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SPRAWOZDANIE  
Z DZIAŁALNO ŚCI  POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE  

ZA ROK 2008 
 
 

WPROWADZENIE 
  

                     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp.  realizuje  zadania 
powiatu   z zakresu pomocy społecznej  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.).  
 

Opracowanie , które przedkładam Radzie Powiatu  zawiera  informacje  
o podejmowanych w roku 2008 działaniach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  , 
 a w szczególności: 

- Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp., 

- Raport z realizacji Powiatowego Programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych  
w Zakresie Rehabilitacji Społecznej ,Zawodowej i  Zatrudniania oraz Przestrzegania Praw 
Osób Niepełnosprawnych   na lata 2006-2008, 
 
- Raport z realizacji  projektu systemowego współfinansowanego  ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego ,,Przyjazne środowisko – szansą na integrację społeczną w powiecie 
średzkim”, 
 
- Bilans potrzeb w obszarze pomocy społecznej na rok 2009. 

 

 

 

 

                                                                                                 Bernadeta Staszak 

                                                                                      Dyrektor PCPR w Środzie Wlkp. 

 

 

 

 



I. Sprawozdanie finansowe 
 
Realizacja wydatków budŜetowych w roku 2008 zgodnie z planami  finansowymi  
w poszczególnych rozdziałach : 
 
 
 Rozdział 85218– Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – PCPR  Środa Wlkp.   
 

  
ZADANIE  

 
PLAN 

 
WYKONANIE  

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
- środki własne powiatu 
- dotacja celowa otrzymana z budŜetu państwa na 
 realizację bieŜących zadań własnych powiatu- dotyczy  dodatków 
dla pracowników socjalnych-5.852,00-WYKONANIE 91%      

391.182,00 389.290,35

RAZEM: 391.182,00 389.290,35
 
Rozdział 85220 –Jednostki specjalistycznego poradnictwa,   mieszkania chronione  
i ośrodki interwencji kryzysowej 
   

ZADANIE PLAN WYKONANIE  

Działalność Ośrodka  Interwencji Kryzysowej   ul. Lipowa 
12 Środa Wlkp. 
-środki własne powiatu-153.716,00 
-dotacja celowa otrzymana z budŜetu państwa na realizację bieŜących 
zadań własnych powiatu-31.000,00 

184.716,00 183.869,71 

RAZEM 184.716,00 183.869,71 

 
Rozdział 85203 – ośrodki wsparcia  
-dotacja celowa z budŜetu państwa na realizacje zadania  z zakresu administracji rządowej 
realizowanego przez powiat - realizacja programu dla sprawców przemocy                                                                           

 
ZADANIE 

 
PLAN 

 
WYKONANIE  

- Realizacja programu dla sprawców przemocy       
                                                                 

11.110,00 11.109,84

RAZEM: 11.110,00 11.109,84
 
Rozdział 85154 – Ochrona zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi   
− pomoc finansowa przyznana na podstawie Umowy Nr 66/DZ.V/2008 zawartej w dniu 

22  lipca  2008r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Powiatem Średzkim  
 

ZADANIE 
                             

PLAN 
             

WYKONANIE  
Zakup inwestycyjny  - sprzęt do prowadzenia systemu 
monitorowania obiektu Ośrodka Interwencji Kryzysowej w 
Środzie Wlkp. ul.Lipowa 12. 
 

6.477,00 6.281,15

RAZEM:  6.477,00 6.281,15
 



 Rozdział 85226- Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze 
     

 
ZADANIE 

 
PLAN 

 
WYKONANIE  

-Zadania realizowane przez PCPR na rzecz rodzin zastępczych 
i naturalnych         

17.158,00 17.154,27

RAZEM: 17.158,00 17.154,27
 
Rozdział 85321  
Powiatowe Zespoły d.s. Orzekania o Niepełnosprawności 
 

 
ZADANIE 

 
PLAN 

 
WYKONANIE  

-Działalność Powiatowego Zespołu ds.Orzekania  
o Niepełnosprawności   
-dotacja budŜetu państwa  -95.150,00 
-środki własne powiatu-     7.200,00     

102.350,00 102.259,41

RAZEM: 102.350,00 102.259,41
 
Rozdział 85203 – ośrodki wsparcia  
-dotacja celowa z budŜetu państwa na realizację zadania  z zakresu administracji rządowej 
realizowanego przez powiat  -ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY 
 

                                                                   
ZADANIE 

 
PLAN 

 
WYKONANIE  

Działalność Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób 
 z zaburzeniami psychicznymi 

 
989.400,00 988.295,95

RAZEM: 989.400,00 988.295,95
 
 
ŚWIADCZENIA  : 
 
Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo- wychowawcze   -środki własne powiatu  
                                                                              

 
ZADANIE 

 
PLAN 

                                                                        
WYKONANIE  

 Świadczenia dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, 
młodzieŜowych ośrodków wychowawczych, specjalnych ośrodków szkolno - 
wychowawczych w tym: 
1)  pomoc pienięŜna na kontynuowanie nauki dla 3   wychowanków w tym: 

- dla 2  wychowanków placówki opiekuńczo - wychowawczej  
w wysokości  988,20zł  
  -1  wychowanka młodzieŜowego ośrodka wychowawczego 
 na kwotę 3.952,80zł. 

