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                                                                                                                      Załącznik nr 5 
 
 

 

Raport z realizacji w roku 2013  zadań 

Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 

w Zakresie Rehabilitacji Społecznej, Zawodowej i Zatrudniania oraz 

Przestrzegania Praw Osób Niepełnosprawnych   ze szczególnym 

uwzględnieniu działań w zakresie ochrony zdrowia psychicznego  

na lata 2009-2020 

 
              
 
 

I. Realizacja zadań w  roku 2013 
 

Lp. Cel programu Zadania realizowane  w 2013r. 
Jednostka 

realizująca zadania 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyrównywanie szans    

osób 

niepełnosprawnych  

oraz przeciwdziałanie 

ich  

wykluczeniu 

społecznemu 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. W ramach działań mających na celu 

zintegrowanie działań podmiotów działających      

w sferze pomocy osobom niepełnosprawnym: 

1) kontynuowano współpracę z ośrodkami 

pomocy społecznej i organizacjami 

pozarządowymi, w szczególności w zakresie 

organizacji przedsięwzięć na rzecz osób 

niepełnosprawnych, 

2) prowadzono doradztwo w zakresie realizacji 

zadań, w szczególności w zakresie organizacji 

kultury, sportu, rekreacji  i turystyki dla osób 

niepełnosprawnych - zorganizowano w ramach 

środków PFRON 20 przedsięwzięć, 

3) współpracowano z Powiatową Społeczną 

Radą ds. Osób Niepełnosprawnych                            

w zakresie podejmowanych inicjatyw na rzecz 

środowiska osób niepełnosprawnych. 

 

2. W ramach rozwoju specjalistycznych usług 

w środowisku zamieszkania - 80 osób objęto 

wsparciem w ramach: 

- kontynuacji działalność utworzonego                 

w 2012r. Klub Integracji Społecznej ,,Szansa” - 

podmiotu ekonomii społecznej, 

- rozszerzano działalność Środowiskowego 

Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi   w Środzie Wlkp. i w Chromcu 

oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej w Środzie 

Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie 

przy współpracy z: 

- Wydziałem Polityki 

Społecznej 

Starostwa 

Powiatowego 

- organizacjami 

pozarządowymi 
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Wlkp. poprzez realizację projektu ,,Aktywni 

niepełnosprawni mają szansę w powiecie 

średzkim”. 

 

3. W ramach tworzenia środowiska fizycznego 

dostępnego dla osób niepełnosprawnych 

dofinansowano dostosowanie mieszkań               

do indywidualnych potrzeb osób 

niepełnosprawnych (likwidacja barier 

architektonicznych i technicznych) - pomoc 

uzyskało 9 osób na kwotę ogółem 36 220,00zł; 

2)umożliwiono osobom niepełnosprawnym  

zamieszkałym w szczególności w obszarach 

wiejskich korzystanie z usług ŚDS, WTZ i KIS  

poprzez zapewnienie dowozu do miejsca 

świadczenia usługi. 

 

4. W ramach  doskonalenia systemu informacji  

dotyczącej usług i świadczeń dla osób 

niepełnosprawnych: 

a) zapewniono w PCPR  usługi doradcy                 

ds. osób niepełnosprawnych, 

b) na stronie internetowej PCPR umieszczano 

na bieżąco informacje dot. programów dla osób 

niepełnosprawnych 

c) strona internetowa PCPR dostosowana jest 

do potrzeb osób słabowidzących.      

 

5. W ramach stwarzania możliwości do 

aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym, 

sporcie, rekreacji i turystyce dofinansowano  20 

przedsięwzięć z zakresu kultury i rekreacji na 

kwotę ogółem 57 000,00zł. 

