzadzenia/dzu-0296861/
http://www.niepelnosprawni.gov.pl/rozporzadzenia/dzu-0296861/
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o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub był w ciągu trzech lat przed złożeniem 

wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, rozwiązanej z przyczyn 

leżących po stronie ubiegającego się o dofinansowanie. 

Dofinansowanie nie obejmuje kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem 

środków finansowych i zawarciem umowy. 

Wysokość dofinansowania likwidacji barier funkcjonalnych wynosi do 80% kosztów 

przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego 

wynagrodzenia 

 

2) uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych  

     reguluje  rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r.       

w sprawie turnusów rehabilitacyjnych  (Dz. U. Nr 230, poz. 1694). 

Definicja turnusu rehabilitacyjnego: 

Turnus rehabilitacyjny oznacza zorganizowaną formę aktywnej rehabilitacji połączonej       

z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności 

oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi przez nawiązywanie    

i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez 

udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu. 

Czas trwania turnusu rehabilitacyjnego wynosi co najmniej 14 dni. Osoba niepełnosprawna 

może ubiegać się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, jeżeli: 

 posiada ważne orzeczenie: 

 zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni    

niepełnosprawności lub 

 całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych 

przepisów lub 

  o niepełnosprawności, wydanym przez ukończeniem 16 roku życia. 

 Spełnia kryterium dochodowe określone przepisami prawa. 

Pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania mają osoby niepełnosprawne o znacznym lub 

umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz w wieku do 24 lat uczące się i niepracujące. 

Dofinansowanie można otrzymać tylko raz w roku kalendarzowym. 

Wysokość dofinansowania zależy od stopnia niepełnosprawności, wieku oraz sytuacji 

życiowej wnioskodawcy. 

Aby przyznane dofinansowanie zostało przekazane organizatorowi turnusu muszą być 

spełnione warunki : 

-  wybrany przez osobę niepełnosprawną ośrodek i organizator muszą posiadać odpowiednie 

uprawnienia na okres trwania turnusu rehabilitacyjnego, 

- wybrany przez osobę niepełnosprawną ośrodek musi być uprawniony do przyjmowania osób 

niepełnosprawnych z określonymi w orzeczeniu lub wniosku lekarskim dysfunkcjami lub 

schorzeniami na określony turnus, 

- wybrany przez osobę niepełnosprawną organizator musi być uprawniony do organizowania 

wybranego turnusu dla osób z określonymi w orzeczeniu lub wniosku lekarskim 

dysfunkcjami lub schorzeniami. 

 Aktualne informacje o ośrodkach i organizatorach turnusów rehabilitacyjnych, posiadających 

wpisy do rejestrów wojewody dostępne są pod adresem elektronicznym: 

www.ebon.mps.gov.pl  

 

 

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/rozporzadzenia/dzu-0296861/
http://www.niepelnosprawni.gov.pl/rozporzadzenia/dzu-0296861/
http://www.ebon.mps.gov.pl/
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3) zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 

Przedmioty ortopedyczne to przyrządy ortopedyczne niezbędne osobie niepełnosprawnej     

(są nimi np. protezy, kule, wózek inwalidzki i inne). 
Środki pomocnicze to środki, które ułatwiają , bądź umożliwiają funkcjonowanie osoby 

niepełnosprawnej w środowisku społecznym (są nimi np. pomoce optyczne dla 

niedowidzących, aparaty słuchowe, cewniki, pieluchomajtki, itp.). 

 Osoby niepełnosprawne, które otrzymały z Narodowego Funduszu Zdrowia 

refundację zakupu ww  artykułów i spełnią kryterium dochodowe,  mogą ubiegać się 

w  Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie o uzyskanie środków na pokrycie  

wydatków związanych z powyższym zakupem.  

 

Wniosek należy pobrać w PCPR w Środzie Wlkp. ul. Szkolna 2 – Punkt Informacyjny. 

 

Do wniosku należy dołączyć: 

 - kopię orzeczenia lub kopię wypisu z treści orzeczenia, o którym mowa w art. 1, art. 5 pkt 1a 

lub art. 62 ustawy, a w przypadku osoby, o której mowa w art. 62 ust. 3 ustawy, kopię 

orzeczenia o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym 

wydanego przed dniem 1 stycznia 1998 r., 

- fakturę określającą kwotę opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotę 

udziału własnego lub inny dokument potwierdzający zakup, wraz z potwierdzoną za 

zgodność, przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie, kopią zrealizowanego zlecenia. 

Wysokość dofinansowania wynosi: 

 do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na 

podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany, 

 do 150% sumy kwoty limitu, wyznaczonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz 

wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów 

i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit. 

 

4) zakup sprzętu rehabilitacyjnego. 
Reguluje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.06.2002 r. w sprawie 

określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. (Dz. U. Nr 96 poz. 861, z późniejszymi 

zmianami). 

Sprzęt rehabilitacyjny,  to sprzęt niezbędny osobom niepełnosprawnym  stosownie do potrzeb 

wynikających z niepełnosprawności, wspomagający proces rehabilitacji . 

Wymagane dokumenty: 

Pisemny wniosek (druk należy pobrać w PCPR w Środzie Wlkp.ul.Szkolna2  – Punkt 

Informacyjny) wraz z załącznikami określonymi we wniosku. 

Podstawę dofinansowania ze środków Funduszu stanowi umowa. 

 W przypadku osoby niepełnosprawnej oraz osób fizycznych prowadzących działalność 

gospodarczą, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających 

osobowości prawnej, dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje , jeżeli 

podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości w terminowym regulowaniu 

wymagalnych zobowiązań wobec Funduszu lub podmiot ten był stroną umowy 

zawartej z Funduszem i rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu. 

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed 

przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków 

Funduszu. 
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 Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie ze środków Funduszu 

zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, jeżeli średni miesięczny dochód, w rozumieniu 

przepisów o świadczeniach rodzinnych, pomniejszony o obciążenie zaliczką na 

podatek dochodowy od osób fizycznych, składkę z tytułu ubezpieczeń emerytalnego, 

rentowych i chorobowego, określoną w przepisach o systemie ubezpieczeń 

społecznych oraz o kwotę alimentów świadczonych przez osoby pozostające we 

wspólnym gospodarstwie domowym na rzecz innych osób, podzielony przez liczbę 

osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za rok 

podatkowy poprzedzający rok w którym składany jest wniosek, nie przekracza kwoty : 

 50 % przeciętnego wynagrodzenia na członka rodziny pozostającego we wspólnym 

gospodarstwie domowym , 

 65 % przeciętnego wynagrodzenia, w przypadku osoby samotnej. 

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 60 % 

kosztów sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego 

wynagrodzenia. 

                                              KARTA PARKINGOWA 

 

Karta parkingowa jest dokumentem uprawniającym osoby niepełnosprawne do parkowania na 

miejscach specjalnie wydzielonych i przeznaczonych dla tych osób. 

 Karta parkingowa przysługuje osobom niepełnosprawnym na podstawie:  

 orzeczenia o zaliczeniu do znacznego lub umiarkowanego stopnia 

niepełnosprawności, 

 orzeczenia o zaliczeniu do lekkiego stopnia niepełnosprawności o przyczynie 

niepełnosprawności z kodu R lub N, 

 orzeczenia wydanego przez organy rentowe równoważnego na mocy przepisów 

szczególnych z orzeczeniami o niepełnosprawności, 

 orzeczenia o zaliczeniu do lekkiego stopnia niepełnosprawności, w którym nie 

określono przyczyny niepełnosprawności oraz orzeczenia równoważnego wydanego 

przez organy rentowe, wraz z zaświadczeniem lekarskim potwierdzającym 

ograniczoną sprawność ruchową. 

 Osoby niepełnosprawne o obniżonej sprawności ruchowej, kierujące pojazdem 

samochodowym lub kierowca przewożący osoby o obniżonej sprawności ruchowej, jak 

również pracownicy placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją 

niepełnosprawnych pozostających pod opieką tych placówek, mogą nie stosować się do 

następujących znaków - pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności. 