2)  pomoc pienięŜna na usamodzielnienie dla   4  wychowanków w tym: 
-3  wychowanków placówki opiekuńczo – wychowawczej  
 na kwotę  19.764,00zł                    
-1  wychowanek  młodzieŜowego ośrodka wychowawczego   
 na kwotę 4.941,00 zł. 

C)  pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla  2  wychowanków 
placówek opiekuńczo – wychowawczych na kwotę 1.300,00zł. 

69.230,00 30.946,00

RAZEM: 69.230,00 30.946,00



 
Rozdział 85204 -  Rodziny zastępcze 
 

 
ZADANIE 

 
PLAN 

 
WYKONANIE  

Świadczenia dla rodzin zastępczych , w tym: 
-środki własne powiatu-350.150,00 
- środki przekazane na podstawie porozumień-95.686,00 
Ogółem wykonanie w rozdziale 85204 wyniosło 92  % planu w tym : 
 
-ze środków  własnych powiatu -  316.133,09 zł,                   
-z dotacji przekazanych na podstawie porozumień zawartych  między 
powiatami –    8 rodzin,   12  dzieci wydatek w kwocie 95.683,99 zł.  
- wydatki zostały poniesione do wysokości przekazanych dotacji. 

 
Wykonanie odzwierciedla aktualne potrzeby w zakresie realizowanego 
zadania.  
Pomocą objęto  37 rodzin  w tym 47 dzieci w rodzinach zastępczych  
oraz  14 osób kontynuujących naukę – wychowanków rodzin zastępczych.  
 
W  2008  roku wypłacono świadczenia w tym: 
 
-pomoc pienięŜna na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych  
w rodzinach zastępczych – 330.790,80  zł, 

 
-pomoc pienięŜna na kontynuowanie nauki  w wysokości  50.521,28 zł 
 dla 14 wychowanków rodzin zastępczych, 

 
-pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej na kwotę  4.800,00 zł 
dla  4  wychowanków, 

 
-pomoc pienięŜna na usamodzielnienie w kwocie  24.705,00zł dla  5  osób, 
 
-jednorazowa pomoc na pokrycie wydatków związanych z potrzebami 
dziecka przyjmowanego do rodziny zastępczej w kwocie  1.000,00zł dla   
1 rodziny. 

 

445.836,00 411.817,08

RAZEM: 445.836,00 411.817,08
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMY: 
 
 Rozdział 85295 
 Pozostała działalność -dotacja celowa  otrzymana z budŜetu państwa na zadania bieŜące 
realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 
- dot. realizacji  programu  z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną pn “Przyjazne 
środowisko” na  podstawie Porozumienia nr 26/15/2008     zawartego  w dniu 16 lipca 
2008r.  pomiędzy Ministrem Pracy i Polityki Społecznej a Powiatem Średzkim 
 

 
ZADANIE 

 
PLAN 

 
WYKONANIE  

-Realizacja programu  z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną  
pn “Przyjazne środowisko”     

40.000,00 39.998,41

RAZEM: 40.000,00 39.998,41
 
 Rozdział 85395  
 Pozostała działalność  -dotacja  rozwojowa na sfinansowanie projektu systemowego 
 pn . „Przyjazne środowisko-szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim”     
 przyznana zgodnie z umową ramową w ramach programu operacyjnego Kapitał    
 Ludzki nr POKL.07.01.02-30-014/08-00 
 
 

 
ZADANIE 

 
PLAN 

 
WYKONANIE  

-Realizacja projektu systemowego pn . „Przyjazne środowisko-
szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim” –projekt 
współfinansowany z EFS ,w tym środki własne: 

− -6.923,96zł– świadczenia społeczne-pomoc pienięŜna  
− na kontynuowanie nauki dla usamodzielnianych wychowanków 

rodzin  zastępczych biorących udział w projekcie, 
 

124.961,00 113.960,36

RAZEM: 124.961,00 113.960,36

 
 
 
Ponadto - 6.923,96zł – środki PFRON  – dofinansowanie uczestnictwa osób 
niepełnosprawnych w turnusie rehabilitacyjnym stanowiły wkład własny beneficjenta 
realizacji ww. projektu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. ZATRUDNIENIE W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZIN IE 
      
 
         Zadania nałoŜone na powiat a w szczególności w zakresie  specjalistycznego 
poradnictwa wymagają zatrudnienia profesjonalnej kadry. Stan zatrudnienia na 31.12.2008r. 
wyniósł  49 osób, z podziałem na etaty 40,75  co obrazuje poniŜsze zestawienie. 
 