 

6. W ramach kształtowania w społeczeństwie 

właściwych postaw i zachowań sprzyjających 

integracji z osobami niepełnosprawnymi oraz 

zapobiegania zjawisku wykluczenia 

społecznego : 

1) prowadzono działania mające na celu 

zwiększanie integracji osób niepełnosprawnych  

w środowisku lokalnym, w szczególności 

poprzez: 

- organizację festiwalu wokalno -

instrumentalnego dla osób niepełnosprawnych – 

promowanie możliwości i talentów osób 

niepełnosprawnych, 
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- zorganizowano Tydzień Aktywności 

Społecznej, którego ważnym elementem był  

Tydzień Kultury Osób Niepełnosprawnych, 

konferencje i debaty. 

 

7. W ramach podejmowanych działań ważnym 

zadaniem było wspieranie rodzin z dziećmi 

niepełnosprawnymi przez: 

 

1) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie: 

a) usługi w zakresie poradnictwa i informacji  

prowadził pracownik socjalny-doradca ds. osób 

niepełnosprawnych, 

b) w zakresie orzecznictwa - Powiatowy Zespół 

ds. Orzekania o Niepełnosprawności 

c) ze środków PFRON dofinansowano: 

- uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym 

(100% złożonych wniosków) 

- zakup przedmiotów ortopedycznych i środków 

pomocniczych oraz sprzętu rehabilitacyjnego 

- likwidację barier w komunikowaniu się, 

 

2) Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną: 

- orzekanie do kształcenia specjalnego dla 

dzieci niepełnosprawnych, 

- wydawanie opinii o potrzebnie Wczesnego 

Wspomagania Rozwoju, 

- wsparcie dla rodziców dzieci i uczniów 

niepełnosprawnych. 

 

8. Realizowano pilotażowy program „Aktywny 

Samorząd”. W ramach tego programu 43 osoby 

otrzymały dofinansowanie ze środków PFRON, 

w tym: 

- pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kat. B -                

1 osoba,  

- pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub 

jego elementów oraz oprogramowania –                

10 osób, 

- pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego                     

o napędzie elektrycznym – 3 osoby, 

- pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej 

wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym – 

1 osoba, 

- pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie 

wyższym – 28 osób. Łączna kwota 

dofinansowania wynosiła: 157 899 zł.  
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II. W ramach Powiatowego Programu Rehabilitacji Zawodowej i Zatrudnienia 
Osób Niepełnosprawnych wykonane zadania obrazuje poniższa tabela. 
 

Lp. Cel programu Zadania realizowane  w 2013r. 
Jednostka 

realizująca zadania 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stwarzanie warunków 

dla podniesienia 

kwalifikacji 

zawodowych osób 

niepełnosprawnych                

i zwiększanie działań  

na rzecz ich aktywizacji 

zawodowej 

 

 

 

 

 

 

 

1. PUP prowadził  pośrednictwo pracy 

 i poradnictwo zawodowe, zorganizował 

szkolenia dla 4 osób niepełnosprawnych  oraz 

4 osoby w ramach środków PFRON odbyły 

staże zawodowe. 

 

2. PCPR: przeprowadzono kursy i szkolenia 

dla uczestników  projektu 

współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach EFS pn. ,,Przyjazne 

środowisko - szansą na integrację społeczną 

w powiecie średzkim” oraz ,,Aktywni 

niepełnosprawni mają szansę w powiecie 

średzkim”- ogółem działaniami objęto 101 

osób niepełnosprawnych. Osoby 

niepełnosprawne z terenów wiejskich mogły 

uczestniczyć w kursach dzięki zapewnieniu 

im dowozu. 

Powiatowy Urząd 

Pracy przy 

współpracy                       

z Powiatowym 

Centrum Pomocy 

Rodzinie 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

III. W ramach Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 
 w Zakresie Przestrzegania  Praw  Osób  Niepełnosprawnych wykonane 
zadania przedstawia poniższe zestawienie. 
   

Lp. Cel programu 
Zadania realizowane 

w 2013 roku 

Jednostka 

realizująca zadania 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zapobieganie 

dyskryminacji osób 

niepełnosprawnych oraz 

kształtowanie 

właściwych postaw 

społecznych wobec 

problemu 

niepełnosprawności 

 

1. Prowadzono specjalistyczne poradnictwo 

dla osób niepełnosprawnych,                             

a w szczególności w ramach usług 

świadczonych przez Centrum Informacji 

PCPR pracownika socjalnego-doradcę ds. 

osób niepełnosprawnych oraz działania 

psychoedukacyjne i profilaktyczne w ramach 

ŚDS, KIS i WTZ.  