Karta parkingowa uprawnia do nie stosowania  się do niżej wymienionych znaków 

drogowych: 

 "zakaz ruchu w obu kierunkach" (B-1),  

 "zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych" (B-

3),   

 "zakaz wjazdu autobusów" (B-3a), 

 "zakaz wjazdu motocykli" (B-4), 

 "zakaz wjazdu motorowerów" (B-10),  

 "zakaz postoju" (B-35) - dopuszczalny czas postoju dłuższy niż 1 minuta jest 

wskazany na znaku albo na umieszczonej pod nim tabliczce,  

 "zakaz postoju w dni nieparzyste" (B-37),  

 "zakaz postoju w dni parzyste" (B-38),  
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 "strefa ograniczonego postoju" (B-39) 

Karta Parkingowa wydawana jest przez starostę, w jego imieniu działa Dyrektor PCPR           

w Środzie Wlkp. Za jej wydanie pobiera się opłatę  w wysokości ustalonej przez ministra 

właściwego do spraw transportu – aktualnie opłata wynosi 25 zł.  

Aby otrzymać kartę parkingową, należy złożyć następujące dokumenty: 

  

 Wniosek(druk do pobrania w PCPR-Punkt Informacyjny) 

 kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu), 

 kserokopię dowodu osobistego, 

 fotografię (3,5 x 4,5), 

 potwierdzenie dokonania opłaty za kartę parkingową. 

Karta parkingowa uprawnia osoby niepełnosprawne do parkowania na miejscach specjalnie 

wydzielonych i przeznaczonych dla tych osób oraz na miejscach wyznaczonych w strefie 

płatnego parkowania. Uprawnienie to wynika m. in. z przepisów określonych                      

w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych. 

 Karta parkingowa powinna być umieszczona za przednią szybą pojazdu 

samochodowego w sposób umożliwiający jej odczytanie (odczytanie pierwszej strony -    

z symbolem wózka inwalidzkiego). 

WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ 

 

Warsztat jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówką stwarzającą osobom 

niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej               

i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia 

zatrudnienia. Warsztat nie jest placówką samodzielną, ale stanowi część większej struktury 

organizacyjnej wyposażonej w osobowość prawną lub posiadającej zdolność do czynności 

prawnych. Warsztaty mogą być organizowane przez fundacje, stowarzyszenia lub przez inne 

podmioty. 

 
Cele działania warsztatu 

 aktywne wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych, 

 stwarzanie osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwości 

rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania 

umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. 

Realizacji powyższych celów służy stosowanie technik terapii zajęciowej zmierzających do 

usamodzielnienia uczestników, poprzez wyposażenie ich w umiejętności wykonywania 

czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej, a także rozwijania psychofizycznych 

sprawności oraz podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych, 

umożliwiających uczestnictwo w szkoleniu zawodowym albo podjęcie pracy. 

Uczestnicy warsztatów 
Uczestnikami warsztatów mogą być osoby posiadające prawnie potwierdzony status 

niepełnosprawności, niezdolne do podjęcia pracy. Osoby niepełnosprawne, przyjmowane do 

warsztatu po 1 stycznia 1998 r., muszą posiadać w swoim orzeczeniu wskazanie do 
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uczestnictwa w terapii zajęciowej. Zgłoszenia osób niepełnosprawnych, które chcą 

uczestniczyć w warsztacie przyjmuje i zatwierdza jednostka zamierzająca utworzyć warsztat 

lub jednostka prowadząca warsztat. 

Zasady funkcjonowania warsztatu 
Terapię prowadzoną w warsztacie realizuje się na podstawie indywidualnego programu 

rehabilitacji uczestnika, który zawiera informacje dotyczące osoby niepełnosprawnej, 

planowanych działań wobec uczestnika i spodziewanych efektów tych działań. 

W warsztacie działa rada programowa, która dokonuje okresowej oraz, nie rzadziej niż co      

3 lata, kompleksowej oceny realizacji indywidualnego programu rehabilitacji uczestnika 

warsztatu i zajmuje stanowisko w kwestii osiągniętych przez niego postępów w rehabilitacji, 

uzasadniających: 

 podjęcie zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy 

chronionej lub na przystosowanym stanowisku pracy, 

 potrzebę skierowania osoby niepełnosprawnej do ośrodka wsparcia, ze względu na 

brak postępów w rehabilitacji i złe rokowania co do możliwości osiągnięcia postępów 

uzasadniających podjęcie zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej        

w warunkach pracy chronionej lub na rynku pracy po odbyciu dalszej rehabilitacji      

w warsztacie, 

 przedłużenie uczestnictwa w terapii ze względu na pozytywne rokowania co do 

przyszłych postępów w rehabilitacji, umożliwiających podjęcie zatrudnienia i 

kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy chronionej lub na rynku 

pracy, albo okresowy brak możliwości podjęcia zatrudnienia, albo okresowy brak 

możliwości skierowania osoby niepełnosprawnej do ośrodka wsparcia. 

Reguluje rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 

marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz.U. Nr 63, poz. 587)  

 

II.  ULGI I UPRAWNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

ULGI NA PRZEJAZDY PKP I PKS 

Zestawienie ulg przysługujących osobom niepełnosprawnym w podróży 

środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego (PKP) i autobusowego 

(PKS) 

Lp.  Uprawnieni 
Przejazdy PKP 

(2 klasa 
Przejazdy PKS Uwagi 

1. Dzieci do lat 4 

100% ulga 

pociągi osobowe, 

pospieszne           

i ekspresowe, IC, 

EC 

Bilety 

jednorazowe 

klasa 2, w klasie 

100% ulga 

autobusy zwykłe   

i przyspieszone 

Bilety 

jednorazowe 

PKS pod 

warunkiem nie 

korzystania 

przez dziecko    

z oddzielnego 

miejsca do 

siedzenia, a 

jeżeli korzysta to 

78% ulga 
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1 dopłata 

2. 

Przewodnik lub 

opiekun towarzyszący 

w podróży osobie 

niewidomej albo 

osobie niezdolnej do 

samodzielnej 

egzystencji 

  

opiekun - 18 lat 

przewodnik 13 lat lub 

pies przewodnik 

95 % ulga 

pociągi osobowe 

i ekspresowe, IC, 

EC 

  

Bilety 

jednorazowe 

  

Klasa 2, w klasie 

1 dopłata 

95% ulga 

autobusy zwykłe, 

przyspieszone       

i pospieszne 

  

Bilety 

jednorazowe 

  

3. 

Dzieci i młodzież 

dotknięte 

inwalidztwem lub 

niepełnosprawne 

78% ulga pociągi 

osobowe, 

pospieszne            

i ekspresowe, IC, 

EC 

 

 Bilety 

jednorazowe lub 

miesięczne 

imienne 

  

Klasa 2, w klasie 

1 dopłata 

78% ulga 

autobusy zwykłe, 

przyspieszone       

i pospieszne 

  

Bilety 

jednorazowe lub 

miesięczne 

imienne 

Wyłącznie         

w ramach 

przejazdów 

celowych, 

których katalog 

zawiera ustawa 

np. dom- szkoła-

dom 

4. 

Rodzice lub 

opiekunowie dzieci      

i młodzieży dotkniętej 

inwalidztwem lub 

niepełnosprawnej 

78% ulga pociągi 

osobowe, 

pospieszne           

i ekspresowe, IC, 

EC 

  

Bilety 

jednorazowe 

  

Klasa 2, w klasie 

1 dopłata 

78% ulga 

autobusy zwykłe, 

przyspieszone i 

pospieszne 

  

Bilety 

jednorazowe 

  

5. 

Osoby niezdolne do 

samodzielnej 

egzystencji 

49% ulga pociągi 

osobowe, bilety 

jednorazowe 

  

37 % pociągi 

pospieszne            

i ekspresowe, IC, 

EC 

Bilety 

jednorazowe  

klasa 2, w klasie 

1 dopłata 

49% ulga 

autobusy zwykłe 

  

37% ulga 

autobusy 

przyspieszone i 

pospieszne 

  

Bilety 

Jednorazowe 
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6. 

Osoby niewidome, 

które nie są uznane za 

osoby niezdolne do 

samodzielnej 

egzystencji 

37% ulga pociągi 

osobowe, 

pospieszne           

i ekspresowe, IC, 

EC 

 

Bilety 

jednorazowe lub 

miesięczne 

imienne 

 Klasa 2, w klasie 

1 dopłata 

37% ulga 

autobusy zwykłe, 

przyspieszone       

i pospieszne 

  

Bilety 

jednorazowe  lub 

miesięczne 

imienne 

  

  

  

  

  

    

 Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami 

publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2002 r. Nr 175, poz. 1440 z póżń. zm.).  