Tabela 1.Struktura zatrudnienia w PCPR w podziale na stanowiska i wykształcenie 

Wykształcenie 

WyŜsze 
Sekcje Stanowisko 

Liczba osób 
zatrudnionych 

na danym 
stanowisku 

Wymiar 
etatu 

Zasadnicze średnie policealne 
Licencjackie Magisterskie 

Dyrektor 1 1     1 

Główny Księgowy 1 1     1 

Pracownik socjalny 2 2   2   

Pracownik socjalny – 
doradca ds. osób 

niepełnosprawnych 
1 1    1  

Psycholog 2 0,5     2 
Referent 5 2,5  2  3  
Pomoc 

administracyjna 
1 0,5   1   

Radca Prawny 1 
Umowa 
zlecenia 

    1 

 

Specjalista ds. bhp i 
p.poŜ 

1 
Umowa 
zlecenia 

    1 

St.inspektor – 
Przewodnicząy 

PZds.OoN 
1 1     1 Powiatowy 

Zespół ds. 
Orzekania o 
Niepełno-
sprawności 

Pomoc 
administracyjna 

1 1     1 

Pracownik socjalny 
 

2 1,5    1 1 

Specjalista pracy z 
rodziną 

1 0,5     1 

Terapeuta 1 0,5     1 
Psycholog 3 2,25     3 

Ośrodek 
Interwencji 
Kryzysowej 

Pracownik socjalny 1 
Umowa 
zlecenia 

  1   

Specjalista pracy z 
rodziną 

1 0,25     1 Ośrodki 
Adopcyjno - 
Opiekuńcze Psycholog 1 0,25     1 

Kierownik 1 1     1 
Referent 4 2,25  1  3  
Pomoc 

administracyjna 
1 0,25   1   

Psycholog 2 2     2 
Pedagog 1 1     1 

Terapeuta 2 1     2 
Pracownik socjalny 1 1   1   
Instruktor terapii 

zajęciowej 
7 6,5   3 2 2 

Instruktor  2 2  2    
Pielęgniarka 4 4  1 3   

Kierownik zespołu 
pielęgniarek 

1 1  1    

Kierowca  1 1 1     

Środowiskowy 
Dom 

Samopomocy  

Robotnik 
gospodarczy 

2 2 2     

 

 



 III .   REALIZACJA ZADA Ń  W OBSZARZE OPIEKI NAD DZIECKIEM  

   I RODZINĄ 
 
           Rok 2008 był kolejnym rokiem budowania zintegrowanego systemu pomocy 
społecznej powiatu średzkiego opartego na ścisłej współpracy jednostek organizacyjnych 
pomocy społecznej gmin i powiatu, edukacji, zdrowia, wymiaru sprawiedliwości, policji, 
organizacji pozarządowych .  

 
Działania podejmowane w tym obszarze to w szczególności opieka zastępcza rodzinna 
 i instytucjonalna , specjalistyczne poradnictwo oraz interwencja kryzysowa. 
 
W okresie sprawozdawczym  w ramach opieki zastępczej świadczono pomoc 
w zakresie: 
1.Organizowania opieki i wychowania dzieciom pozbawionych całkowicie lub częściowo 
opieki rodziców naturalnych  - w 2008r. na terenie powiatu średzkiego pomocą  objęto  
80 dzieci  , w tym : 

1) w ramach rodzinnej opieki zastępczej- 47 dzieci przebywało w 37 rodzinach 
zastępczych, 

     2)w formach instytucjonalnych- kierowanie do placówek opiekuńczo-wychowawczych 
     na pobyt całodobowy 
- w realizacji zadania szczególna rola przypadała Publicznej Placówce Opiekuńczo - 
Wychowawczej-Ognisko Wychowawcze w Szlachcinie z filią  Średzkim Ogniskiem 
Opiekuńczo- Wychowawczym w Środzie Wlkp. – w roku 2008  na pobycie całodobowym 
przebywało 33 wychowanków ( w tym 2 dzieci z powiatu kościańskiego),   
Placówka prowadziła równieŜ  wsparcie dzienne dla  36 dzieci. 

 
2.W ramach procesu usamodzielniania pełnoletni wychowankowie  rodzin zastępczych  
i placówek  wychowawczych uzyskali wsparcie w formie: 

1)miesięcznej pomocy pienięŜnej na kontynuowanie nauki-17 wychowanków otrzymało 
pomoc w tym 14 wychowanków z rodzin zastępczych oraz 2  wychowanków z placówek 
opiekuńczo-wychowawczych i 1 z  młodzieŜowego ośrodka wychowawczego, 
2)pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej  - pomocą objęto 4 wychowanków 
rodzin zastępczych oraz 2 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, 
3)pomocy pienięŜnej na usamodzielnienie – pomoc otrzymało 5 wychowanków rodzin 
zastępczych, 3 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, 1 wychowanek 
młodzieŜowego ośrodka  wychowawczego. 
 

Na powyŜsze  zadania wydatkowano łącznie   442.763,08zł  , dla porównania w 2007r. 
wydatkowano  kwotę  537.089,32 zł. 
Dane  dotyczące rodzin zastępczych  funkcjonujących  w powiecie średzkim obrazują 
tabele od nr  1 do nr 13. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                         
 



Tabela Nr 1 .  Realizacja zadania w latach 2002-2008 
 

Zapewnienie opieki i wychowania dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki 
rodziców naturalnych 

 
Opieka zastępcza 

 
 
 
Rok 

 
Liczba rodzin zastępczych 

 

 
Liczba dzieci w rodzinach 

2002 45 
66 

 
 

2003 
 

 
41 

 

 
61 

 

 
2004 

 
46 

 

 
65 

2005 
 

39 
 

 
56 

 
2006 

 

 
35 

 

 
54 

 
 

2007 
 

 
38 

 

 
51 
 

2008 37 47 

 
 
Tabela Nr 2 .  Liczba  rodzin zastępczych rozwiązanych i utworzonych w roku 2008 

 