 

2.Opracowano  i rozpowszechniano   

materiały informacyjne - dostępne w siedzibie 

PCPR oraz przekazano ośrodkom pomocy 

społecznej, organizacjom  pozarządowym. 

 

3.Realizowano projekt ,, Tydzień Aktywności 

PCPR przy 

współpracy ze: 

- Starostwem 

Powiatowym-

Wydziałem Polityki 

Społecznej, 

-Powiatowym 

Urzędem Pracy,  

- Poradnią 

Psychologiczno-

Pedagogiczną, 

- OPS-i, 

- Towarzystwem 

Średzkich 

Amazonek, 
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Społecznej, Tydzień Kultury Osób 

Niepełnosprawnych” oraz „Ogólnopolski 

Festiwal Wokalno - Instrumentalny dla Osób 

Niepełnosprawnych”, w ramach którego 

zorganizowano przegląd twórczości osób 

niepełnosprawnych, wystawę prac osób 

niepełnosprawnych, otwarte warsztaty dla 

społeczności lokalnej. 

 

4.Otwarte Drzwi w  ŚDS - działania te 

ukierunkowane były na zapobieganie 

dyskryminacji osób z zaburzeniami 

psychicznymi w środowisku lokalnym oraz 

kształtowanie właściwych postaw 

społeczności. 

 

5. W ramach realizacji projektu systemowego 

,,Przyjazne środowisko-szansą na integrację 

społeczną w powiecie średzkim” podczas 

treningów umiejętności i kompetencji 

społecznych oraz indywidualnych spotkań 

uczestników projektu z pracownikiem 

socjalnym i doradcą ds. osób 

niepełnosprawnych poruszano zagadnienia z 

zakresu równości szans, w tym równości płci 

w codziennym funkcjonowaniu  w rodzinie, 

społeczeństwie i na rynku pracy. 

 

6. Propagowanie wiedzy na temat zasad 

profilaktyki nowotworowej - zorganizowanie 

„Marszu Różowej Wstążeczki – „Marsz Życia” 

7. Średzka Szkoła Cukrzycy - cykl spotkań 

edukacyjnych dla osób niepełnosprawnych 

chorych na cukrzycę. 

 

8. Spotkania z uczniami gimnazjum i szkół 

ponadgimnazjalnych  w ramach cyklu 

,,Budujemy nasz świat - świat bez barier” 

mające na celu podniesienie świadomości   

nt. niepełnosprawności, osób chorych 

psychicznie i z niepełnosprawnością 

intelektualną. 

-Polskim 

Stowarzyszeniem 

Diabetyków-Zarząd 

Powiatowy Środa 

Wlkp., 

-Zespołem Szkół  

Zawodowych 
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D. Program Działań Powiatu Średzkiego w Zakresie Ochrony Zdrowia 
Psychicznego na lata 2011-2015 
 
 
A. Powiatowy program promocji zdrowia psychicznego na lata 2011-2015 

 
Planowane zadania, działania oraz realizatorów Programu przedstawia poniższa tabela. 

 
Lp Zadanie Realizacja zadania  w 2013r. Realizatorzy 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 Edukacja 

społeczności 

powiatu                    

nt. zaburzeń 

psychicznych 

 

 

 

 

 

Prowadzono działania edukacyjno-informacyjne 

na temat zaburzeń psychicznych: 

1)w instytucjach pomocy społecznej (PCPR,OPS) 

dla mieszkańców dostępne są ulotki, plakaty, 

broszury, informatory na temat zaburzeń 

psychicznych, 

2) w okresie od sierpnia do października 

prowadzono kampanię informacyjno-edukacyjną. 