 

Informacja w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do 

korzystania z ulgowych przejazdów środkami transportu publicznego  

Lp. Osoby uprawnione Rodzaj dokumentu 

1. Dzieci do lat 4 – 100% Dokument stwierdzający wiek dziecka. 

2. 

Dzieci i młodzież dotknięte 

inwalidztwem lub 

niepełnosprawne – 78 % 

1) Dla dzieci i młodzieży uczęszczających do 

przedszkola, szkoły, szkoły wyższej albo ośrodka 

lub placówki o charakterze oświatowym: 

 legitymacja przedszkolna dla dziecka 

niepełnosprawnego,-  

 legitymacja szkolna dla uczniów 

dotkniętych inwalidztwem lub 

niepełnosprawnych, 

 legitymacja szkolna lub studencka wraz z 

jednym z dokumentów wymienionych niżej 

(pkt 2) 

2) Dla dzieci i młodzieży nie uczęszczających do 

przedszkola, szkoły, szkoły wyższej albo ośrodka 

lub placówki o charakterze oświatowym: 

 legitymacja osoby niepełnosprawnej, która 

nie ukończyła 16 roku życia wystawiona 

przez uprawniony organ, 

 legitymacja osoby niepełnosprawnej 

wystawiona przez uprawniony organ, 

 wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej 

do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, 

stwierdzający zaliczenie do jednej z grup 

inwalidów, 

 orzeczenie lekarza orzecznika ZUS albo 

wypis z treści orzeczenia lub orzeczenia 

komisji lekarskiej ZUS stwierdzające 

częściową niezdolność do pracy, całkowitą 
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niezdolność do pracy i niezdolność do 

samodzielnej egzystencji albo niezdolność 

do samodzielnej egzystencji. 

Przy przejazdach do i z jednostek udzielających 

świadczeń zdrowotnych albo pomocy społecznej 

bądź organizujących turnusy rehabilitacyjne wraz z 

jednym z dokumentów, o których mowa w pkt 1 i 2 

wymagane jest zaświadczenie (zawiadomienie, 

skierowanie) określające odpowiednio: 

 termin i miejsce badania, leczenia, 

konsultacji, zajęć rehabilitacyjnych, zajęć 

terapeutycznych albo pobytu w ośrodku 

wsparcia, domu pomocy społecznej lub na 

turnusie rehabilitacyjnym, 

 potwierdzenie stawienia się na badania, 

konsultację, zajęcia rehabilitacyjne, zajęcia 

terapeutyczne.    

3. 

Rodzice lub opiekunowie  

dzieci i młodzieży dotkniętej 

inwalidztwem lub 

niepełnosprawnej – 78% 

 dokumenty dziecka określone powyżej – 

jeśli przejazd jest odbywane z dzieckiem, 

 zaświadczenie wydane przez przedszkole, 

szkołę, szkołę wyższą, ośrodek lub 

placówkę o charakterze oświatowym albo 

placówkę opiekuńczo – wychowawczą lub 

zaświadczenie wydane przez placówkę 

zdrowotną, udzielającą pomocy społecznej, 

organizującą turnusy rehabilitacyjne – jeżeli 

przejazd jest odbywany po dziecko lub po 

jego odwiezieniu. 

4. 

Osoby niezdolne do 

samodzielnej egzystencji – 

49% lub 37 % 

 wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej 

ds. inwalidztwa i zatrudnienia o zaliczeniu 

do I grupy inwalidów,- wypis z treści 

orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej lub 

komisji lekarskiej MSWiA o zaliczeniu do I 

grupy inwalidów, 

 orzeczenie lekarza orzecznika ZUS albo 

wypis z treści tego orzeczenia lub 

orzeczenie komisji lekarskiej ZUS 

stwierdzające całkowitą niezdolność do 

pracy i niezdolność do samodzielnej 

egzystencji albo niezdolność do 

samodzielnej egzystencji, 

 zaświadczenie ZUS stwierdzające wyrokiem 

sądu do I grupy inwalidów bądź uznanie 

niezdolności do samodzielnej egzystencji, 

 wypis z treści orzeczenia lekarza 

rzeczoznawcy KRUS lub wypis z treści 
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orzeczenia komisji lekarskiej KRUS 

stwierdzający niezdolność do samodzielnej 

egzystencji, 

 zaświadczenie KRUS stwierdzające 

zaliczenie wyrokiem sądu do I grupy 

inwalidów bądź uznanie niezdolności do 

samodzielnej egzystencji, 

 legitymacja emeryta – rencisty wojskowego 

z wpisem o zaliczeniu do I grupy 

inwalidztwa lub stwierdzającym 

niezdolność do samodzielnej egzystencji, 

 legitymacja emeryta – rencisty policyjnego 

z wpisem o zaliczeniu do I grupy 

inwalidztwa lub stwierdzającym 

niezdolność do samodzielnej egzystencji,- 

 legitymacja osoby niepełnosprawnej 

stwierdzająca znaczny stopień 

niepełnosprawności wystawiona przez 

uprawniony organ. 

Dokumenty wymienione wyżej okazuje się wraz 

z dowodem osobistym lub innym dokumentem 

potwierdzającym tożsamość. 

5. 

Osoby niewidome, które nie 

są uznane za osoby 

niezdolne do samodzielnej 

egzystencji – 37 % 

 dokumenty wymienione wyżej, 

stwierdzające całkowitą niezdolność do 

pracy albo inwalidztwo II grupy z powodu 

stanu narządu wzroku, 

 legitymacja osoby niepełnosprawnej 

stwierdzająca umiarkowany stopień 

niepełnosprawności z powodu stanu narządu 

wzroku lub oznaczona symbolem przyczyny 

niepełnosprawności – 04-O, wystawiona 

przez uprawniony organ. 

6. 

Przewodnik lub opiekun 

towarzyszący w podróży 

osobie niewidomej albo 

osobie niezdolnej do 

samodzielnej egzystencji – 

95 % 

1) dla opiekuna lub przewodnika towarzyszącego 

w podróży osobie niezdolnej do samodzielnej 

egzystencji – jeden z dokumentów osoby 

niezdolnej do samodzielnej egzystencji, o 

których mowa w pkt 4 tabelki, 

2) dla przewodnika lub opiekuna towarzyszącego 

w podróży osobie niewidomej albo dla psa 

przewodnika – jeden z dokumentów osoby 

niewidomej, o których mowa w pkt 5 tabelki. 

 

 Podstawa prawna: 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 października 2002 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami 

publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. z 2002 r. Nr 179, poz. 1495 z późn. zm.)  
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PODATKI 
 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), 

 ulgi w podatku dochodowym przysługują:  

1) podatnikowi będącemu osobą niepełnosprawną lub 

2) podatnikowi, na którego utrzymaniu pozostają takie osoby niepełnosprawne jak: 

współmałżonek, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, 

pasierbowie, rodzice, rodzice współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie          

i synowie - jeżeli w roku podatkowym dochody tych osób niepełnosprawnych nie 

przekraczają kwoty 9.120 zł. W przeciwnym wypadku ulgi przysługują podatnikowi 

będącemu osobą niepełnosprawną. Jeśli więc osoba niepełnosprawna pozostająca na 

utrzymaniu podatnika osiąga dochody, należy dokonać wstępnego oszacowania jaki dochód   

w całym roku podatkowym może ona uzyskać. Rachunki muszą być bowiem wystawione na 

osobę, która będzie odliczała określone wydatki.  

  

Podstawowym warunkiem odliczenia wydatków jest posiadanie przez osobę 

niepełnosprawną, której dotyczy wydatek: 

1) orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, lub 

2) decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy,  

rentę szkoleniową albo rentę socjalną.  

 

Jednocześnie w przepisach regulujących poszczególne ulgi, mowa jest o osobach zaliczonych 

do I i II grupy inwalidztwa, przez co należy rozumieć osoby w stosunku do których, 

orzeczono odpowiednio: 

 całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji albo 

znaczny stopień niepełnosprawności, 

 całkowitą niezdolność do pracy albo umiarkowany stopień niepełnosprawności. 

 Odliczenie ulg może być dokonane również w przypadku, gdy osoba, której dotyczy 

wydatek, posiada orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez właściwy organ na 

podstawie odrębnych przepisów obowiązujących do dnia 31 sierpnia 1997 r. 

