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 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 

2009-2020 zwana dalej Strategią została uchwalona przez Radę Powiatu Średzkiego 

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

 W dokumencie Strategii  określone zostały cele, poprzez realizację których 

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

z realizacji celów Strategii za lata 2011-2012 został przedstawiony w formie zestawienia 

zbiorczego wraz z raportami z realizacji programów i projektów realizowanych w latach 

2011-2012 w powiecie średzkim. 

 

  

                                                                                          Bernadeta Staszak 

                                                                                           Dyrektor 

                                                                                            Powiatowego Centrum  

       Pomocy Rodzinie  

                                                                                            w Środzie Wlkp. 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 



  M  I  S  J  A 
 

 

 

 

POWIAT ŚREDZKI 

OBSZAREM SKUTECZNYCH DZIAŁAŃ 

NA RZECZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ, 

PODEJMOWANYCH 

W OPARCIU O ZINTEGROWANY SYSTEM POMOCY 

SPOŁECZNEJ, 

WSPIERACJĄCY RODZINĘ 

ORAZ 

AKTYWNĄ INTEGRACJĘ  MIESZKAŃCÓW 

ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM 

 
   

   

   
   

 

 

 

 

 



 

Zestawienie zbiorcze realizacji w latach 2011-2012 celów 

 Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego  

na lata 2009-2020 

 

   I. Dane demograficzne 

               1... Ludność powiatu   – stan na dzień 31grudnia 2012roku 

 

Ludność według płci  w powiecie średzkim  

ogółem  

 mężczyźni  kobiety 

55 326 

 

27 202 28 124 

 
Ź r ó d ł o: GUS, Warszawa 2012 

 

 

   II. Poziom i struktura bezrobotnych w powiecie średzkim 
 

 

Szczegółowe dane dot. poziomu i struktury  bezrobocia w powiecie średzkim przedstawiają 

zestawienia stanowiące załącznik do Raportu-Statystyki Powiatowego Urzędu Pracy w 

Środzie Wlkp. 

 

  III. Realizacja celów Strategii w latach 2009-2010 

 
 

Cel strategiczny nr 1 

 

ZINTEGROWANY SYSTEM PROFILAKTYKI I OPIEKI NAD DZIECKIEM  

I RODZINĄ  

 

 

CELE 

OPERACYJNE 
REALIZACJA ZADANIA 

OCENA REALIZACJI 

ZADANIA/WNIOSKI 

1. Realizacja 

programów  pn.: 

1),,System Opieki 

nad Dzieckiem i 

Rodziną Powiatu 

Średzkiego na lata 

2007-2015” 

2)Powiatowego 

Programu Rozwoju 

Pieczy Zastępczej na 

lata 2012-2014 

Realizacja zadania w latach 2011-2012  została przedstawiona w 

Raporcie z realizacji programów –załącznik nr 1 do niniejszego 

raportu .  

Budowanie zintegrowanego 

systemu opieki nad 

dzieckiem i rodziną jest 

procesem długotrwałym –

działania podejmowane 

w latach  2011-2012 

przynoszą efekty w obszarze 

wsparcia dziecka i rodziny, 
zasadne jest dalsze ich 

kontynuowanie.  

2. Wsparcie rodziny 

w środowisku 

zamieszkania, ze 

szczególnym 

uwzględnieniem 

potrzeb dzieci i 

Zadanie realizowane  przez: 

 

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  

1)w ramach bieżącej działalności  świadczyło specjalistyczne usługi  

w zakresie: 

- udzielania informacji i poradnictwa rodzinnego,  

-terapii rodzinnej- wsparcie psychologiczne, pedagogiczne, prawne, 

Rodziny  z małoletnimi 

dziećmi z problemami 

opiekuńczo-wychowawczymi 

wymagają kompleksowego 

wsparcia –konieczne  jest 

zwiększenie dostępności do  

specjalistycznych usług:   



młodzieży praca socjalna 

Ogółem z  pomocy skorzystało: 

- w 2011 roku 324 rodziny, 

- w 2012roku  466rodzin 
2) w ramach autorskich  projektów  na rzecz wsparcia dziecka 

i rodziny, na których realizację powiat średzki uzyskał dotację 

Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: 

a) w 2011r. -projekt “Wspieramy rodzinę w powiecie średzkim”– 

dotacja celowa w wysokości 97.000,00zł 

oraz 44.460,00zł  na realizację zadania w ramach Programu 

Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego 

w Tworzeniu Lokalnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie”- projekt pn. “Bezpieczna Rodzina w Powiecie 

Średzkim”. 

 

2. Publiczną Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą –Ognisko 

Wychowawcze w  Szlachcinie  

Publiczna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Ognisko 

Wychowawcze w Szlachcinie jest placówką wielofunkcyjną.  

W  ramach realizacji zadań w zakresie wsparcia dziecka i rodziny 

w środowisku zamieszkania  w 2011r prowadziła zajęcia  dzienne 

dla 43dzieci z obszarów wiejskich oraz pracę z rodzinami dzieci 

w zakresie wzmocnienia funkcji opiekuńczo-wychowawczych. 

 

3. Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną 

 

Poradnia w ramach bieżącej działalności realizowała zadania 
w zakresie: 

- wspomagania wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży  

terapii zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych 

profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, 

udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom 

i młodzieży z grup ryzyka, 

- wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny. 

  

psychologicznych, 

pedagogicznych, 

terapeutycznych w zakresie 

uzależnień, psychiatrycznych. 

 

3. Przeciwdziałanie 

przemocy w rodzinie 

 

Zadanie realizowane w ramach prowadzonego przez PCPR  

Ośrodka Interwencji Kryzysowej z siedzibą w Środzie Wlkp. 

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

będące w sytuacjach kryzysowych, a w szczególności  z problemem 
przemocy,  specjalistyczną pomocą psychologiczną, pedagogiczną, 

prawną i  socjalną. W 2011r. interwencja kryzysowa objęto 182 

rodziny, w 2012r. - 379 rodzin 

 Realizowano również program korekcyjno - edukacyjny 

skierowany do sprawców przemocy w rodzinie, programem objęto 

w 2011r. 15 osób, w 2015r.  15 osób (grupa terapeutyczna  zgodnie 

z zaleceniami MIPS nie może liczyć więcej niż 15 osób). 

Na realizację programów uzyskano dotację celową ze środków 

Wojewody Wielkopolskiego. 