Elementem kampanii  był Tydzień Aktywności 

Społecznej -Tydzień Kultury Osób 

Niepełnosprawnych z corocznie organizowanym  

Ogólnopolskim Festiwalem Wokalno -

Instrumentalnym Osób Niepełnosprawnych.  

 

 

PCPR, 

Stowarzyszenie 

Pomocy ,,SOS”,  

Starostwo 

Powiatowe                

w Środzie Wlkp.: 

WPS i WEKiS  

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wspieranie 

rodziców                       

z małoletnimi 

dziećmi w ich 

funkcjach 

wychowawczych  

związanych z 

pierwszymi latami 

życia dziecka 

oraz dostarczenie 

im wiedzy i 

umiejętności 

potrzebnych do 

prawidłowego 

psychospołeczne

go rozwoju dzieci 

i młodzieży 

 

Udzielanie informacji i  prowadzenie poradnictwa  

oraz działań terapeutycznych w zakresie pełnienia 

prawidłowych funkcji opiekuńczo-wychowawczych 

–zadanie realizowane w ramach bieżącej 

działalności realizatorów. 

 

 

 

PCPR, OPS, 

Poradnia 

Psychologiczno - 

Pedagogiczna 

 

3. 

 

 

 

 

 Promocja 

zdrowia 

psychicznego               

w szkołach 

 

Wprowadzanie zadania ,,Promocja 

zdrowia psychicznego młodzieży” do programu 

profilaktycznego  szkół prowadzonych przez 

powiat średzki - zadanie realizowane w ramach 

programu wychowawczego szkół. 

WEKiS - Starostwo 

Powiatowe, 

dyrektorzy szkół: 

Liceum 

Ogólnokształcące, 
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Zespół Szkół 

Zawodowych, 

Zespół Szkół 

Rolniczych, Zespół 

Szkół 

Ekonomicznych 

4. Wspieranie 

zdrowego 

psychicznie 

starzenia się 

 

Prowadzenie działań informacyjnych                              

i poradnictwa oraz wspieranie aktywnego 

spędzania czasu wolnego osób w wieku 

poprodukcyjnym w szczególności 

niepełnosprawnych - zadanie realizowano                   

w ramach organizowanych spotkań kulturalnych             

i rekreacyjnych osób niepełnosprawnych i 

starszych, w 2013 r. dofinansowano 20 

przedsięwzięć w zakresie sportu, kultury, turystyki 

osób niepełnosprawnych, w tym starszych. 

 

 

 

 

 

PCPR,                                                                       

OPS: Środa Wlkp., 

Krzykosy, 

Dominowo, 

Wielkopolski 

Związek Inwalidów 

Narządu Ruchu 

KOŁO ŚRODA 

WLKP., Polski 

Związek Emerytów, 

Rencistów   

i Inwalidów Oddział                   

w Środzie Wlkp., 

Polski Związek 

Niewidomych  

Oddział                           

w Środzie Wlkp., 

Stowarzyszenie 

Emerytów  i 

Rencistów  

„ZŁOTY WIEK”             

w Dominowie, 

Stowarzyszenie 

Pomocy „SOS”     

w Środzie Wlkp., 

Polski Czerwony 

Krzyż Oddział              

w   Środzie Wlkp., 

Towarzystwo 

Średzkich 

Amazonek Środa 

Wlkp., 

Towarzystwo 

Przyjaciół Dzieci 

Koło Dzieci i 

Młodzieży 

Niepełnosprawnej 

w Środzie Wlkp., 

Polskie 

Stowarzyszenie 

Diabetyków  Środa 

Wlkp. 
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Planowane efekty zostały w znacznej mierze osiągnięte w szczególności w zakresie 

zwiększenia wiedzy mieszkańców powiatu średzkiego na temat zaburzeń psychicznych, 

organizacji czasu wolnego i wpływu aktywności na proces starzenia się.  