  

Zgodnie z art. 26 ust. 7c ww. ustawy, warunkiem skorzystania z większości ulg 

rehabilitacyjnych jest posiadanie przez podatnika dokumentów stwierdzających poniesienie 

wydatków (faktury VAT lub rachunku). Nie dotyczy to wydatków na: 

1) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby 

niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na 

utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci 

niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym 

przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne. Niektóre urzędy skarbowe żądają 

przedstawienia dokumentów poświadczających korzystanie z takich zabiegów. 

2) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób               

z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa,  

3) utrzymanie przez osoby niewidome I lub II grupy inwalidztwa, psa przewodnika.  

  

W każdym z tych trzech przypadków można odliczyć ustalaną co roku kwotę, bez potrzeby 

dokumentowania poniesionych wydatków.  

Aby odliczyć pozostałe wydatki należy posiadać dokumenty stwierdzające ich poniesienie.  
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Zgodnie z artykułem 26 ust. 7a ww. ustawy, są to wydatki na: 

 

1) adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb  

wynikających z niepełnosprawności, 

2) przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, 

3) zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych     

w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb 

wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego, 

4) zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych, stosownie do potrzeb 

wynikających z niepełnosprawności, 

 5) odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym,  

6) odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt           

w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych                                     

i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne, 

7) opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby 

uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób 

niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa, 

8) opłacenie tłumacza języka migowego, 

9) kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób 

niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25 roku życia, 

10) leki - w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami    

w danym miesiącu a ustaloną co roku kwotą, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba 

niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo), 

11) odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne: 

a) osoby niepełnosprawnej - karetką transportu sanitarnego, 

b) osoby niepełnosprawnej, zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa, oraz dzieci 

niepełnosprawnych do lat 16 - również innymi środkami transportu niż karetka transportu 

sanitarnego, 

12) odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem: 

a) na turnusie rehabilitacyjnym, 

b) w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach 

opiekuńczo - leczniczych i pielęgnacyjno - opiekuńczych, 

c) na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób  

niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25 roku życia. 

  

Wydatki na cele rehabilitacyjne podlegają odliczeniu od dochodu, a nie od kwoty 

podatku. Nie można odliczyć jednak tych wydatków na cele rehabilitacyjne, które 

zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji 

osób niepełnosprawnych, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego 

funduszu świadczeń socjalnych albo zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek 

formie. Jeśli wydatki były tylko częściowo finansowane z powyższych funduszy czy 

środków, odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą 

sfinansowaną czy zwróconą z jakichkolwiek innych środków. Można więc odliczyć tylko 

te wydatki, które podatnik pokrył z własnych dochodów.  

 

                      POCZTA, RADIO, TELEWIZJA I TELEKOMUNIKACJA 
 

Udogodnienia związane z usługami pocztowymi to m.in.: usługa doręczania bezpośrednio    

do domu przesyłek listowych, przesyłek rejestrowanych, w tym przesyłek z zadeklarowaną 

wartością oraz kwot pieniężnych określonych w przekazach pocztowych, z pominięciem 
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oddawczej skrzynki pocztowej oraz bez konieczności odbierania przesyłki w placówce 

operatora. Usługi te świadczone są bez pobierania dodatkowych opłat. Mogą z nich korzystać 

osoby:  

 z uszkodzeniem narządu ruchu powodującym konieczność korzystania z wózka 

inwalidzkiego, 

 niewidome lub ociemniałe. 

Zapotrzebowanie na usługę zgłasza się u operatora świadczącego powszechne usługi 

pocztowe  np. w urzędzie pocztowym.  

Placówki pocztowe muszą być dostosowane do obsługi osób niepełnosprawnych 

poruszających się za pomocą wózka inwalidzkiego. 

 

Dostosowanie to powinno polegać na wydzieleniu przez operatora odpowiednio 

oznakowanych stanowisk obsługi osób niepełnosprawnych oraz umieszczaniu nadawczych 

skrzynek pocztowych w sposób i w miejscu umożliwiającym korzystanie z nich osobie 

niepełnosprawnej, poruszającej się za pomocą wózka inwalidzkiego, w szczególności 

nadawczych skrzynek pocztowych instalowanych w placówce operatora lub na nieruchomości 

użytkowanej przez tę placówkę. 

ZWOLNIENIE Z OPŁAT DLA OSÓB NIEWIDOMYCH  

 

Przesyłka będąca przesyłką dla niewidomych nadana przez: 

1)    osobę legitymującą się orzeczeniem właściwego organu orzekającego  

o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z tytułu uszkodzenia narządu 

wzroku, zwaną dalej "osobą niewidomą lub ociemniałą", i adresowana do biblioteki lub 

organizacji osób niewidomych lub ociemniałych bądź do organizacji, których celem 

statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych,  

2)    bibliotekę, organizację osób niewidomych lub ociemniałych bądź organizacje, których 

celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych, i adresowana 

do osoby niewidomej lub ociemniałej, 

3)    osobę niewidomą lub ociemniałą bądź skierowaną do tej osoby zawierającą wyłącznie 

informacje utrwalone pismem wypukłym, 

 jest zwolniona od opłaty pocztowej za przyjęcie, przemieszczenie i doręczenie 

przesyłki niebędącej przesyłką najszybszej kategorii, tego rodzaju i tej samej masy 

ustalonej w obowiązującym cenniku powszechnych usług pocztowych operatora 

publicznego. Zwolnienie to nie obejmuje opłaty za potwierdzenie odbioru przesyłki 

rejestrowanej. 

 

 Podstawa prawna  

 Ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (Dz. U. Nr 130, poz. 1188 ze zm.) 
 

 

III. USŁUGI ŚWIADCZONE  W OBSZARZE OPIEKI NAD RODZINĄ  

       I DZIECKIEM: 
 

1.WSPARCIE DZIECKA I RODZINY W MIEJSCU ZAMIESZKANIA POPRZEZ 

ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA  MAJĄCEGO            

NA CELU: 

 pomoc w rozwiązywaniu życiowych problemów rodziny, 

 pomoc w konstruktywnym rozwiązywaniu konfliktów i kryzysów w rodzinie, 

 wspieranie integracji rodziny,  
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 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. ORGANIZOWANIE OPIEKI I WYCHOWANIA DZIECIOM POZBAWIONYM 

CAŁKOWICIE LUB CZĘŚCIOWO OPIEKI RODZICÓW NATURALNYCH W: 

 

1) 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; 

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

pobyt całodobowy; 

 

3. 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 OIK mieści się Niebieski Pokój 

służący między innymi jako miejsce posiedzeń Sądu związanych z przesłuchiwaniem 

małoletnich  ofiar przemocy. W części III Informatora znajdziecie Państwo szczegółowe 

informacje na temat zjawiska przemocy w rodzinie. 

 

IV. PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE  
 

Każdy człowiek ma prawo żyć godnie, cieszyć się z życiem i mieć oparcie               

w bliskich osobach zwłaszcza   w rodzinie. Każdy ma prawo do życia w rodzinie bez 

przemocy a to oznacza bezpieczeństwo, szacunek, zaufanie, odpowiedzialność                   

i partnerstwo ekonomiczne.  
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PRZEMOC W RODZINIE ŁAMIE TWOJE PODSTAWOWE PRAWA! 

PRZEMOCY NIC NIE USPRAWIEDLIWIA! 

PRZEMOC TO PRZESTĘPSTWO ŚCIGANE PRZEZ PRAWO! 

( ART. 207 PAR. 1 K.K.) 

 

Każda przemoc wymaga zdecydowanego przeciwstawienia się jej, jeśli się tego nie 

zrobi będzie się rozwijała i wzmacniała, nie trzeba jej znosić i samemu radzić sobie                   

z przemocą, należy przerwać milczenie i zwrócić się o pomoc do instytucji, które 

wspierają ofiary przemocy. 

Uwierz - istnieje życie bez przemocy, nie rezygnuj z tej decyzji , twoje życie jest w twoich 

rękach i od ciebie zależy jak ono będzie dalej wyglądało . 

Nikt nie ma prawa znęcać się nad drugim człowiekiem, przemocy nie wolno akceptować, 

poniższe informacje pomogą każdej osobie doświadczającej przemocy przełamać wstyd  

i strach przed jej ujawnieniem.  

 

Twoje życie i zdrowie jest bezcenne! 