Rodziny  zastępcze 

 

Liczba rodzin 

 

Liczba dzieci 

Utworzone w 2008r. 4 5 

Rozwiązane w 2008r. 5 5 

Ogółem rodziny funkcjonujące w roku 
2008 

37 
 

47 
 

 

Tabela Nr 3.Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych  utworzonych w roku 2008 
pochodzących 

 z  terenu  innego powiatu  
 

Powiat/Miasto 

 

Liczba rodzin 

 

Liczba dzieci 

ŚREMSKI 1 1 

POZNAŃSKI 1 1 

RAZEM 
 

2 
2 

 

  

 



Tabela Nr 4.Liczba rodzin zastępczych w latach 2002– 2008 ze względu na typ rodzin 

Typ rodzin 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Rodziny 
spokrewnione 

43 37 42 34 29 32 33 

Rodziny 
niespokrewnione 2 4 4 5      6 6 4 

Pogotowie 
rodzinne 

0 0 0 0 0 0 0 

Rodziny 
zawodowe 0 0 0 0 0 0 0 

SUMA 45 41 46 39 35 38 37 

  

 

 
 
Tabela Nr 5. Liczba dzieci w rodzinach zastępczych w latach 2004 – 2008 
                               ze względu na typ rodzin  

Typ rodzin 
Stan na 

dzień 
31.12.2004 

Stan na dzień 
31.12.2005 

Stan na dzień 
31.12.2006 

Stan na dzień 
31.12.2007 

Stan na dzień 
31.12.2008 

Rodziny spokrewnione 59 49 45 43 42 

Rodziny niespokrewnione 6 7 9 8 5 

Pogotowie 0 0 0 0 0 

Rodziny zawodowe 0 0 0 0 0 

SUMA 65 56 54 51 47 
 

 
Tabela Nr 6. Liczba rodzin zastępczych  i  dzieci w rodzinach zastępczych w latach 2007-2008 
                       z rozbiciem na gminy 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liczba rodzin 
w 

latach 
 

Liczba dzieci 
w latach 

 Gmina 

2007 2008 2007 2008 

Środa Wlkp. 22 20 30 26 

Nowe Miasto 
n/Wartą 8 7 12 10 

Krzykosy 5 6 6 7 

Zaniemyśl 2 3 2 3 

Dominowo 1 1 1 1 

RAZEM 38 37 51 47 



Tabela Nr  7.   Wydane skierowania do PPOW-Ognisko Wychowawcze w Szlachcinie  
                              w latach 2001-2008 i efektywność podejmowanych działań 
 

Efektywność działań 
 

Rok Liczba 

Powrót do rodziny Skierowanie do 
innej placówki 

Usamodzielnienie 
W związku z 

ukończeniem 
18 r.życia 

Uwagi 

2001 18 12 4-Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy 

2-Młodzieżowy 
Ośrodek Wychowawczy 

  

2002 7 2 1-MOW 
1-OHP 

1-SOSzW 
2-PO-W 

  

2003 13 10 1-SOSzW 2  
2004 6 2 2-SOSzW 

1-MOW 
1  

2005 13 8 
1-adopcja 

1-SOSzW 2 1-pozostaje w 
placówce do 

18r.życia 
2006 5 3 1-MOW 1  
2007 6 3 

1-adopcja 
1-MOW 1  

2008 15 5 5-
SOSzW(rodzeństwo) 

1 4-pozostaje 
w placówce 

 
PowyŜsze zestawienie obrazuje podejmowane działania kadry placówki i PCPR mające na celu powrót dzieci do rodzin 
naturalnych. Niestety, do placówki opiekuńczo-wychowawczej kierowane są równieŜ dzieci niedostosowane społecznie, 
które winny znaleźć się w MłodzieŜowym Ośrodku Wychowawczym  oraz dzieci niepełnosprawne , które wymagają 
umieszczenia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. 
 
 
 
 
Tabela Nr 8. Usamodzielnienie wychowanków rodzin zastępczych , placówek opiekuńczo –          
                          wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych,  
                           specjalnych ośrodków  szkolno-wychowawczych w latach 2002-2008 
 
 

Liczba wychowanków objętych pomocą 

Na usamodzielnienie 

Miesięczną na 
kontynuowanie nauki 

 
w formie rzeczowej 

 
 

W formie pieniężnej 
 

Rok 

z rodzin 
zastępczych 

z placówek 
Z rodzin 

zastępczych 
z placówek  

z rodzin 
zastępczych 

z placówek 

Pomoc 
w uzyskiwaniu 
odpowiednich 

warunków 
mieszkaniowych 

2002 
 

15 4 1 1 1 1 1 

2003 
 
2004 

19 
 

24 
 

6 
 

5 

9 
 

5 

4 
 
1 

11 
 
1 

2 
 

2 

1 
 
1 

2005 26 9 11 
 

0 4 
 

1 1 

2006 
 
 
2007 

22 
 
 

18 

7 
 
 

8 

2 
 
 

12 

2 
 
 

6 

4 
 
 

6 

1 
 
 

4 

1 
 
 
1 

 
2008 

 
14 

 
3 

 
4 

 
2 

 
5 

 
4 

 
1 

 

 



W roku 2008 w wyniku prowadzonej pracy z 14 pełnoletnimi wychowankami 
rodzin zastępczych  i 3  wychowankami placówek aŜ : 

 
- 5 wychowanków rodzin zastępczych  zakończyło proces usamodzielnienia   
w związku z podjęciem zatrudnienia  oraz 1 osoba w związku z ukończeniem  
25 r. Ŝycia, 
- 2 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych zakończyło proces      
usamodzielnienia w związku z podjęciem zatrudnienia, co skutkowało     
mniejszymi wydatkami finansowymi w stosunku do planu. 