Rodziny  dotknięte przemocą 

domową wymagają 

kompleksowego wsparcia 

i terapii- konieczne jest 
wzmocnienie kadry 

specjalistów    

(psycholog/pedagog/specjalis

ta pracy z rodziną/terapeuta). 

4. Wspieranie rodzin 

z dziećmi 

niepełnosprawnymi 

Zadania powiatu w tym obszarze  realizowano w ramach bieżącej 

działalności: 

 
1.Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie: 

 

1)usługi w zakresie poradnictwa i informacji  prowadził w 2011r. 

i 2012r. pracownik socjalny-doradca ds. osób niepełnosprawnych, 

2)w zakresie orzecznictwa-Powiatowy Zespół ds. Orzekania 

o Niepełnosprawności (w 2011r. wydano 104 orzeczenia, w 2012r. - 

161 wydanych orzeczeń), 
3) ze środków PFRON dofinansowano uczestnictwo dzieci i ich 

opiekunów w turnusach  rehabilitacyjnych, zakupu przedmiotów 

ortopedycznych i środków pomocniczych oraz sprzętu 

rehabilitacyjnego, organizacjom działającym na rzecz dzieci 

niepełnosprawnych  przedsięwzięcia z zakresu organizacji  imprez 

kulturalnych , sportu , turystyki i rekreacji.  

Dzieci niepełnosprawne i ich 

rodziny wymagają 

kompleksowego wsparcia 

i terapii- wskazany jest 
dalszy rozwój wczesnego 

wspomagania rozwoju 

dziecka  poprzez stworzenie 

odpowiedniej bazy lokalowej 

oraz zwiększenie obsady 

kadrowej.  

Środki rządowe na realizację 

systemu orzecznictwa 

przekazywane powiatowi 

średzkiemu, nie wystarczają 

na bieżącą realizację zadania 
,konieczne jest 

dofinansowanie zadania 



 
2.  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej: 

- orzekanie do kształcenia specjalnego dla dzieci 

niepełnosprawnych, 

- wydawanie opinii o potrzebnie Wczesnego Wspomagania 

Rozwoju, 

-   wsparcie dla rodziców dzieci i uczniów niepełnosprawnych, 

- działalność Gabinetu  Wczesnego Wspomagania Rozwoju 

Dziecka- Gabinet dla wspomagania małych dzieci od chwili 

wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole, 
udziela  wsparcie dla rodziny dziecka. Gabinet  prowadzi terapię 

małego dziecka.  

  

ze środków własnych 

powiatu. Również środki 

PFRON nie zabezpieczają 

w 100% potrzeb tej grupy 
osób w zakresie zaopatrzenia 

w przedmioty ortopedyczne, 

środki pomocnicze, sprzęt 

rehabilitacyjny oraz 

likwidacji barier 

architektonicznych 

i w komunikowaniu się. 

  

 

 

 

AKTYWNA INTEGRAC 

Cel strategiczny nr 2 

 

AKTYWNA INTEGRACJA  GRUP ZAGROŻONYCH  

WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM  

 

 
CELE 

OPERACYJNE 

REALIZACJA ZADANIA OCENA 

REALIZACJI 

ZADANIA/WNIOSKI 

1. Promocja 

zatrudnienia oraz 

tworzenie systemu 

wsparcia dla osób 

długotrwale 

bezrobotnych w celu  

ich aktywizowania 

 

 

Zadanie realizowane przez: 

1.  Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. w ramach 

różnych form aktywizacji zawodowej, a w szczególności 

poprzez: 

a) udzielanie dotacji na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej, 

b) refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia 

stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, 

c) prace społecznie użyteczne, 

d) staże, 

e) szkolenia. 

Ponadto  w ramach klubu  pracy doradcy zawodowi PUP 

oraz liderzy klubu pracy  udzielają  porady, prowadza 

zajęcia aktywizacyjne,  

 
W podejmowanych działaniach  w stosunku do 

długotrwale bezrobotnych osób korzystających ze 

świadczeń z pomocy społecznej PUP współpracuje 

z Ośrodkami Pomocy Społecznej oraz z PCPR. 

 
2. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna: 

Przygotowywanie młodzieży do świadomego i celowego 

wyboru zawodu: pomoc uczniom w dokonywaniu wyboru 

kierunku kształcenia, zawodu i planowaniu kariery 

zawodowej.  

 
3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie podejmowało 

działania na rzecz aktywizacji zawodowej osób z grup 

szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym-

niepełnosprawnych oraz pełnoletnich osób opuszczających 

rodziny zastępcze i placówki wychowawcze.  

 

 ocenie PUP  rośnie 

zapotrzebowanie na 

usługi poradnictwa 
zawodowego wśród 

osób bezrobotnych 

i poszukujących pracy. 

Trudna sytuacja 

życiowa, w jakiej 

znajdują się osoby 

pozbawione pracy 

powoduje, że obniża się 

ich samoocena, co 

prowadzi do 

zaniechania działań 
związanych 

z aktywnym 

poszukiwaniem 

zatrudnienia i wzrostu 

poziomu bezrobocia 

długookresowego  

kariery zawodowej- 

konieczna jest 

kontynuacja działań w 

tym obszarze. 

 
 

 

 

 



2. Tworzenie  

systemu  wsparcia 

dla  osób z grup 

szczególnego ryzyka- 

osób bezdomnych, 

opuszczających   

zakłady karne oraz 

osób z problemem 

uzależnienia od 

alkoholu, 

narkotyków i innych 

środków 

psychoaktywnych 

 

 

System budowany w ramach działań  PCPR, OPS, PUP 

i organizacji pozarządowych, a w szczególności 

Stowarzyszeniem Pomocy ,,Krąg” Nowe Miasto nad 

Wartą-organizacji prowadzącej Dom dla bezdomnych 
mężczyzn. Osobom bezdomnym Stowarzyszenie Pomocy 

,,Krąg” w ramach prowadzonego Domu dla bezdomnych 

zapewnia schronienie, wyżywienie, pomoc psychologiczną 

w tym terapeutyczną w zakresie leczenia uzależnień, 

prawną, pedagogiczną i socjalną. Mieszkańcy Domu objęci 

zostali indywidualnymi programami wychodzenia 

z bezdomności – w ramach programu osoby bezdomne 

objęte były działaniami w zakresie nabycia umiejętności 

społecznych oraz aktywizacją zawodową.    W latach 2011-

2012 - 20 bezdomnych objętych jest treningiem pracą. 