   

 

B. Powiatowy programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar 
przemocy w rodzinie na lata 2011 – 2015 
  

Powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy       

w rodzinie na lata 2011 – 2015 został uchwalony  przez Radę Powiatu Średzkiego Uchwałą 

Nr V/28/2011 z  dnia 22 lutego 2011r. Program obejmuje zadanie w zakresie tworzenia 

lokalnych ośrodków pomocy kryzysowej oferujących poradnictwo i pomoc w stanach kryzysu 

zagrażającego zdrowiu psychicznemu - działania w latach 2011-2012 obrazuje Raport                   

z realizacji programu. 

 

 

C. Powiatowy program zapobiegania przemocy w szkole i w środowisku lokalnym              
na lata 2011-2015- Program zostanie objęty monitorowaniem w 2014 roku 
 

 

D. Powiatowy program informacyjno - edukacyjny w zakresie przeciwdziałania 

dyskryminacji wobec osób z zaburzeniami psychicznymi na lata 2011-2015 

 

Planowane zadania, działania oraz realizatorów Programu przedstawia poniższa tabela. 
 

Lp. Zadanie Realizacja zadania w 2013r. Realizatorzy 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prowadzenie kampanii 
medialnych 
skierowanych na 
wywoływanie                       
w społeczności powiatu 
średzkiego postaw 
zrozumienia i akceptacji 
dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi  
 
 

PCPR –ŚDS :Prowadzono  
kampanię edukacyjno –
informacyjną na temat 
niepełnosprawności, w ramach 
Tygodnia Aktywności Społecznej, 
Tygodnia Kultury Osób 
Niepełnosprawnych, 
-bieżące  informacje na stronie 
internetowej PCPR nt. 
problemów, potrzeb i możliwości 
osób z zaburzeniami 
psychicznymi - zadanie 
realizowane  na stronie PCPR 
zakładka Niepełnosprawni. 
 

 PCPR, we współpracy z: 
a) OPS-i 
b) organizacjami 
pozarządowymi 
c) prasą lokalną 
 
 
 

2. 
 
 
 
 
 
 
 

Stwarzanie warunków 
osobom 
niepełnosprawnym                  
z zaburzeniami 
psychicznymi do 
aktywnego udziału  
w życiu społecznym  
 
 
 

1. Zorganizowano  imprezy 
kulturalne o charakterze 
integracyjnym, w tym:  
Ogólnopolski Festiwal Wokalno - 
Instrumentalny dla Osób 
Niepełnosprawnych . 
 
2. PCPR wspierało  
przedsięwzięcia promujące  
integrację osób z zaburzeniami 
psychicznymi ze społeczeństwem 

PCPR , Poradnia 
Psychologiczno - 
Pedagogiczna, 
Stowarzyszenie Pomocy 
,,SOS” 
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- było współorganizatorem 
Tygodnia Aktywności Społecznej, 
Tygodnia Kultury Osób 
Niepełnosprawnych. 

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zapewnienie osobom             
z zaburzeniami 
psychicznymi                 
i członkom ich rodzin  
dostępu do informacji             
i poradnictwa                        
w zakresie rehabilitacji 
społecznej i zawodowej 
 
 

1.W ramach bieżącej działalności 
realizatorzy udzielali  informacji                
i prowadzili porady   osobom 
niepełnosprawnym oraz 
członkom ich rodzin.  
 
2. Opracowano i wydano  
informator na temat możliwości 
uzyskania pomocy w PCPR. 

PCPR, Poradnia 
Psychologiczno - 
Pedagogiczna, 
Powiatowy Urząd Pracy 
we współpracy z OPS-i 
 
 

 
Planowane efekty zostały w części osiągnięte w szczególności w zakresie:  

1) aktywizacji  osób z zaburzeniami psychicznymi oraz członków ich rodzin do podejmowania   

działań na rzecz wyrównywania szans poprzez zwiększenie ich wiedzy na temat 

przysługujących im praw i możliwości ich egzekwowania, 

2) zmniejszenie poczucia izolacji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi                       

w społeczności lokalnej, 

3) wzmocnienie poczucia więzi osób z zaburzeniami psychicznymi ze środowiskiem   

lokalnym, 

 4) zwiększenie wiedzy wśród mieszkańców powiatu średzkiego, w tym pracodawców                 

na temat problemów osób z zaburzeniami psychicznymi  oraz zwiększenie poziomu 

akceptacji dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 

 
 
E. Powiatowy program w zakresie zwiększenia  dostępności i zmniejszenia 
nierówności w dostępie do różnych form psychiatrycznej opieki zdrowotnej na lata 
2011-2015 
 
Planowane zadania, działania oraz realizatorów Programu przedstawia poniższa tabela. 
 