  
Powiat średzki  ponosi koszty utrzymania dzieci pochodzących z naszego powiatu, 
umieszczonych na terenie innych powiatów-tabela nr 9 i 10:  

 
Tabela Nr 9. Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu  

na podstawie zawartych porozumień w latach 2007-2008 

Liczba dzieci 

w latach 

Wysokość środków w zł 

w latach Powiat/Miasto 

2007 2008 2007 2008 

Powiat gostyński 3 3 23.116,80 30.299,00 

Powiat poznański 2 2 19.764,00 19.764,00 

RAZEM 
 

5 
 

5 
42.88o,80 50.063,00 

 

 
W roku 2008 w placówce opiekuńczo-wychowawczej prowadzonej przez inny powiat aniŜeli 
powiat średzki przebywało 1 dziecko niepełnosprawne wymagające specjalistycznej opieki – 
dziecko przebywa w placówce prowadzonej przez powiat szamotulski  od roku 1994 
Wydatkowane środki obrazuje poniŜsze zestawienie: 
 
Tabela Nr 10. Liczba dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie 
innego powiatu na podstawie zawartych porozumień w 2008r. 

 

Powiat/Miasto Liczba dzieci 
Wysokość środków w zł 
wydatkowanych w 2008r. 

Powiat szamotulski 1 23.008,32 

RAZEM 1  

 
-dla porównania wydatki w 2007r. wynosiły: 
 
Tabela Nr 11. Liczba dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie 
innego powiatu na podstawie zawartych porozumień w 2007r. 

 
 

Powiat/Miasto Liczba dzieci 
Wysokość środków w zł 
wydatkowanych w 2007r. 

Powiat szamotulski 1 20.305,77 

RAZEM 1 20.305,77zł 

 



Na terenie powiatu średzkiego w rodzinach zastępczych oraz Publicznej Placówce 
Opiekuńczo-Wychowawczej –Ognisko Wychowawcze w Szlachcinie  przebywają dzieci 
pochodzące z innych powiatów-tabela nr 12 i 13: 
 

        Tabela nr 12 .Dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie powiatu średzkiego  na mocy zawartych       
         porozumień  z właściwymi powiatami 

lp Porozumienie Powiat/miasto z 
którym zawarto 
porozumienie 

Liczba 
Dzieci 

Uwagi 
dot.  kosztów 
utrzymania  

1 Porozumienie z dnia 27.02.2004r Miasto Kielce 

 

1 dziecko -plan 7.906,00zł          
-poniesiony wydatek 
7.905,60zł 

2 Porozumienie z dnia 31.05.2004r. Miasto Poznań 1 dziecko -plan 13.835,00zł        
-poniesiony wydatek 
13.834,80zł   

3 Porozumienie z dnia 27.09.2005r 

 

Powiat 
chodzieski 

1 dziecko -plan 13.782,00zł       
–poniesiony wydatek 
13.781,64zł 

4 Porozumienie z dnia 27.10.2006r. Miasto Poznań Do dnia 31.08.2008r.w 
rodzinie przebywała 4 
dzieci, od dnia 01.09.2008r. 
3 dzieci 

-plan 28.789,00zł         
-poniesiony wydatek 
28.788,55zł 

5 Porozumienie z dnia 06.10.2006r. 

 

powiat śremski 2 dzieci -plan 19.764,00zł        
-poniesiony wydatek 
19.764,00zł 

6 Porozumienie z dnia 28.05.2007r 

 

Powiat 
krapkowicki 

1 dziecko 

przebywało do dnia 
30.04.2008r. 

-plan 3.353,00zł             
- poniesiony  wydatek 
3.352,80zł 

7. Porozumienie z dnia 16.07.2008r. 

 

Powiat śremski 1 dziecko -plan 5.718,00zł          
- poniesiony wydatek 
5.717,85zł 

8. Porozumienie z dnia 01.12.2008r. Miasto Poznań 1 dziecko -plan 2.539,00zł          
-poniesiony wydatek 
2.538,75zł 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        Tabela nr 13 .Dzieci przebywające w Publicznej Placówce  Opiekuńczo – Wychowawczej   -Ognisku           
        Wychowawczym w Szlachcinie na terenie powiatu średzkiego  na mocy zawartych  porozumień   
        z właściwymi powiatami 
 

lp Porozumienie Powiat/miasto z którym 
zawarto porozumienie 

Dziecko Uwagi 

1 Porozumienie z dnia 12.11.2008r 

OP.0118-9/08 

Powiat Kościański 

 

1  Przebywa w  
placówce od dnia 
12.11.2008r. 

2 Porozumienie z dnia 12.11.2008r. 

OP.0118-8/08 

Powiat Kościańki 

 

1 Przebywa w 
placówce od dnia 
12.11.2008r.  

 

 
Analiza danych ujętych w tabelach od nr 1do nr 11 wskazuje na efektywność podejmowanych 
działań przez PCPR w zakresie powrotów dzieci do rodzin biologicznych oraz 
usamodzielnień pełnoletnich osób opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-
wychowawcze. 
 