 

Dla efektywności 

podejmowanych działań 

w szczególności 

konieczne jest 
powstanie rynku 

mieszkaniowego 

w gminach (zadanie 

własne gminy) w tym 

budownictwa 

socjalnego, mieszkań 

chronionych.  

3. Tworzenie 

spójnego systemu 

wsparcia dla 

wychowanków  

 opuszczających 

placówki opiekuńczo-

wychowawcze i 

rodziny zastępcze 

 

 

 

Zadanie realizowane przez PCPR i Publiczną Placówkę 
Opiekuńczo - Wychowawczą-Ognisko Wychowawcze 

w Szlachcinie. Pełnoletni wychowankowie rodzin 

zastępczych i placówek opiekuńczych zostają objęci 

indywidualnymi programami usamodzielnienia. Osoby 

znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji  objęci zostali 

formami wsparcia w zakresie aktywnej integracji w ramach 

projektu pn. ,,Przyjazne środowisko-szansą na integrację 

społeczną w powiecie średzkim” współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

w ramach bieżącej działalności PCPR i PPOW. 

  

 

 

Dobra współpraca 
kadry  realizującej 

zadania w obszarze 

pomocy dziecku  

i rodzinie skutkuje 

tworzeniem spójnego 

systemu wsparcia dla 

wychowanków 

opuszczających formy 

opieki zastępczej, co 

przekłada się na szybki 

proces 

usamodzielniania 
wychowanków. 

Zasadna jest 

kontynuacja 

podejmowanych działań 

w tym obszarze z 

wykorzystaniem 

instrumentów aktywnej 

integracji.  

 

Cel strategiczny nr 3 

 

ZINTEGROWANY SYSTEM WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ  

OSÓB W WIEKU STARSZYM  

 

 

 
Zadanie realizowane w ramach Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 
w Zakresie Rehabilitacji Społecznej, Zawodowej i  Zatrudniania oraz Przestrzegania Praw Osób 

Niepełnosprawnych   na lata 2009-2020 –realizację zadania przedstawia Raport z realizacji programu 

stanowiący załącznik nr 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cel strategiczny nr 4 

 

PARTNERSTWO NA RZECZ AKTYWIZACJI  ŚRODOWISK  

LOKALNYCH 

 

 

 

CELE 

OPERACYJNE 

REALIZACJA ZADANIA OCENA REALIZACI 

ZADANIA/ WNIOSKI 

1. Profesjonalizacja 

kadry socjalnej jako 

czynnika integracji 

lokalnej 

Dokształcanie kadry socjalnej w zakresie 

podwyższania i doskonalenia umiejętności 

zawodowych realizowane było poprzez uczestnictwo 

pracowników w   szkoleniach, kursach i seminariach, 

 

Integracja środowiska 

lokalnego w obszarze pomocy 

społecznej w znacznej mierze 

zależy od podejmowanych 

działań przez kadrę socjalną 

powiatu. 

Profesjonalne działanie kadry 

socjalnej w znacznej mierze 

zależy od poziomu  wiedzy 

i posiadanych umiejętności –

zasadne jest więc 
kontynuowanie programu  

szkoleń specjalistycznych na 

poziomie powiatu oraz 

umożliwienie kadrze socjalnej 

korzystanie z prowadzonego 

systemu dokształcania przez 

ROPS. 

 

2. Wspieranie 

inicjatyw lokalnych 

W latach 2011-2012 działania PCPR  ukierunkowane 

były na wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć 

podejmowanych przez organizacje pozarządowe              
i ośrodki pomocy społecznej na rzecz grup szczególnie 

zagrożonych wykluczeniem społecznym. W latach 

2011-2012 wspierano przedsięwzięcia na rzecz osób 

niepełnosprawnych  z zakresu:                                           

1) organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki -w 

2011r.- 20 przedsięwzięć uzyskało dofinansowanie ze 

środków PFRON, -w 2012r.- 15 przedsięwzięć 

uzyskało dofinansowanie ze środków PFRON 

2) dofinansowanie przez powiat średzki przedsięwzięć  

w ramach programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi  

 

W obszarze wsparcia osób 

niepełnosprawnych 

inicjatywy zgłaszane przez 
organizacje pozarządowe 

uzyskują wsparcie finansowe 

ze środków PFRON oraz 

organizacyjne ze strony PCPR 

i Wydziału Polityki 

Społecznej Starostwa 

Powiatowego, zasadna jest 

kontynuacja wypracowanych 

zasad współpracy w tym 

obszarze.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IV. Podsumowanie 

 
Realizacja   Strategii  Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego 

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

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

Raport wraz z załącznikami  wskazuje, iż  jednostki organizacyjne powiatu, wykorzystując 

własne zasoby materialne i kadrowe przy  współpracy  z  instytucjami gminnymi  oraz 

organizacjami pozarządowymi mogą realizować przyjęte cele Strategii. 

Efektywność podejmowanych działań, co wynika również z przedstawionej oceny,     

w znacznej mierze uzależniona jest od posiadanych środków finansowych. 

Zasadne jest zatem dalsze aplikowanie przez jednostki organizacyjne powiatu o środki 

ze źródeł zewnętrznych, jak również zwiększenie nakładów powiatu na realizację 

poszczególnych celów Strategii. 

 

 

Załączniki: 

1.Raport z realizacji programów  pn.: 

1) ,, System Opieki nad Dzieckiem i Rodziną  Powiatu Średzkiego na lata 2007-2015”, 

2) Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012-2014, 

 

2. Raport z realizacji: Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 

w Zakresie Rehabilitacji Społecznej, Zawodowej i  Zatrudniania oraz Przestrzegania Praw 

Osób Niepełnosprawnych   na lata 2009-2020. 

 

                                            

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik nr 1 

                                                                 

                                                   

 

 

 

 
Raport 

z realizacji Programów 
 

I. Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępcze na lata 2012-2014, 
 

II.  „System Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Powiatu Średzkiego na lata 

2007-2015”, 
 

III. Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 

ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011 - 2015. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



I. Realizacja w 2012r. Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy 
Zastępczej na lata 2012-2014  

  

 

 

Cel  I: 

 

Rozwój i wsparcie rodzinnych form pieczy zastępczej 

    

1.Zadania i działania : 

 

Lp. Zadania do realizacji Działania Realizacja  zadania w 2012roku 

1. Zwiększenie liczby rodzin 

zastępczych zawodowych 

oraz innych form 

rodzinnej pieczy 

zastępczej 

1.Promowanie rodzinnej pieczy 

zastępczej w szczególności poprzez 

organizowanie lokalnych kampanii 

informacyjno-edukacyjnych na rzecz 

rodzicielstwa zastępczego. 