 

 Zwróć się o pomoc. 

 

PRZEMOC W RODZINIE INFORMACJE PODSTAWOWE 

 

Przemoc w rodzinie zwana także przemocą domową, to jednorazowe lub powtarzające 

się umyślne działanie na szkodne bliskiego lub zaniechanie działań koniecznych do ochrony 

zdrowia i życia osób najbliższych. 

Działania te naruszają prawa i dobra osobiste członka rodziny ( osoby najbliższej jak również 

innych osób zamieszkujących wspólnie lub wspólnie gospodarujących). Przemoc w rodzinie 

w szczególności naraża osoby bliskie na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, narusza ich 

godność osobista, nietykalność cielesną, wolność i swobodę, w tym również osobiste normy 

związane z życiem seksualnym. Powodując psychiczne lub fizyczne cierpienie. 

 

 

RODZAJE PRZEMOCY 

 

 FIZYCZNA            PSYCHICZNA            EKONOMICZNA            SEKSUALNA  

 

 

Przemoc fizyczna  
   to każde agresywne zachowanie skierowane przeciwko ciału ofiary, mogące prowadzić do 

bólu i fizycznych obrażeń. Są to: popychanie, odpychanie, obezwładnianie, przytrzymywanie, 

policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie otwarta ręką i pięściom, bicie 

przedmiotami, ciskanie w kogoś przedmiotami, parzenie, polewanie substancjami żrącymi, 

użycie broni, porzucanie w niebezpiecznej okolicy, nieudzielanie koniecznej pomocy. 
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Przemoc psychiczna  
  to agresywne zachowania, które mają na ogół charakter poniżający lub budzące poczucie 

zagrożenia i wywołują emocjonalny ból lub cierpienie są to: wyśmiewanie poglądów, religii, 

pochodzenia, narzucanie własnych poglądów karanie przez odmowę uczuć, zainteresowania, 

szacunku, stała krytyka, wmawianie choroby psychicznej, izolacja społeczna ( kontrolowanie 

i ograniczanie kontaktów z innymi  osobami ), domaganie się posłuszeństwa, ograniczanie 

snu   i pożywienia, degradacja werbalna (wyzywanie, poniżanie, upokarzanie, zawstydzanie ), 

stosowanie gróźb.  

Przemoc seksualna 

   to wymuszanie pożycia seksualnego lub nieakceptowanych niechcianych praktyk 

seksualnych. Jest to: demonstrowanie zazdrości, współżycie po akcie przemocy, sadystyczne 

akty seksualne, wymuszanie pożycia seksualnego, nieakceptowanych pieszczot i praktyk 

seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi, zmuszanie do prostytucji i gwałt, 

sadystyczne formy współżycia seksualnego ( zmuszanie do współżycia tuż po porodzie ),  

przymuszanie do oglądania pornografii. Z molestowaniem seksualnym dziecka - osoby w 

wieku bezwzględnej ochrony - mamy do czynienia zawsze, jeśli osoba dojrzała seksualnie 

świadomie lub przez zaniedbanie swoich obowiązków społecznych lub obowiązków 

wynikających z odpowiedzialności za dziecko, dopuszcza do zaangażowania dziecka w 

jakąkolwiek aktywność natury seksualnej, której intencją jest seksualne zaspokojenie osoby 

dorosłej, przy czym nie jest ważne, czy jest przymus czy nie, czy zachowanie dotyczy 

kontaktów genitalnych czy innych, czy jest przez dziecko inicjowane, a także czy pozostawia 

jakieś długotrwałe lub krótkotrwałe szkody. 

 

  

Przemoc ekonomiczna  
 to uniemożliwienie dostępu do rodzinnych środków finansowych np.: 

Odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej , utrudnianie 

aktywności zawodowej, niezaspokajanie podstawowych materialnych potrzeb rodziny, 

okradanie, wyliczanie wydatków. 

 

Oznaki przemocy: 

Istnieją pewne symptomy wskazujące na to ze w rodzinie obecna jest przemoc. Aby 

rozpoznać czy niepokojące zachowania kogoś bliskiego są przejawem przemocy w rodzinie, 

osoba obserwująca te zachowania musi zastanowić się nad tym i odpowiedzieć sobie na kilka 

pytań.  

 

Jeśli ktoś bliski, ktoś z rodziny:  

 Zamienia drobne zajścia w wielkie kłótnie, 

 Rani cię swoim zachowaniem, 

 Znieważa cię, używa w stosunku do Ciebie obraźliwych słów obelg, wyzwisk, 

 Ma nagłe napady gniewu lub furii, 

 Niszczy rzeczy, które są twoją własnością,  

 Odbiera ci pieniądze lub nie chce dawać Ci środków na życie, 

 Kontroluje Twoje wszystkie zachowania , nie pozwala Ci podejmować 

żadnych decyzji, 

 Uniemożliwia Ci spotykanie czy widywanie się ze znajomymi lub rodzina, 

 Ośmiesza Cię,  poniża, upokarza również w obecności innych, 

 Nieustannie Cię krytykuje, 

 Zastrasza Cię i manipuluje by kontrolować Ciebie i innych członków rodziny, 

 Grozi ze skrzywdzi Ciebie, twoje dzieci lub innych członków rodziny, 

 Bije Cię, popycha, szarpie, kopie, policzkuje lub dusi, 
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 obwinia Cię za to że Cię bije, a następnie obiecuje że to się więcej nie zdarzy,  

 wymaga od ciebie żebyś uprawiała seks na zawołanie nawet jeśli nie masz     

na to ochoty i się nie zgadzasz. 

 

Pamiętaj! 

Jeżeli w Twojej rodzinie jest przemoc , to również ofiarą przemocy jest Twoje dziecko. 

 

Dziecko, które jest ofiarą przemocy, milczy. Dlaczego? 

 

 Przyczyną milczenia dziecka może być : 

 lęk przed represją (groźby) - dzieci boją się kary, pogorszenia swej sytuacji, boją się, że 

nikt ich nie obroni, myślą, że rodzina ich nienawidzi; 

 

 wstyd (utrwalony przez sprawcę: „ty jesteś powodem") - dzieci czują się zhańbione, 

poniżone, uważają, że zrobiły coś brzydkiego, złego, brudnego, przypuszczają, że może są 

zboczone; 

 

 chęć ochrony sprawcy przed karą (w relacji kazirodczej) - współczucie i miłość do 

sprawcy, wdzięczność za dobre rzeczy, których dziecko doznało, obawa przed rozpadem 

rodziny i utrata kontaktu z rodzicem; 

 

 wiek dziecka - małe dziecko może nie umieć opowiedzieć słowami o tym, co się stało, nie 

rozumie co się właściwie działo; brak mu odpowiedniego słownictwa, trudności w doborze 

odpowiedniego momentu, niewiedza o tym komu można by powiedzieć; 

 poczucie winy - dziecko uważa, że sprowokowało zdarzenie, że zasłużyło na to, co się 

stało, czasem dzieje się tak z powodu przyjemnych doznań towarzyszących wykorzystaniu. 
 

 

CO SIĘ DZIEJE Z DZIECKIEM, KTÓRE JEST ŚWIADKIEM PRZEMOCY  
 

Odczucia i zachowania 

dziecka 
Motywacje 

1 2 

Strach i niepokój Dzieci obawiają się o zdrowie i życie swoich rodziców, a także o swoje. 

Poczucie winy Dzieci czują się odpowiedzialne za przemoc.                                                               

Myślą, że są przyczyną takiego zachowania swoich rodziców. 

Ambiwalencja uczuć Dzieci odczuwają zarówno miłość, jak i nienawiść do rodzica, który stosuje przemoc. 
Żyją w chaosie emocjonalnym. 

Brak zaufania Dzieci, które doświadczają przemocy mają trudności w nawiązywaniu bliskich 

kontaktów z rówieśnikami, nie potrafią nikomu zaufać. 

Agresywność Wiele dzieci odreagowuje agresją to, co dzieje się w ich domach.                              

Uczą się, że przemoc jest jedynym sposobem rozwiązywania konfliktów.  

Spolegliwość Niektóre dzieci są gotowe zrobić wiele, by wszystkich zadowolić. Ulegają wszelkim 

prośbom lub naciskom ze strony otoczenia.                                                                       

Pod wpływem innych ludzi mogą zrobić rzeczy, które są dla nich niebezpieczne. 