 

 PORADNICTWO  SPECJALISTYCZNE  
 

Mieszkańcy powiatu średzkiego będący w trudnych sytuacjach Ŝyciowych korzystali ze 
specjalistycznego poradnictwa , a w szczególności pomocy psychologicznej, prawnej, 
pedagogicznej i  socjalnej,   rodzinną. Poradnictwo specjalistyczne   . 
 Specjalistycznego poradnictwa  miało na celu: 

� pomoc w rozwiązywaniu Ŝyciowych problemów rodziny, 
� pomoc w konstruktywnym rozwiązywaniu konfliktów i kryzysów w rodzinie, 
� wspieranie integracji rodziny,  
� pełnienie właściwych funkcji opiekuńczo-wychowawczych, 
� pomoc w integracji rodziny ze środowiskiem 

prowadzone było w szczególności w ramach działania Ośrodka Interwencji Kryzysowej. 
 W roku 2008 Ośrodek udzielił 3629 porad i informacji ( w 2007r. -2573 ), natomiast 
specjalistycznym poradnictwem objęto 884 osoby, w tym 18 osób uzyskało pomoc w formie 
schronienia. Ośrodek realizował równieŜ autorski program dla ofiar przemocy w rodzinie oraz 
program terapeutyczno-korekcyjny dla sprawców przemocy w rodzinie. 
Najczęstszą przyczyny korzystania ze specjalistycznej pomocy jest uzaleŜnienia i przemoc w 
rodzinie, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, długotrwała choroba i 
niepełnosprawność, bezrobocie. 
  W 2008r. dzięki pozyskanym środkom finansowym  podniesiono standard  Niebieskiego 
Pokoju. Przy PCPR powstał  interdyscyplinarny Zespół Pracy z Rodziną .  
W pracach Zespołu uczestniczyli przedstawiciele róŜnych resortów m.in. ośrodków pomocy 
społecznej, kuratorzy sądowi, pedagodzy szkolni, policja, co umoŜliwiło kompleksowość 
podejmowanych działań w obszarze pomocy dziecku i rodzinie 
  
 
 
 
 



IV. POMOC  OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM 
 
1.Zadania realizowane w ramach środków  
PAŃSTWOWEGO  FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAW NYCH 
W roku 2008 wydatkowano kwotę 1.307.324,00zł  w tym : 
-   na obsługę zadań-  31.886,00 zł, 
− w ramach rehabilitacji zawodowej- 42.599,00 zł : 
1/dofinansowano: 
- koszty szkoleń organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. dla 5 osób 
niepełnosprawnych na kwotę  2.599,00zł 
- koszty wyposaŜenia stanowiska pracy dla 1osoby niepełnosprawnej w wysokości 
40.000,00zł 
−  w ramach rehabilitacji społecznej 1.232.839,00: 
1/ wypłacono dofinansowanie do kosztów uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych  
dla 196osób  niepełnosprawnych wraz z opiekunami na kwotę 129.741,00 zł, 
2/ zawarto umowy z osobami niepełnosprawnymi na dofinansowanie barier 
architektonicznych   i w komunikowaniu się - wypłacono dofinansowanie w wysokości  
116.267,00zł dla 17osób, 
3/ 204 osobom dofinansowano zakup przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych  
    i sprzętu rehabilitacyjnego  na kwotę 210.399,00 zł, 
4/ dofinansowano koszty działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Środzie Wlkp. na 
kwotę  658.872,00zł, 
5/ dofinansowano zadanie z zakresu sportu, kultury i turystyki dla osób niepełnosprawnych 
    na podstawie 24 umów  na kwotę 117.560,00zł.      
 
Tabela nr 14.  ZADANIA  Z  ZAKRESU  REHABILITACJI  SPOŁECZNEJ 
 

2005rok 2006rok 2007rok 2008rok Nazwa zadania 
OSOBA/ 
STANOWISKO 

WYDATKOWA
NA KWOTA                      
W   ZŁOT YCH 

OSOBA/ 
STANOWISKO 

WYDATKOWA
NA KWOTA                      
W   ZŁOT YCH 

OSOBA/ 
STANOWISKO 

WYDATKOWA
NA KWOTA   
W   ZŁOT YCH 

OSOBA/ 
STANOWISKO 

WYDATKOWA
NA KWOTA   
W   ZŁOT YCH 

Dofinansowanie kosztów 
działania WTZ  
 

1WTZ 
35 

uczestników 
482.439 

1WTZ 
48 

uczestników 
763.490 

1WTZ 
48 

uczestników 
658.802 

1WTZ dla 
48os. 