2.Organizowanie i prowadzenie szkoleń 

dla kandydatów  na rodziny zastępcze. 

3.Finansowanie wynagrodzeń i 

doposażenie w niezbędny sprzęt 

nowopowstające rodziny zastępcze. 

 

PCPR, 

Wydział Polityki Społecznej Starostwa 

Powiatowego 

2.  Wspieranie istniejących 

rodzin zastępczych  w 
zakresie pełnienia ich 

funkcji opiekuńczo-

wychowawczych 
 

1.Organizowanie specjalistycznych 

szkoleń mających na celu podniesienie  
kompetencji opiekuńczo – 

wychowawczych,  

2. pomoc w prowadzeniu mediacji w 

sytuacjach konfliktowych,  

3. udzielanie pomocy pedagogicznej 

rodzinom zastępczym w miejscu ich 

zamieszkania oraz umożliwienie 

dostępu do specjalistycznej pomocy dla 

dzieci, w tym psychologicznej, 

reedukacyjnej i rehabilitacyjnej 

4.Dofinansowywanie zajęć 
pozalekcyjnych dla wychowanków,  

5.organizacja zajęć warsztatowych dla 

dzieci i młodzieży o charakterze  

edukacyjnym, terapeutycznym oraz 

profilaktycznym,  

6. Zapewnienie pomocy prawnej 

osobom sprawującym pieczę zastępczą, 

w szczególności w zakresie prawa 

rodzinnego 

7. Doposażanie mieszkań rodzin 

zastępczych, wypłata dodatkowych 

świadczeń dla rodzin zastępczych 
zawodowych przewidzianych w ustawie  

z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

8. Zatrudnianie osób do pomocy przy 

sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy 

pracach gospodarskich zgodnie 

z przepisami ww. ustawy 

9. Organizowanie dla rodzin 

zastępczych pomocy wolontariuszy 

10. Tworzenie całodobowych placówek 

opiekuńczo – wychowawczych typu 
rodzinnego oraz wspieranie ich poprzez 

organizowanie specjalistycznych 

PCPR 
Wydział Polityki Społecznej Starostwa 

Powiatowego 



szkoleń, a także dofinansowywanie 

doposażenia w niezbędny sprzęt oraz 

dofinansowywanie zajęć 

pozalekcyjnych dla wychowanków 
11. Prowadzenie grup wsparcia dla 

rodzin zastępczych,  

12. Udzielanie wsparcia rodzinom 

zastępczym poprzez rodziny pomocowe 

13. Zatrudnianie koordynatorów 

rodzinnej pieczy zastępczej 

 

3. Doskonalenie zawodowe 

kadr pomocy społecznej 

oraz innych podmiotów 

działających w obszarze 

wsparcia dziecka i 
rodziny 

 

Organizowanie i finansowanie w 

szczególności szkoleń, kursów, 

konferencji, 

PCPR 

 

 

2. Zgodnie z wyznaczonym się limitem rodzin zastępczych zawodowych w 2012roku : 

 

Rok 2012 

Rodziny zastępcze zawodowe  Funkcjonowała 1 rodzina zawodowa  

Rodziny zastępcze zawodowe pełniące 

funkcje pogotowia rodzinnego 

Utworzono 1rodzinę zawodową z funkcją 

pogotowia rodzinnego 

 

 

Cel II: 

 

Wsparcie rodzin  biologicznych dzieci umieszczonych w  pieczy zastępczej 

 

 
Lp. Zadania do realizacji Działania Realizacja  zadania w 

2012roku 

1. Praca z rodzina 

biologiczną dziecka 

mająca na celu szybki 

powrót dziecka do 

rodziny  

 

Prowadzenie kompleksowego wsparcia w 

zakresie pokonania przez rodzinę kryzysu 

w jakim się znalazła ,  w szczególności 

prowadzenie ,,Szkoły dla rodziców”, 

warsztatów w zakresie nabycia 

umiejętności opiekuńczo-

wychowawczych pomoc psychologiczna, 

pedagogiczna, prawna, socjalna, terapii 

rodzin 

PCPR we współpracy z 

Ośrodki Pomocy Społecznej 

Asystenci rodzin Kuratorzy sądowi 

Pedagodzy i wychowawcy szkolni 

 inne podmioty działające w 

obszarze wsparcia dziecka i 

rodziny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cel III: 

 

Wspieranie procesu usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej 

 

 

Lp. Zadania do 

realizacji 

Działania Realizacja zadania w 2012r. 

1.  Wsparcie 

usamodzielnianych 

wychowanków 

rodzinnej i 

instytucjonalnej 

pieczy zastępczej. 

 

1.Udzielanie pomocy pieniężnej 

na usamodzielnienie i kontynuowanie 

nauki oraz pomocy rzeczowej na 

zagospodarowanie.  

2.Pomoc w uzyskaniu mieszkania w 

tym umożliwienie zamieszkania 

usamodzielnianym wychowankom w 

mieszkaniach chronionych lub 

mieszkaniach socjalnych  

3. Pomoc w uzyskaniu zatrudnienia- 
motywowanie do aktywnego 

poszukiwania pracy i pomoc w zakresie 

przygotowania do wejścia na rynek 

pracy 

4. Podnoszenie przez 

usamodzielnianych wychowanków 

rodzinnej i instytucjonalnej pieczy 

zastępczej kwalifikacji zawodowych 

oraz kompetencji społecznych przez 

uczestnictwo w kursach zawodowych 

oraz treningach kompetencji i 

umiejętności społecznych. 
 

 

PCPR we współpracy Samorządy gmin  

Powiatowy Urząd Pracy 

 inne lokalne instytucje  

i organizacje pozarządowe 

 

 

 

Cel IV: 

 

Utrzymanie poziomu świadczonych usług na terenie powiatu średzkiego w zakresie 

instytucjonalnej pieczy zastępczej 

 

Lp. Zadania do realizacji Działania Realizacja zadania w 2012r. 
1. Zapewnienie  

instytucjonalnej pieczy 

zastępczej w ramach 

działalności prowadzonej  

przez Publiczną Placówkę 

Opiekuńczo-

Wychowawczą –Ognisko 
Wychowawcze w 

Szlachcinie 

1.Przekształcenie wielofunkcyjnej 

placówki-Publicznej Placówki 

Opiekuńczo-Wychowawczej –

Ogniska Wychowawczego w 

Szlachcinie celem dostosowania do 

standardów określonych w ustawie 

o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej 

2. Wspieranie wychowanków 

przebywających w instytucjonalnej 

pieczy zastępczej w  ich procesie 

usamodzielnienia 

3. Prowadzenie  pracy z rodzicami 

biologicznymi dzieci 

przebywającymi w placówce w celu 

zminimalizowania okresu pobytu 

dziecka w pieczy zastępczej 

instytucjonalnej 
4 Rozwój wolontariatu na rzecz 

dzieci umieszczonych w 

instytucjonalnej pieczy zastępczej 

Publiczna Placówka Opiekuńczo-

Wychowawcza –Ognisko 

Wychowawcze w Szlachcinie 

PCPR Ośrodki Pomocy Społecznej 

Asystenci rodzin 

Kuratorzy sądowi 

Dyrektorzy  placówek oświatowych 
 

 



 

 

Cel V.  