Zamiana ról Rodzice są zbyt zajęci swoimi konfliktami, by spełniać rodzicielskie obowiązki.   

Dzieci pozbawione są dzieciństwa. 

Kłopoty w szkole Dzieci chcą pozostać w domu, ponieważ myślą, że w ten sposób mogą kontrolować 

przemoc. Dziecko opuszcza zajęcia w szkole, ma coraz gorsze wyniki w nauce. 

Bezradność Dziecko czuje się przygniecione ciężarem swojej bezradności wobec sytuacji w domu. 

W niektórych przypadkach dzieci podejmują próby samobójcze jako ostateczne 

rozwiązanie swoich problemów. 

Opóźnienia w rozwoju Dzieci, które nie mają zapewnionej właściwej opieki, gorzej się rozwijają niż ich 

rówieśnicy, mają kłopoty z uczeniem się i koncentracją. 

Zaburzenia mowy Konsekwencją życia w ciągłym stresie mogą być zaburzenia mowy. 
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Dolegliwości związane 

ze stresem 

Dzieci często odczuwają dolegliwości somatyczne, takie jak: bóle głowy, żołądka, 

moczenie nocne. Ich ogólny stan zdrowia jest zły. 

Fizyczne urazy W wyniku przemocy dzieci często doznają poważnych urazów fizycznych. 

 

JAK ROZPOZNAĆ, ŻE DZIECKO JEST OFIARĄ PRZEMOCY?  

 

Objawami przemocy dokonywanej na dziecku mogą być: 

 

 powtarzające się obrażenia - ślady po uderzeniach, siniaki, poparzenia, pręgi na ciele, 

zadrapania, 

 zaniedbany wygląd, 

 nadmierne agresywne zachowania, 

 wycofanie, bierność, nieśmiałość, 

 wstyd przed zdjęciem ubrania, 

 kłopoty w nauce, 

 kłopoty z apetytem i snem, 

 ssanie kciuka 

 obgryzanie paznokci, 

 moczenie się, 

 płaczliwość, 

 nadmierna zależność od dorosłych, 

 kłopoty w nauce, 

 strach przed dorosłymi, 

 trudności w utrzymywaniu przyjaźni, 

 izolacja, 

 zaniżona samoocena, 

 problemy emocjonalne. 

 

 

 

CHCESZ POMÓC DZIECKU, TO : 

 

 Uwierz w to, co mówi dziecko i doceń, że ci o tym powiedziało. Pamiętaj, że dzieci 

bardzo  rzadko kłamią czy zmyślają w takich sprawach. 

 

 Przekonaj je, że to nie stało się z jego winy. Wytłumacz, że jeśli nawet odczuwało  

przyjemność, nie oznacza to, że jest zepsute, lecz działo się tak dlatego, ponieważ ciało 

ludzkie jest tak zbudowane, że dotykanie określonych jego części wywołuje przyjemność 

niezależnie od tego, czy się tego chce czy nie. 

 

 Przekonaj dziecko, że nie jest samo, bo ty z nim jesteś i będziesz je ochraniać i zrobisz 

wszystko, aby to się nie powtórzyło. 

 

 Nie wyolbrzymiaj spraw ani nie dramatyzuj, ale też nie udawaj, że nic się nie stało i że 

dziecko musi jak najszybciej o wszystkim zapomnieć. Nie okazuj zniecierpliwienia, ale 

nie twórz też atmosfery wielkiego nieszczęścia i cierpienia. 

 

 Nigdy nie sprawiaj wrażenia, że obwiniasz dziecko o to, co się stało. Nie zadawaj pytań      

w rodzaju: Dlaczego od razu nie uciekłeś?. Dlaczego mi o tym wcześniej nie 

powiedziałeś? - sugerują one, że dziecko nie zachowało się tak jak powinno. 
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Skutki przemocy wobec dzieci są bardzo poważne. Oprócz uszkodzeń ciała (w skrajnych 

przypadkach nawet śmierci) powoduje ona długotrwałe, nawet trwające całe życie, zaburzenia 

emocjonalne. Ofiary przemocy w dzieciństwie tracą, często na całe życie, zdolność kochania 

innych ludzi i ufania im. Dzieci żyjące w domach pełnych przemocy cierpią z powodu strachu 

i poczucia winy. Są rozdarte emocjonalnie - jednocześnie kochają prześladowcę i nienawidzą 

go. Bardzo często czują się odpowiedzialne za przemoc i obwiniają się, że nie potrafią 

obronić przed przemocą matki czy rodzeństwa. 

 

 

GDY DOŚWIADCZASZ  PRZEMOCY TO: 

 

Musisz rozważyć czy jesteś bezpieczna w swoim domu. Jeśli w twoim życiu występuje lub 

wystąpiła jedna lub więcej z wymienionych powyżej oznak, istnieje duże 

prawdopodobieństwo, że doznajesz przemocy w rodzinie. Nie lekceważ tego i zwróć się         

o pomoc do jednej z instytucji niosących pomoc rodzinom znajdującym się 

 w kryzysie. 

 

 

 

CYKL PRZEMOCY DOMOWEJ  

 

Zapamiętaj ! 

Przemoc domowa rzadko jest czynem jednorazowym, znacznie częściej jest procesem            

o długiej nawet kilkunastoletniej historii, ma tendencje do powtarzania się według 

zauważanej prawidłowości. Cykl przemocy składa się zwykle z trzech następujących po sobie 

faz : 

 Faza narastającego napięcia - jest to początek cyklu  który charakteryzuje się wzrostem 

napięcia   i natężeniem sytuacji konfliktowych. Objawia się poprzez : 

- zniesławianie, poniżanie kobiety, sceny zazdrości, wybuchy gniewu, grożenie użyciem siły 

- mężczyzna zazwyczaj wydaje ultimatum niewykonalne przez kobietę 

- w obawie przed (,, utratą twarzy” ) nasila reakcje agresywne 

- często zaczyna więcej pić, przyjmować inne środki zmieniające świadomość 

- prowokuje kłótnie i staje się coraz bardziej niebezpieczny i przerażający 

- sprawia wrażenie, że coraz mniej panuje nad swoim gniewem 

- kobieta stara się opanować sytuacje, uspokaja go, spełnia wszystkie jego zachcianki aby 

powstrzymać go przed wyrządzeniem krzywdy 

 

 Faza gwałtownej przemocy:  

- następuje wybuch gniewu i agresji  

- na tym etapie dochodzi do: utraty kontroli, 

- podkreślenia swojej władzy 

-  jest to faza krótka i trudno przewidzieć jej skutki ( podbite oko, połamane kości, obrażenia  

wewnętrzne, porobienie ,śmierć )  

 

 Faza miodowego miesiąca : 

jest to faza skruchy ze strony sprawcy i okazywanie miłości. 

- spokojne zachowanie mężczyzny, zwykle wie że posunął się za daleko i staje się inną osobą 

- czuje się winny, jest mu przykro, żałuje tego co zrobił, okazuje skruchę, przeprasza, 

obiecuje że to się nie powtórzy i stara się znaleźć dla tego co zrobił wytłumaczenie,  
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- wierzy że nie zrobi tego ponownie, jest przekonany że „dał jej lekcję” i nie będzie musiał 

ponownie walczyć o swoją władzę, 

- okazuje miłość i ciepło, staje się znowu podobny do tego jakim był na początku znajomości, 

kiedy ofiara się w nim zakochała, 

- przynosi kwiaty, prezenty (w miarę trwania przemocy coraz rzadziej) zachowuje się tak, 

jakby przemoc nigdy nie miała miejsca, rozmawia z ofiara, dzieli się swoimi przeżyciami  

- troszczy się o nią i utrzymuje satysfakcjonujące kontakty seksualne.  

Uwaga! 

   Niezatrzymana w porę przemoc, nasila się z czasem, a z każdym następnym cyklem 

przemocy agresja wzrasta. 

Można jednak przerwać cykl przemocy- powiedz o tym co się dzieje w domu, zwrócą się o 

pomoc do odpowiednich instytucji. 

 

Jeżeli w twojej rodzinie występuje problem alkoholu i przemocy, nie szukaj rad u osób 

niekompetentnych, ratuj zdrowie swoje i swojej rodziny, zwróć się po  pomoc do instytucji, 

które profesjonalnie zajmują się leczeniem uzależnienia i przemocy. 