Lp. Zadanie Realizacja zadania w 2013r. Realizatorzy 

1. 
 
 
 
 
 
 
 

Zwiększanie  
dostępności                         
i zmniejszanie 
nierówności                        
w dostępie do różnych 
form psychiatrycznej 
opieki zdrowotnej 
 

Kontynuacja działalności NZOZ 
Poradnia  Psychiatryczno -
Psychologiczna, KATHARSIS, 
która  w 2012 rozpoczęła 
działalność na terenie powiatu 
średzkiego. 
 

NZOZ Poradnia  
Psychiatryczno –
Psychologiczna 
„KATHARSIS” 
 
 

 
 
2. 
 
 
 
 
 
 

Zwiększanie  
dostępności                             
i zmniejszanie 
nierówności w dostępie 
do różnych form 
psychiatrycznej opieki 
zdrowotnej (w zakresie 
uzależnień) 
 

Usługi świadczy  Przychodnia 
Terapii Uzależnienia od Alkoholu 
i Współuzależnienia.  

Centrum Psychoterapii  
ul. Szarytek 8/45 Środa 
Wlkp. 
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F. Powiatowy program  poszerzenia, zróżnicowania i unowocześniania pomocy                          
i  oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi na lata 2011-2015 
 
Planowane zadania, działania oraz realizatorów Programu przedstawia poniższa tabela. 
 

Lp. Zadanie Realizacja zadania w 2013r. Realizatorzy 

1. 
 
 
 
 
 
 
 

Zapewnienie 
odpowiednich 
warunków życia 
(warunków bytowych) 
osobom z zaburzeniami 
psychicznymi 
znajdującym się                   
w szczególnie trudnej 
sytuacji życiowej 

1. Objęcie pomocą społeczną -
świadczenia finansowe                          
i rzeczowe- zadanie realizowane 
na bieżąco w gminach. 

OPS w gminach powiatu 
średzkiego 
 
 
 
 
 

2. Zapewnie specjalistycznych 
usług w środowisku zamieszkania 
- zadanie realizowane na bieżąco 
w gminach. 

 
 
2. 
 
 
 
 
 
 

Zapewnienie 
odpowiednich 
warunków 
mieszkaniowych 
niezbędnych dla 
prawidłowego 
funkcjonowania 
 

1. Zapewnienie zakwaterowania                         
w mieszkaniach chroniony:                                
w 2013r. 4 osoby uzyskały pomoc                       
w formie mieszkania chronionego 

PCPR  
 

2. Zapewnienie kompleksowych 
usług w ramach mieszkań 
chronionych - j.w. 

PCPR we współpracy                  
z OPS 
 

 
3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organizowanie 
samopomocy 
środowiskowej  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W roku 2013r. działania 
prowadziły placówki , które 
zapewniały kompleksowe 
wsparcie w zakresie pełnienia 
właściwych ról społecznych                  
i zawodowych: działalność ŚDS 
w Środzie Wlkp., ŚDS                        
w Chromcu oraz WTZ w Środzie 
Wlkp., ponadto PCPR 
wzmacniało działania poprzez: 
1.Organizowanie  warsztatów                
i treningów kompetencji 
społecznych oraz zawodowych. 

PCPR, OPS, 
Stowarzyszenie Pomocy 
„SOS” 
 

2. Zorganizowanie szkoleń / 
kursów podnoszących 
kompetencje i umiejętności                  
o charakterze zawodowym                   
w ramach projektów 
współfinansowanych                             
z EFS: „Przyjazne środowisko -
szansą na integrację społeczną             
w powiecie średzkim”, „,Aktywni 
niepełnosprawni mają szansę              
w powiecie średzkim”. 