 

W wyniku realizacji zadania w znacznej mierze osiągnięto zakładane rezultaty: 

 

1. Nastąpiło wzmocnienie i rozwój systemu pieczy zastępczej w powiecie średzkim- 

utworzono Zespół ds. Pieczy Zastępczej, zatrudniono koordynatora pieczy zastępczej.  

2. Zwiększono liczbę  zawodowych rodzin zastępczych-powstała  nowa rodzina zawodowa 

z funkcja pogotowia rodzinnego. 

3. Nie kierowano  dzieci w wieku poniżej 10 roku życia do  instytucjonalnej pieczy 

zastępczej. 

4. Zapewniono kompleksową pomoc usamodzielnianym wychowankom pieczy zastępczej. 

5. Nastąpił rozwój  wolontariatu na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w powiecie średzkim- 

powstał Klub Wolontariusza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. Realizacja programu pn."System Opieki nad  Dzieckiem i Rodziną 

Powiatu  Średzkiego na lata 2007-2015" 

 
1. CELE   PROGRAMU 

  

CEL GŁÓWNY 

  

Powstanie  zintegrowanego  systemu opieki nad dzieckiem i rodziną w Powiecie Średzkim. 

  

CELE SZCZEGÓŁOWE –REALIZACJA ZADANIA 

  

1. Stworzenie systemu współpracy instytucji i organizacji pozarządowych działających 

na terenie powiatu pracujących w obszarze pomocy dziecku i rodzinie. 

     Realizacja zadania: 

1) Utworzony w 2007r.  Interdyscyplinarny  Zespół Pracy z Rodziną  w latach 2011-2012 

działał  przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. i świadczył 

specjalistyczną pomoc dziecku i rodzinie, 

-w pracach Zespołu uczestniczyli  przedstawicieli różnych resortów, co umożliwiło 

kompleksowość podejmowanych działań, 

2) W 2011-2012 organizowano  szkolenia, konferencje i  debaty  oraz corocznie prowadzono 

kampanię informacyjno-edukacyjną  nt. rodzicielstwa zastępczego 

3) Opracowano i uaktualniano informator o instytucjach i organizacjach świadczących pomoc 

dziecku i rodzinie oraz formach udzielanej pomocy. 

 

2. Wspierano rodziny , w tym w szczególności  rodziców i opiekunów w ich  funkcjach 

opiekuńczo-wychowawczych w ramach poradnictwa specjalistycznego prowadzonego 

przez PCPR i Ośrodek Interwencji kryzysowej. 

 

3. Zapobieganie niedostosowaniu społecznemu i przeciwdziałanie przestępczości wśród 

dzieci i młodzieży. 

Zadania realizowane przez PCPR, Publiczna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza –Ognisko 

Wychowawcze w Szlachcinie . 

 PCPR w 2011r. oraz 2012r. w ramach realizowanych projektów, w tym  projektu 

systemowego współfinansowanego ze środków EFS organizował dla  wychowanków rodzin 

zastępczych , młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym  ,,Obóz Aktywnej 

Integracji”- kilkudniowe wyjazdy połączone z nauka organizacji własnego wolnego czasu i 

treningami kompetencji społecznych , Powstał również  Klub Wolontariusza promujący  

właściwe spędzanie czasu wolnego ,skupiający młodych wolontariuszy . 

 

4. Opieka i wychowanie dziecka poza rodziną biologiczną-Raport część I. 

Podsumowanie: Zakładane rezultaty zostały w znacznej mierze osiągnięte, 

a w szczególności: 

  
1) Powstał sprawnie działający, zintegrowany system  opieki nad dzieckiem i rodziną. 

2) Nastąpił wzrost  świadomości społeczności lokalnej na temat zdrowej rodziny, zjawiska 

niedostosowania społecznego wśród dzieci i młodzieży. 

3) Zwiększyła się  wiedza i wzrost umiejętności  rodziców(opiekunów) w zakresie pełnienia 

funkcji opiekuńczo-wychowawczych. 

 

 



III. REALIZACJA PROGRAMU W LATACH 2011-2012 

Cel 1. Zapobieganie występowaniu przemocy w rodzinie poprzez podnoszenie 

świadomości społecznej oraz ograniczanie zaburzeń życia społecznego związanych 

z występowaniem przemocy.  

Lp.  Zadanie  Realizacja zadania w 2011-

2012r. 

Realizatorzy  

1.  1. Edukacja 

społeczności lokalnej nt. 

zjawiska przemocy w 

rodzinie 

 

 

2.Edukacja  dzieci i  

młodzieży  

w zakresie psychologii  

konfliktów, sposobów  

radzenia sobie ze  

stresem i agresją swoją  

oraz rówieśników  

1.Prowadzeno  działania 

edukacyjno-informacyjnych na 

temat przemocy w rodzinie 
(ulotki, plakaty, broszury, 

informatory, artykuły do prasy, 

organizowanie konferencji, debat, 

prowadzenie kampanii 

informacyjno-edukacyjnych).  

2. prowadzenie zajęć 

wychowawczych oraz zajęć 

informacyjno-edukacyjnych  

3. wspieranie różnych form 

spędzania czasu wolnego 

sprzyjających zachowaniom 

nieagresywnym  

4. opracowywanie i realizacja 

programów służących działaniom 

profilaktycznym mającym na celu 

udzielenie specjalistycznej 

pomocy w zakresie promowania i 

wdrażania prawidłowych metod 

wychowawczych w stosunku do 

dzieci w rodzinach zagrożonych 

przemocą w rodzinie.  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  

we współpracy z :  

a)Ośrodkiem Wsparcia-Gminną Świetlicą 
Terapeutyczno-Wychowawczą w Środzie 

Wlkp. 

c) PPOW-Ogniskiem Wychowawczym  

w Szlachcinie  

 

Cel 2. Zwiększenie pomocy i ochrony ofiar przemocy w rodzinie.  