 

POMOC I WSPARCIE OSOBOM UZALEŻNIONYM ŚWIADCZĄ M. IN: 

 

- Poradnie odwykowe 

- Grupy AA i grupy rodzinne Al - Anon ( grupy wsparcia )  

- Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

 

MITY I STEREOTYPY NA TEMAT PRZEMOCY W RODZINIE 

Wiele środowisk nie reaguje na problem przemocy w rodzinie, wyrażając tym samym zgodę 

na przemoc. Jest to wynikiem funkcjonujących w świadomości społecznej fałszywych 

przekonań na temat przemocy, które zniekształcają rzeczywisty obraz. Mity i stereotypy 

usprawiedliwiają stosowanie przemocy, służą do ukrycia czy zbagatelizowania problemu, 

przez co utrudniają prawidłowe reagowanie na akty brutalności czy okrucieństwa wobec 

bliskich. Dają sprawcy sygnał o społecznym przyzwoleniu na przemoc, umacniają w nim 

pewność siebie i poczucie bezkarności, zniewalając ofiarę przemocy i zmuszając ją do 

milczenia. Warto zatem wiedzieć co jest mitem i stereotypem, aby nie ulegać fałszywym 

przekonaniom, odbierającym siłę do walki o lepsze życie. 

 

 

 „Przemoc w rodzinie to sprawa prywatna, nikt nie powinien się wtrącać” 

NIEPRAWDA!!! 

Przemoc, wykorzystywanie, bicie, krzywdzenie osób bliskich jest przestępstwem, tak samo 

groźnym i podlegającym karze jak przemoc wobec osób obcych. Bycie małżeństwem czy 

mieszkanie razem pod jednym dachem, w wolnym związku nie daje nikomu prawa do 

stosowania przemocy, nie zwalnia z odpowiedzialności prawnej. Każdy ma prawo, a nawet 

obowiązek reagować na przestępstwo. 

 

 „Przemoc zdarza się tylko w rodzinach z marginesu społecznego” 

NIEPRAWDA!!! 

Przemoc w rodzinie występuje we wszystkich grupach społecznych, niezależnie od poziomu 

wykształcenia lub statusu społecznego czy materialnego. 
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 „Przemoc jest wtedy , gdy są widoczne ślady na ciele ofiary” 

NIEPRAWDA!!! 

Nie tylko siniaki, złamania czy oparzenia świadczą o przemocy. Przemoc ma „wiele twarzy”. 

To także poniżanie, obelgi, zmuszanie do określonych zachowań, grożenie, zastraszanie.  

                        

 „Jeśli ktoś jest bity, to znaczy ,że sobie na to zasłużył” 

NIEPRAWDA!!! 

Nikt nie zasługuje na bicie, krzywdzenie, maltretowanie, niezależnie od tego co zrobił lub 

powiedział. Nie wolno poniżać, bić innych , ani się nad nimi znęcać. Nikt nie ma takiego 

prawa. 

 

 „ Policja nie powinna interweniować w sprawach rodzinnych” 

NIEPRAWDA!!! 

Przemoc domowa to przestępstwo ścigane przez prawo, a nie sprawa rodzinna. Policja jest 

powołana do ochrony bezpieczeństwa osób, zapobiegania popełnianiu przestępstw i ściganiu 

sprawców, niezależnie od tego czy osoba dotknięta przemocą należy do rodziny sprawcy czy 

nie. 

                         

 „Ofiary przemocy w rodzinie akceptują przemoc” 

NIEPRAWDA !!! 

Ofiary przemocy w rodzinie nie chcą być źle traktowane przez swoich bliskich. Starają się 

bronić siebie i innych zagrożonych przemocą członków rodziny. Chcą przerwać przemoc, 

często nie potrafią tego zrobić. 

 

 „To był jednorazowy incydent ,który nigdy się nie powtórzy” 

NIEPRAWDA !!! 

Przemoc domowa niemal nigdy nie jest wyjątkowym, pojedynczym wydarzeniem, przemoc 

ma tendencje do powtarzania się. Nie wolno czekać i łudzić się, że sama się skończy. 

Przemoc nigdy sama nie mija - trzeba stanowczo powiedzieć NIE i podjąć konsekwentne 

działania by wyjść z przemocy. 

 

 „Gdyby ofiara naprawdę cierpiała , odeszłaby od sprawcy” 

NIEPRAWDA !!! 

Nikt nie lubi być poniżanym i bitym. Osoby doznające znajdują się w bardzo trudnej sytuacji 

wypełnionej bólem, cierpieniem, strachem, bezsilnością i poczuciem osamotnienia. Tkwienie 

w związku pełnym krzywdzenia wynika między innymi z wyznawania tradycyjnych wartości 

takich jak miłość, trwałość, małżeństwa, mylnego przeświadczenia, że sprawca jest dobry dla 

dzieci, gdyż ich nie bije, przekonania o zależności ekonomicznej od sprawcy i niemożności 

samodzielnego funkcjonowania, wiary w obietnice sprawcy, że się zmieni, nieracjonalnego 

obwiniania się za przemoc czy tez braku wiedzy na temat miejsca gdzie osoba dotknięta 

przemocą może znaleźć bezpieczne schronienie i specjalistyczną pomoc. 
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 „Przyczyną przemocy w rodzinie jest alkohol” 

NIEPRAWDA !!! 

Nawet uzależnienie od alkoholu nie zwalnia od odpowiedzialności za działania dokonywane 

pod jego wpływem. Alkohol może nasilać przemoc i ułatwia jej stosowanie. Stanem 

nietrzeźwości sprawcy próbują usprawiedliwić fakt znęcania się nad członkami rodziny. 

 

 „Gwałt w małżeństwie nie istnieje” 

NIEPRAWDA !!! 

Każda osoba niezależnie od tego czy żyje w związku formalnym, nieformalnym czy jest 

wolna jest uprawniona do samodzielnego decydowania o swoim życiu intymnym i 

zachowaniach seksualnych. Małżeństwo nie zmienia definicji gwałtu. Gwałt polega na 

doprowadzeniu innej osoby do poddania się czynowi nierządnemu lub do wykonania takiego 

czynu, stosując przemoc, groźbę bezprawna lub podstęp. Definicja ta nie wyklucza 

małżonków, ani innych osób z rodziny sprawcy.  

 

 „Osoby używające przemocy musza być chore psychicznie” 

NIEPRAWDA !!! 

Przemoc jest dążeniem do przejęcia pełnej władzy i kontroli nad innymi osobami. Nie ma 

żadnych danych wskazujących na istnienie bezpośredniego związku pomiędzy przemocą , a 

choroba psychiczną. 

                                 

 „Nie ujawnia się tajemnic rodzinnych” 

NIEPRAWDA !!! 

Przemoc jest poważnym problemem, który niszczy nie tylko osobę, która jej doświadcza, ale 

również innych członków rodziny narażonych na uczestniczenie w atakach przemocy. Nie 

można ukrywać przemocy   i pozostawać biernym. Takie zachowanie na pewno nie uzdrowi 

rodziny. Należy chronić przed przemocą siebie    i swoich bliskich. Ujawnienie problemu i 

zwrócenie się po specjalistyczną pomoc nie ma nic wspólnego z ujawnieniem tajemnic 

rodzinnych. Przemoc domowa nie może być tajemnicą. Nie ma innej drogi do wyjścia    z 

przemocy niż ujawnienie jej i przeciwdziałanie. 

 

 „Nie można zmienić swojego przeznaczenia” 

                                                      NIEPRAWDA !!! 

Przemoc w rodzinie nie jest nikomu przeznaczona. Żaden Stwórca nie przeznaczyłby nikomu 

tak okrutnego losu. Doznawanie przemocy przez lata nie oznacza, że tak musi być i, że trzeba 

się z tym pogodzić. Wręcz przeciwnie, przemocy trzeba się przeciwstawić. Nigdy nie jest za 

późno, aby przerwać milczenie i zwrócić się po pomoc. 
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PAMIĘTAJ   !!!! 

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie jest trudne, ale można tego dokonać. 