PCPR, OPS z gmin 
powiatu średzkiego , 
Stowarzyszenie Pomocy 
„SOS” 
 

3.Kontynuacja działalności Klubu 
Integracji Społecznej „Szansa”. 

PCPR we współpracy           
ze SP „SOS” 

4. ŚDS prowadził  grupę wsparcia 
i samopomocy dla osób                       
z zaburzeniami psychicznymi. 

PCPR - ŚDS 
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4.  Zwiększenie osobom              
z zaburzeniami 
psychicznymi 
zamieszkałym na 
terenach wiejskich 
dostępności do usług  

Zapewniono usługi transportowe 
uczestnikom ŚDS i WTZ oraz 
KIS. 
 

PCPR, SP „SOS” 
 

 
Planowane  efekty w części zostały osiągnięte - nastąpiła: 

1. Poprawa funkcjonowania społecznego i jakości  życia osób z problemami zdrowia 

psychicznego oraz umocnienie ich pozycji społecznej i poczucia wpływu na własną 

sytuację życiową. 

2. Ograniczenie rozmiaru negatywnych następstw choroby psychicznej: 

- indywidualnych (bezradności, ubóstwa, bezdomności, wykluczenia społecznego) 

- rodzinnych (bezradności, ubóstwa, rozpadu rodziny). 

 
 
G. Powiatowy program rozwoju zróżnicowanych form wspieranego zatrudnienia                              
i przedsiębiorczości społecznej dostosowanych do potrzeb osób z zaburzeniami 
psychicznymi na lata 2011 - 2015 
 
Planowane zadania, działania oraz realizatorów Programu przedstawia poniższa tabela. 
 

Lp. Zadanie Realizacja zadania w 2013r. Realizatorzy 

1. 
 
 
 
 
 
 
 

Rehabilitacja zawodowa 
osób z zaburzeniami 
psychicznymi 

1. W zakresie  zwiększania 
dostępności rehabilitacji 
zawodowej, organizacja 
poradnictwa zawodowego                    
i szkoleń zawodowych dla osób               
z zaburzeniami psychicznymi - 
zadanie na bieżąco realizowane 
przez PUP i PCPR. 

PCPR,  PUP  Środa 
Wlkp. we współpracy                 
z pracodawcami, 
jednostkami 
samorządowymi                       
i organizacjami 
pozarządowymi 
 
 
 
 
 

2. Wspierane zatrudnienie,                            
w tym: 
- miejsca pracy                                     
w przedsiębiorstwach 
wolnorynkowych,  w tym w formie 
robót publicznych, prac 
społecznie użytecznych, staży, 
prac interwencyjnych - zadanie 
na bieżąco realizowane przez 
PUP i PCPR. 

3. W 2012r. utworzono Klubu 
Integracji Społecznej „Szansa” - 
KIS kontynuował swoją 
działalność. 

PCPR we współpracy ze 
Stowarzyszeniem 
Pomocy  „SOS”   
 

2. 
 
 
 
 
 
 
 

Organizacja kampanii 
szkoleniowo -
informacyjnej 
adresowanej                         
do pracodawców 
promującej zatrudnianie 
osób z zaburzeniami 
psychicznymi 

W ramach prowadzonych 
kampanii na rzecz osób 
niepełnosprawnych działania 
skierowano do pracodawców:  
materiały informacyjne promujące 
zatrudnianie osób z zaburzeniami 
psychicznymi. 
 

 PUP ,PCPR, OPS  
 
 



 12 

Planowane  efekty w części zostały osiągnięte: 

1. Zwiększenie wskaźnika zatrudnienia osób z zaburzeniami psychicznymi. 

2. Poprawa funkcjonowania społecznego i jakości życia osób z zaburzeniami psychicznymi.  

3. Ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego osób z zaburzeniami psychicznymi                 

w powiecie średzkim.  

 
 
 
 