658.872 

Dofinansowanie uczestnictwa 
osób niepełnosprawnych i ich 
opiekunów w turnusach 
rehabilitacyjnych  
 

151 74.740 155 83.000 171 104.928 196 129.741 

 
Dofinansowanie likwidacji 
barier architektonicznych , 
technicznych,   
w komunikowaniu się, 
 

24 134.188 9 35.031 27 126.509 17 116.267 

 
Dofinansowanie sportu, 
kultury, rekreacji i turystyki 
 

21 69.691 29 88.014 30umów 121.301 
24umów 

dla 1701os. 
117.560 

Dofinansowanie do 
zaopatrzenia w sprzęt 
rehabilitacyjny, przedmioty 
ortopedyczne i środki 
pomocnicze. 

127 112.673 140 117.323 187 193.153 204 210.399 



 
2. W roku 2008 PCPR realizowało zadania z zakresu administracji rz ądowej:  
 
1/prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi 
 - specjalistyczną pomocą świadczoną przez  ŚDS objęto 93 osoby. 
 
 2/w zakresie  orzecznictwa – zadanie realizował Powiatowy Zespół ds. Orzekania  
  o Niepełnosprawności. 
 
Tabela nr 15  . Załatwiane sprawy przez PZds.OoN w latach 2004-2008 
 

Liczba złoŜonych wniosków 

w latach 

Liczba wydanych orzeczeń        

  w latach 

Kategoria 
wiekowa 

2004 2005 2006   2007 2008 2004 2005 2006     2007 2008 

 

- osoby do 16 roku 
Ŝycia 

135 182 167      125 152 131 178 160        130 146 

 

-osoby powyŜej 16 
roku Ŝycia 

 

318 361 416      471 585 307 57 406        462 565 

 
 
 
 
Tabela  nr 16. Odwołania od orzeczeń PZds.OoN w Środzie Wlkp. złoŜone w 2008r. 

 
Rozstrzygnięcie odwołań 

    PZWS.OoN WZds.OoN 

Liczba 
złoŜonych 
odwołań 

Ponownie         
rozpatrzono 

Przekazano do II 
instancji         

utrzymano    
orzeczenie 
PZds.oN         

    uchylono        

40 
 

1 39 33 6 

 
 
Na ogólną liczbę 711 wydanych orzeczeń złoŜono tylko 40 odwołań  co stanowi 5,6% , 
przy czym organ II instancji aŜ w  84,6% orzeczenia utrzymał w mocy, co świadczy o dobrej 
pracy PZds.OoN. 
 
W roku 2008 wydano : 
 
-192  legitymacji osób niepełnosprawnych( w2007r.107). 
-143 kart parkingowych(w 2007r.105). 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
V. DORADZTWO METODYCZNE, SZKOLENIA KADRY SOCJALNEJ POWIATU  
Kadra PCPR w tym radca prawny  na bieŜąco  prowadzi doradztwo metodyczne i 
poradnictwo dla kadry socjalnej powiatu, 
W okresie sprawozdawczym przeprowadzono następujące szkolenia : 
- szkolenie dla pracowników socjalnych nt.lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną, 
-szkolenie pn. “Interwencja kryzysowa - Praca terapeutyczna z ofiarami sprawców przemocy” 
skierowane  dla pracowników PCPR oraz kadry socjalnej powiatu, 
-szkolenie dla kadry socjalnej w zakresie rodzinnej opieki zastępczej wg. programu ”Szkoła 
dla rodziców zastępczych” -9 osób uzyskało  kompetencje do prowadzenia szkoleń 
kandydatów na rodziny zastępcze, 
Ponadto prowadzono kampanię na rzecz rodzinnej opieki zastępczej, w tym zorganizowano 
imprezę pn. “Piknik rodzinny -Jesteśmy Razem “ oraz opracowano materiały informacyjne 
promujące zawodowe rodziny zastępcze,  
PCPR wspólnie ze Stowarzyszenie Pomocy “Krąg” oraz z ośrodkami pomocy społecznej 
zorganizowało debatę nt. przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu oraz projektu strategii 
rozwiązywania problemów społecznych, 
W ramach promocji projektu pn. ”Przyjazne środowisko szansa na integrację społeczną  
w powiecie średzkim” zorganizowano konferencję promującą załoŜenia projektu 
współfinansowanego ze środków EFS, 
PCPR było współorganizatorem imprezy kulturalno-rekreacyjnej dla osób niepełnosprawnych 
pn. „XVI Ogólnopolski Festiwal Wokalno- Instrumentalny Dla Dzieci i MłodzieŜy 
Niepełnosprawnej”. 
 