Lp.  Zadanie  Realizacja zadania w 2011-

2012r.  

Realizatorzy 

1.  1. Udzielanie pomocy i 

wsparcia osobom 

dotkniętym przemocą i 
pozostającym w 

rodzinie, w 

dotychczasowym 

miejscu zamieszkania 

lub pobytu  

1. Prowadzono  kompleksowe 

wsparcie  w formie:  

1)interwencji kryzysowej,  

2)specjalistycznego poradnictwa, 

w szczególności 

psychologicznego, 

pedagogicznego, rodzinnego, 

prawnego, socjalnego  

3) pracy socjalnej  

4) aktywizacji zawodowej,  

5) grupy wsparcia  

6) podejmowania działań 

interwencyjnych w oparciu o 

procedurę „Niebieskiej karty" 

- działania realizowane przez pracowników 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie- 

Ośrodka Interwencji  Kryzysowej  we 
współpracy z pracownikami Ośrodków 

Pomocy Społecznej ,Komendy Powiatowej 

Policji, Sądu, Prokuratury, 

Interdyscyplinarnych Zespołów 

ds.Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  



oraz  informowania o podjętych 

działaniach właściwego gminnego  

Interdyscyplinarnego Zespołu ds. 

przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie  

7)Interdyscyplinarnego Zespołu 

Pracy z Rodziną.  

2.  Ochrona przed dalszym 

krzywdzeniem przez 

sprawcę przemocy  

W ramach Procedury Niebieska 

Karta 

- Komendę Powiatową Policji, Sąd, 

Prokuratura Interdyscyplinarne Zespoły ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

3.   Udzielanie 

kompleksowej pomocy 

osobom i rodzinom  

dotkniętym przemocą  

zmuszonym do 
opuszczenia 

dotychczasowego 

miejsca zamieszkania  

Prowadzono:  

- specjalistyczne poradnictwo  

 -pomoc socjalną  

 - grupę  wsparcia dla ofiar 

przemocy w rodzinie  

-działanie realizowane przez PCPR- Ośrodek 

Interwencji Kryzysowej ,Ośrodki Pomocy 

Społecznej ,Komenda Powiatowa Policji ,Sąd 

Prokuraturę  

   

Cel 3. Zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych wobec osób stosujących  przemoc w rodzinie.  

Lp.  Zadanie  Realizacja zadania w 2011-

2012r. 

Realizator 

1.  Edukacja sprawców 

przemocy w rodzinie  

 prowadzono  działania 

edukacyjne , udzielają informacji 

na temat możliwości korzystania 

ze specjalistycznego  poradnictwa 

prowadzonego przez OIK, w 
latach 2011-2012 w programie 

korekcyjno-edukacyjnym 

uczestniczyło ogółem 30 osób (po 

15 osób w każdej edycji 

programu) 

  

- Zadanie realizowane przez Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie-Ośrodek 

Interwencji Kryzysowej we współpracy z 

Zespołami Interdyscyplinarnymi 

działającymi w gminach oraz kuratorami 
sadowymi  , Komendą Powiatową Policji , 

Prokuraturą- 

Cel 4. Poprawa skuteczności realizowanych zadań przez instytucje i organizacje działające w obszarze 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz monitorowanie zjawiska występowania przemocy w rodzinie 

w powiecie średzkim  

Lp.  Zadanie  Realizacja zadania w 2011-

2012r. 

Realizator 

1.  Podniesienie poziomu 

wiedzy osób 

zajmujących się 

zawodowo lub 

społecznie przemocą w 
rodzinie  

1. Prowadzono poradnictwo 

specjalistyczne dla kadry socjalnej 

,2.Przeprowadzono szkolenia, 

konferencje, debaty  nt. 

przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we 

współpracy z  jednostkami gminnymi-

Ośrodkiem Wsparcia-Gminną Świetlicą 

Terapeutyczno-Wychowawczą w Środzie 

Wlkp. 
Ośrodkami Pomocy Społecznej oraz 

Gminnymi Komisjami Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych  

2.  Zbieranie i analiza 

informacji dotyczących 

zjawisk sprzyjających 

występowaniu 

przemocy.  

Przeprowadzono  badania 

ankietowych nt. zjawiska 

przemocy w rodzinie oraz 

monitorowano zjawiska przemocy 

w rodzinie  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we 

współpracy z jednostkami gminnymi- 

Ośrodkiem Wsparcia-Gminną Świetlicą 

Terapeutyczno-Wychowawczą w Środzie 

Wlkp.Ośrodkami Pomocy Społecznej  

 



Podsumowanie: W wyniku realizacji zadań programu  w latach 2011-2012 planowane rezultaty w 

znacznej mierze zostały osiągnięte-nastąpiło: 

1. Zwiększenie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat  zjawiska przemocy w rodzinie.  

2. Podniesienie poziomu wiedzy dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie negatywnych skutków 

stosowania przemocy w rodzinie.  

3. Zwiększenie wiedzy rodziców na temat  metod wychowawczych bez użycia przemocy.  

4. Zwiększenie dostępności ofiar przemocy do specjalistycznych usług.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                                      Załącznik nr 2 

 
 

Raport z  realizacji w latach 2011-2012 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 2011-2012r. 
 

Lp. Cel programu  Zadania realizowane  w 2011-2012r. 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, 
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: 
-utworzono w 2012r. Klub Integracji Społecznej 

,,Szansa” jako podmiot ekonomii społecznej, 
-rozszerzano działalność Środowiskowego Domu 
Samopomocy dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi   w Środzie Wlkp. i w Dębnie nad 

Wartą oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej poprzez 
realizację projektu ,,Przyjazne środowisko-szansą 

na integrację społeczną     w powiecie średzkim” 

oraz ,,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); 
2)umożliwiono osobom niepełnosprawnym  
zamieszkałym w szczególności w obszarach 

wiejskich korzystanie ze specjalistycznych usług  

poprzez zapewnienie dowozu do miejsca 
świadczenia usługi. 

Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie 
przy współpracy z: 
- Wydziałem Polityki 

Społecznej Starostwa 

Powiatowego 
- organizacjami 

pozarządowymi 

 



 
4. W ramach  doskonalenia systemu informacji  

dotyczącej usług i świadczeń dla osób 

niepełnosprawnych: 
a) zapewniono usługi doradcy ds. osób 

niepełnosprawnych, 
b) uaktualniono i wydano informator , 
c) udostępniano informacje na stronach PCPR, 
d) dostosowano stronę internetową PCPR do 

potrzeb osób słabowidzących,      
e)kontynuowano działalność kafejki internetowej, 
 
5. W ramach stwarzania możliwości do aktywnego 

uczestnictwa w życiu kulturalnym, sporcie, 
rekreacji  
 i turystyce: 
-dofinansowano  przedsięwzięcia z zakresu kultury 
i rekreacji  
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, 
-zorganizowano Tydzień Kultury Osób 
Niepełnosprawnych , konferencje i debaty  , 
-promowano efekty  działalności osób 

niepełnosprawnych w ramach organizowanych 

wystaw prac artystycznych , Otwartych Drzwi 
ŚDS, 

 
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 
-dofinansowanie likwidacji 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, 

 
 -prowadzenie Gabinetu Wczesnego Wspomagania 

Rozwoju Dziecka. Gabinet dla wspomagania 

małych dzieci od chwili wykrycia 
niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w 

szkole, udziela  wsparcia rodzinie dziecka.. 

 

 
 
 
II.W ramach Powiatowego Programu Rehabilitacji Zawodowej i Zatrudnienia Osób 

Niepełnosprawnych wykonane zadania obrazuje poniższa tabela 

Lp. Cel programu  Zadania realizowane  w 2011-2012r. Jednostka  
realizująca zadania  

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stwarzanie warunków dla 

podniesienia kwalifikacji 

zawodowych osób 

niepełnosprawnych i 

zwiększanie działań na 

rzecz ich aktywizacji 

zawodowej 

 

 

 

 

 

 

 

1.Prowadzono pośrednictwo pracy 
 i poradnictwo zawodowe, organizowano 

szkolenia i przekwalifikowania  zawodowe: 
2. 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” 
Osoby niepełnosprawne z terenów wiejskich 

mogły uczestniczyć w kursach dzięki 

zapewnieniu im dowozu (transport własny 

PCPR oraz usługa firmy transportowej). 
Dbając o komfort psychiczny 

niepełnosprawnych uczestników projektu 

podczas realizacji wszystkich działań 
osobom tym towarzyszyli asystenci.  

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. 

   



L

p 
Cel programu 

Zadania realizowane w 2011-2012roku 
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 ,  

-działania psychoedukacyjne i profilaktyczne ŚDS w 

zakresie ochrony zdrowai psychicznego w ramach: 

,,Otwarte Dni w ŚDS”,  

 
2.Opracowano  i rozpowszechniano  

 -Informator  na temat praw osób niepełnosprawnych 

ze szczególnym uwzględnieniem praw dzieci 

 niepełnosprawnych, 

-Biuletyn Informacyjny ,,Mosty zamiast murów”, 

- materiały informacyjne dostępne w siedzibie PCPR 

oraz przekazano ośrodkom pomocy społecznej,  

organizacjom  pozarządowym. 

 

3. Zorganizowano  konferencje oraz debatę  

 dla władzy samorządowej, kadry socjalnej, 

pracowników PUP, przedstawicieli organizacji 
pozarządowych   nt. wsparcia osób 

niepełnosprawnych oraz zapobiegania wykluczeniu 

społecznemu. 

 

4.Realizowano projekt ,,Tydzień Kultury Osób 

Niepełnosprawnych” oraz  ,,Ogólnopolski Festiwal 

Wokalno-Instrumentalny dla 

OsóbNiepełnosprawnych”, w ramach którego 

zorganizowano przegląd twórczości osób 

niepełnosprawnych, wystawę prac osób 

niepełnosprawnych, otwarte warsztaty dla 
społeczności lokalnej 

5.Otwarte Dni ŚDS- działania te ukierunkowane były 

na zapobieganie dyskryminacji osób z zaburzeniami 

psychicznymi w środowisku lokalnym oraz 

kształtowanie właściwych postaw społeczności . 

6. 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. 

 

7. „Propagowanie wiedzy na temat zasad profilaktyki 

nowotworowej” -organizowanie „Marszu Różowej 

Wstążeczki – „Marsz Życia” 

 

8. Średzka Szkoła Cukrzycy-cykl spotkań 

edukacyjnych dla osób niepełnosprawnych chorych 

na cukrzycę. 
  

9. uczestnictwo w ,,Tygodniu kultury w naszej 

szkole” -wizytacja młodzieży ZSZ w siedzibie PCPR 

–zapoznanie młodzieży z problematyką 

w szczególności osób niepełnosprawnych 

z zaburzeniami psychicznymi. 

PCPR przy współpracy 

z: 
-Starostwem 
Powiatowym-

Wydziałem Polityki 

Społecznej, 
-Powiatowym Urzędem 
Pracy,  
- Poradnią 

Psychologiczno-
Pedagogiczną, 
- Ośrodki Pomocy 

Społecznej 
- Towarzystwo 

Średzkich Amazonek, 
-Polskie Stowarzyszenie 

Diabetyków-Zarząd 
Powiatowy Środa Wlkp 
Zespół Szkół  

Zawodowych 

 



 

IV.  Program Działań Powiatu Średzkiego w Zakresie Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015 

 
 

A. Powiatowy program promocji zdrowia psychicznego na lata 2011-2015 

 

 

 

Lp. Zadanie Realizacja zadania  w 

2011-2012r. 

Realizatorzy 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 Edukacja 

społeczności 
powiatu  nt. 

zaburzeń 

psychicznych 

 

 

 

 

 

W okresie od lipca 

2011r.do 31.12.2012r. 
prowadzono działania 

edukacyjno-

informacyjnych 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  

jest organizowany 

corocznie Ogólnopolski 

Festiwal Wokalno-

Instrumentalny osób 

Niepełnosprawnych  

3)w 2012r. po raz 

pierwszy zorganizowano 
Tydzień Kultury(1.08-

5.08.2012r.)  

 

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 

psychospołecznego 

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, 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 2011 r. 

dofinansowano 20 
przedsięwzięć, a w 

2012r.-15  przedsięwzięć 

w zakresie sportu , 

kultury, turystyki osób 

niepełnosprawnych , w 

tym starszych 

 

 

 

 

 

PCPR,                                                                       

OPS:ŚrodaWlkp.,Krzykosy,Dominowo,Wielkopolski 

Związek Inwalidów Narządu Ruchu KOŁO ŚRODA 

WLKP. 
Polski Związek Emerytów, Rencistów   

i Inwalidów  w Środzie Wlkp. 