TWOI SPRZYMIERZEŃCY: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terapeuta  

uzależnień 

 

 

 

Ksiądz  

 

 

Pedagog  

 

 

Kurator  

sądowy 

 

 

Nauczyciel  
 

 

Prawnik  

 

Wychowawca   

 ze świetlicy  
socjoterapeutycznej 

 

 

 

Psycholog  

Członek  

GKRPA 

w Twojej 

Gminie 

 

 

Pracownik 

 Socjalny 

PCPR, OPS 

 

 

Policjant 

Zespół 

Interdyscypli-

narny w 

Twojej 

Gminie 

 

TWOI  

SPRZYMIERZEŃCY 
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V. Zapobieganie wykluczeniu społecznemu wśród mieszkańców powiatu 

średzkiego – realizacja projektu systemowego współfinansowanego      

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego 
 

W 2010r. projekt pn. „Przyjazne środowisko – szansą na integrację społeczną          

w powiecie średzkim”  skierowany jest do osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem 

społecznym –  osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi a także osób 

pełnoletnich opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz 

młodzieżowe ośrodki wychowawcze. Osoby te nie pracują i są objęte wsparciem 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.  

Celem projektu jest poprawa funkcjonowania społecznego ww. osób poprzez 

podwyższenie ich umiejętności psycho– społecznych i  kwalifikacji zawodowych oraz 

wsparcie działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób z zaburzeniami 

psychicznymi.  

 

Beneficjenci ostateczni projektu mają problemy w prawidłowym funkcjonowaniu                 

i wymagają w procesie usamodzielnienia kompleksowego wsparcia PCPR. 

Główne powody  trudnej sytuacji tych osób to: 

 bariery psychiczne - niska samoocena,  

 brak umiejętności komunikacyjnych. 

  brak umiejętności radzenia sobie z trudnościami życiowymi,  

 izolacja społeczna, 

 niskie kwalifikacje zawodowe oraz zła sytuacja materialno-bytowa uniemożliwiająca 

finansowanie podnoszenia kwalifikacji zawodowych i zabezpieczenie potrzeb 

podnoszących kompetencje w zakresie funkcjonowania społecznego. 

 

 

ZAKRES DZIAŁAŃ W STOSUNKU DO UCZESTNIKÓW PROJEKTU: 

 

1. AKTYWNA INTEGRACJA OBEJMUJĄCA: 

- aktywizację zawodową, 

- aktywizację zdrowotną, 

- aktywizację społeczną, 

- aktywizację edukacyjną, 

 Działania  w stosunku do 6 osób opuszczających rodziny zastępcze i placówki 

wychowawcze realizowane są w oparciu o indywidualne  programy usamodzielnienia. 

Program uwzględnia indywidualne możliwości oraz potrzeby  beneficjenta i obejmuje: 

1) czterodniowy wyjazd „Aktywna integracja – obóz” z uwzględnieniem następujących 

instrumentów aktywnej integracji: 

a) warsztaty z doradcą zawodowym, 

b) wsparcie psychologiczne, 

c) treningi umiejętności i kompetencji społecznych  
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2) zdobywanie nowych umiejętności i kompetencji oraz podnoszenie kwalifikacji 

zawodowych - aktywizacja edukacyjna: 

 kurs prawa jazdy kategorii B dla 4 osób; 

 kurs języka niemieckiego dla 1 osoby; 

 kurs z zakresu obsługi komputera i Internetu dla 2 osób; 

3) Pomoc finansowa dla 3 osób - wkład własny (3.952,80zł). 

 Działania w stosunku do 61 osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi 

realizowane są na podstawie podpisanych z uczestnikami projektu  Programów integracji 

społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Programy te obejmują: 

1) czterodniowy wyjazd dla 48 osób pn „Aktywna integracja – obóz” z uwzględnieniem 

następujących instrumentów aktywnej integracji: 

a) warsztaty z doradcą zawodowym, 

b) wsparcie psychologiczne, 

c) treningi umiejętności i kompetencji społecznych  

2) zdobywanie nowych umiejętności i kompetencji oraz podnoszenie kwalifikacji 

zawodowych - aktywizacja edukacyjna: 

 kurs „Profesjonalne sprzątanie” dla 6 osób; 

 kurs „Pomoc kuchenna” dla 5 osób; 

 kurs „ Urządzanie terenów zielonych” dla 6 osób; 

 kurs „Nabycie praktycznych umiejętności wykonywania drobnych usług remontowo - 

wykończeniowych” dla 14 osób; nauka praktyczna odbywać się będzie w budynkach 

pomocy społecznej, w wyniku czego poprawi się standard obiektów, w których 

realizowany jest projekt;  

 kurs z zakresu obsługi komputera i Internetu dla 13 osób; 

3) w ramach aktywizacji zdrowotnej - turnus rehabilitacyjny dla 16 osób, 

4) w ramach aktywizacji zawodowej – warsztaty z doradcą zawodowym dla 13 osób; 

 

2. PRACA SOCJALNA: 

1)  realizacja przez pracownika socjalnego z pełnoletnimi osobami opuszczającymi rodziny 

zastępcze i placówki   wychowawcze Indywidualnych programów usamodzielnienia; 

2) realizacja przez doradcę ds. osób niepełnosprawnych z osobami niepełnosprawnymi             

z zaburzeniami psychicznymi Programów integracji społecznej i zawodowej osób 

niepełnosprawnych. 

 

Uczestnictwo w działaniach realizowanych w ramach projektu przyczyni się do: 

 

 zwiększenia poczucia własnej wartości uczestników projektu, 

 wzrostu umiejętności komunikacyjnych uczestników projektu, 

 kształcenia umiejętności w zakresie pełnienia ról społecznych uczestników projektu, 

 wzrostu umiejętności korzystania z technologii informatycznych uczestników projektu, 

 wzrostu wiedzy na temat aktywnego poszukiwania pracy, 

 zmniejszenia poczucia samotności i izolacji u uczestników projektu, 

 wzrostu wiedzy na temat praw i uprawnień osób niepełnosprawnych, 

 zwiększenia kompetencji PCPR w realizacji zadań na rzecz aktywnej integracji. 
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WYKAZ  INSTYTUCJI  ZAJMUJĄCYCH SIĘ POMOCĄ  

  W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH W POWIECIE ŚREDZKIM 

 

 

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

ul. Szkolna 2 

63-000 Środa Wlkp.                           tel. 61 287 06 40 

 

 Ośrodek Interwencji Kryzysowej 

ul. Lipowa 12 

63-000 Środa Wlkp.                           tel. 61 285 86 32 

 

 Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna 

       ul. Żwirki Wigury 1 

       63-00 Środa Wlkp.             tel. 61 285 32 07 

 

 Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnień 

ul. Pl. Armii Poznań 3 (Kupiec Średzki) 

63-000 Środa Wlkp.                           tel. 604751928 

 

 Stowarzyszenie Abstynentów „Nowe Życie” 

ul. Westerplatte 5  

63- 000 Środa Wlkp.                          tel. zaufania AA 61 285 26 58  

 

 Poradnia Zdrowia Psychicznego 

                        Poradnia Psychiatryczno – Psychologiczna Katharsis s.c. 

  ul. Czerwonego Krzyża 2/8, 63-000 Środa Wlkp., tel. 875-24-59 

 

 

 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych         

działająca w Twojej gminie.  
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OŚRODKI  POMOCY  SPOŁECZNEJ 

 

 Ośrodek Pomocy Społecznej  

 ul. Jesionowa 2 a                             tel. 61 287-41-61,  61 287-41-62   

63-040 Nowe Miasto n/ Wartą        fax 61 287-45-84 

 

 

 Ośrodek Pomocy Społecznej 

ul. Główna 37                                   tel. 61 285-15-14 w. 20 

63-024 Krzykosy                              fax 61 285-15-92 

 

 

 Ośrodek Pomocy Społecznej      

ul. Centralna 7                                 tel. 61 285-92-13 w. 21                                                                                                                                                            

63-012 Dominowo                            fax 61 623-15-33   

            

                                                           

 Ośrodek Pomocy Społecznej 

ul. Sienkiewicza 4                            tel. 61 285-71-18         

63-020  Zaniemyśl                            fax 61 285-74-74 

 

 

 Ośrodek Pomocy Społecznej  

ul. Sportowa 9 c                                tel. 61 285-35-80 

63-000 Środa Wlkp.                          fax. 61 285-35-80 

 

 

 

   Ponadto   dla mieszkańców gminy Środa Wielkopolska: 

   - Ośrodek Wsparcia-Gminna Świetlica Terapeutyczno – Wychowawcza                          

z siecią świetlic dla dzieci 

     ul. Lipowa 12  63-000 Środa Wlkp.  tel./fax 61 285-22-18 
 

 

 