Polski Związek Niewidomych       w Środzie Wlkp. 

Stowarzyszenie Emerytów  i Rencistów  „ZŁOTY 

WIEK” Dominowo 

Stowarzyszenie Pomocy „SOS” Środa Wlkp., Polski 

Czerwony Krzyż   Środa Wlkp. Towarzystwo 

Średzkich Amazonek Środa Wlkp. Towarzystwo 

Przyjaciół Dzieci Koło Dzieci i Młodzieży 

Niepełnosprawnej w Środzie Wlkp. 

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków  Środa Wlkp 

 
 

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 2013 roku 

 

 
 
 
 
 



 
D. Powiatowy program informacyjno - edukacyjny w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji 

wobec osób z zaburzeniami psychicznymi na lata 2011-2015 

 

Planowane zadania, działania oraz realizatorzy zadań Programu: 

 
Lp. Zadanie Realizacja zadania w 2011-2012r. Realizatorzy 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzenie kampanii 

medialnych skierowanych na 

wywoływanie                       

w społeczności powiatu 

średzkiego postaw 

zrozumienia i akceptacji dla 
osób z zaburzeniami 

psychicznymi  

 

 

1.Prowadzono  w latach 2011-2012 

kampanie edukacyjno –informacyjne na 

temat niepełnosprawności, w 2012r. 

PCPR właczyło się w ogólnopolska 

kampanie ,,Co czwarty z nas”, 

2. bieżące  informacje na stronie 
internetowej Starostwa Powiatowego, 

PCPR nt. problemów ,potrzeb i 

możliwości osób z zaburzeniami 

psychicznymi-zadanie realizowane  na 

stronie PCPR zakładka 

Niepełnosprawni, ŚDS 

 

 PCPR,  

we współpracy z: 

a) OPS 

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 Festiwalu Wokalno -

Instrumentalnego dla Osób 

Niepełnosprawnych ,impreza kulturalno-

rekreacyjna z okazji XV –lecia ŚDS, 
Tydzień Kultury osób 

Niepełnosprawnych, poznawanie 

instytucji kultury oraz innych instytucji 

publicznych przez uczestników 

ŚDS,Klubu Integracji społecznej,WTZ 

2. Zorganizowano w  dniu 6.05.2011r. 

konferencję nt. zapobiegania 

wykluczeniu społecznemu osób z grup 

szczególnego ryzyka   oraz w dniu 

02.08.2012r. debatę nt. udziału osób 

niepełnosprawnych w z 
życiu kulturalnym, 

3.PCPR wspierało  przedsięwzięcia 

promujące  integrację osób z 

zaburzeniami psychicznymi ze 

społeczeństwem-było 

współorganizatorem Tygodnia Kultury 

Osób Niepełnosprawnych, 

 

PCPR , Poradnia 

Psychologiczno - 

Pedagogiczna, 

Stowarzyszenie Pomocy 

,,SOS” 

 

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 Ośrodkami 

Pomocy Społecznej 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
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 realizatorzy zadań Programu: 

 
Lp. Zadanie Realizacja zadania w 2011-2012r. Realizatorzy 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwiększenia  dostępności i 
zmniejszenia nierówności w 

dostępie do różnych form 

psychiatrycznej opieki 

zdrowotnej 

 

 

 

W 2012 działalność na terenie powiatu 
rozpoczęła  NZOZ Poradnia  

Psychiatryczno-

Psychologiczna,,KATHARSIS” 

 

 

NZOZ Poradnia  
Psychiatryczno-

Psychologiczna,,KATHARSIS 

 

Środa Wlkp. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwiększenia  dostępności i 

zmniejszenia nierówności w 

dostępie do różnych form 

psychiatrycznej opieki 

zdrowotnej (w zakresie 

uzależnień) 

 
 

 

 

 

Zwiększenie zakresu usług Przychodni 

Terapii Uzależnienia od Alkoholu i 

Współuzależnienia – przychodnia  

przyjęła w 2012r. formę  Centrum 

Psychoterapii, zwiększyła ofertę  usług  

 

 

Centrum Psychoterapii  

ul.Szarytek 8/45 Środa Wlkp. 

 

 

 

Planowane efekty w części zostały osiągnięte w zakresie zwiększenia   dostępności opieki 
psychiatrycznej 

 

F. Powiatowy program  poszerzenia, zróżnicowania i unowocześniania pomocy i oparcia 

społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi na lata 2011-2015 

 

Planowane zadania, działania oraz realizatorzy Programu: 

 
Lp. Zadanie Realizacja zadania w 2011-2012r. Realizatorzy 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapewnienie odpowiednich 

warunków życia (warunków 

bytowych) osobom z 

zaburzeniami psychicznymi 

znajdującymi 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 2011 i w 

2012r. 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 2011-2012 działania prowadziły 

placówki , które zapewniały 

kompleksowe wsparcie 

w zakresie pełnienia właściwych ról 

społecznych i zawodowych : działalność 

ŚDS w Środzie Wlkp., ŚDS w Dębnie 
/Chromcu oraz WTZ w Środzie Wlkp., 

ponadto PPR wzmacniał 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 tym wprowadzenie asystenta/  trenera 

pracy 

W ramach projektów 
współfinansowanych z EFS: „Przyjazne 

środowisko szansą na integracje w 

powiecie średzkim”, ,,,Aktywni 

niepełnosprawni mają szansę w powiecie 

średzkim” 

PCPR, OPS z gmin powiatu 

średzkiego 

 , Stowarzyszenie Pomocy 

„SOS” 

 

3.W 2012r. powstał Klub Integracji 

Społecznej ,,Szansa” 

 

 

PCPR we współpracy ze 

SP,,SOS” 

4. ŚDS prowadził  grupę wsparcia i 

samopomocy dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi  

PCPR-ŚDS 

4.  Zwiększenie osobom z 

zaburzeniami psychicznymi 
zamieszkałymi 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 własna 

sytuacje 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 realizatorzy zadań Programu 

 

Lp. Zadanie Realizacja zadania w 2011-2012r. 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  

 

 

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” 

 

 

 

 

PCPR we współpracy ze 

SP,,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, 

zaproszenia na konferencje, imprezy  

-w wyniku podejmowanych działań  w 

latach 2011-2012-7 osób uzyskało 

zatrudnienie 

 

 
 PUP ,PCPR, OPS  

 

 

 

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  
 

 

 

 
 