VI. REALIZACJA  STRATEGII  ROZWI ĄZYWANIA PROBLEMÓW  
SPOŁECZNYCH  
 
      W omawianym okresie podejmowano działania z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną 
oraz  na rzecz wspierania osób niepełnosprawnych, a w szczególności w ramach: 
1) realizacji powiatowego programu w zakresie budowania opieki nad dzieckiem  
i rodziną  przyjętego Uchwałą Nr VIII/49/2007r. Rady Powiatu Średzkiego  z dnia 30 maja 
2007r. pn. ,,System Opieki Nad  Dzieckiem i Rodziną Powiatu Średzkiego  
na lata 2007-2015”. 
Celem głównym programu jest powstanie  zintegrowanego  systemu opieki nad dzieckiem 
 i rodziną w powiecie średzkim. W ramach realizacji celów szczegółowych programu w roku 
2008 podejmowano  działania: 
- opracowano   informator o instytucjach i organizacjach świadczących pomoc ofiarom 
przemocy w rodzinie. 
-prowadzono specjalistyczne poradnictwo ukierunkowane na wspieranie rodziny ,w tym  
w szczególności  rodziców i opiekunów małoletnich dzieci w ich  funkcjach opiekuńczo-
wychowawczych oraz przeprowadzono  program pn. ”Szkoła dla rodziców”, 
-rodzinom w kryzysie specjalistyczną pomoc psychologiczną, pedagogiczną, socjalną  
i prawną świadczył ośrodek  interwencji kryzysowej .  
- w ramach podejmowanych działań w zakresie  profilaktyki i zapobiegania niedostosowaniu 
społecznemu i przeciwdziałaniu przestępczości wśród dzieci i młodzieŜy realizowano 
program pn. ,,Przyjazne środowisko”, na który uzyskano dotację MPiPS w wysokości 
40.000,00zł, 



2)realizacji projektu współfinansowanego ze środków EFS pn  ,,Przyjazne środowisko-szansą 
na integrację społeczną w powiecie średzkim”- Raport z realizacji projektu 
 w załączeniu, 
3)realizacji Powiatowego Programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych  
w Zakresie Rehabilitacji Społecznej ,Zawodowej i  Zatrudniania oraz Przestrzegania Praw 
Osób Niepełnosprawnych   na lata 2006-2008-Raport w załączeniu, 
 
Ponadto opracowano następujące dokumenty strategiczne : 
-Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020, 
-Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych  z Zakresu Rehabilitacji 
Społecznej, Zawodowej i Zatrudniania oraz Przestrzegania Praw Osób Niepełnosprawnych  
na lata 2009-2020, 
-Programu Aktywności Lokalnej na Rzecz Osób Niepełnosprawnych pn. ,,Aktywni 
 w środowisku” na lata 2009-2013, 
- Programu Aktywności Lokalnej pn. ,,Aktywna Rodzina” na lata 2009-2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
           
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilans potrzeb w zakresie pomocy społecznej  
 

w powiecie średzkim 
 

na rok 2009 
 
                                                                     



Realizacja  zadań powiatu w zakresie pomocy społecznej wymaga odpowiednich nakładów 
finansowych .  
Bilans  potrzeb na 2009 rok przedstawia się  następująco: 
 
W zakresie opieki na dzieckiem i rodziną: 

W zakresie  zwiększenia efektywności podejmowanych działań na rzecz dziecka i rodziny 
naleŜy kontynuować system specjalistycznych szkoleń dla kadry socjalnej powiatu, a w 
szczególności przeprowadzić w 2009r. drugi etap szkolenia pn. ,,Szkoła dla Rodzin 
Zastępczych” celem uzyskania kompetencji trenerskich do prowadzenia szkoleń na 
zawodowe rodziny zastępcze.  
 
Organizowanie opieki w rodzinach zastępczych oraz udzielanie pomocy pienięŜnej 
wychowankom rodzin zastępczych i placówek. 
 
 
                  Z a d a n i e Bilans potrzeb 

na rok 2009 
Przyznane środki 

na rok 2009 
Pomoc pienięŜna dla rodzin 
zastępczych 
 
 

423.329,00 423.329,00 

Pomoc pienięŜna na 
kontynuowanie nauki 
dla wychowanków rodzin 
zastępczych i placówek , 

99.315,00 99.315,00 

Pomoc na zagospodarowanie 
w formie rzeczowej 
 

17.000,00 17.000,00 

 
Pomoc  pienięŜna na 
usamodzielnienie 
 

39.528,00 39.528,00 

 
W zakresie systemu wsparcia osób niepełnosprawnych: 

Konieczne jest utworzenie Centrum Informacji dla osób niepełnosprawnych-prace zostały  
juŜ w 2008r. podjęte poprzez  zmianę organizacyjną PCPR –wykonano niezbędne prace 
remontowe oraz zatrudniono doradcę ds. osób niepełnosprawnych. Zadanie mogło być 
realizowane dzięki pozyskanym środkom EFS i będzie kontynuowane w 2009r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Potrzeby w zakresie utrzymania powiatowych jednostek realizujących zadania 
 z zakresu pomocy społecznej 
 
Jednostka Wydatkowane 

środki w roku 2008 
Bilans potrzeb  

na rok 2009 
Przyznane środki  

na rok 2009 
Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie 
 

 
389.290,35 

 

 
498.856,00 

 
390.897,00 

Ośrodek Adopcyjno-
Opiekuńczy(zadanie 
realizowane przez PCPR) 

 
17.154,27 

 
18.453,00 

18.453,00 
 

Ośrodek Interwencji 
Kryzysowej 

183.869,71 
 

236.393,00 
 

181.188,00 
 

Ośrodek wsparcia –
Środowiskowy Dom 
Samopomocy 
Zadanie rządowe 

 
988.295,95 

 
1.108.600,00 

1.008.600,00 
 

Powiatowy Zespół  
ds. Orzekania  o 
Niepełnosprawności 
zadanie rządowe 
 
 

102.259,41 
 

          130.000,00 
 

85.400,00 
 

Publiczna Placówka 
Opiekuńczo-
Wychowawcza Ognisko 
Wychowawcze  
W Szlachcinie 

600.733,13 671.804,00 
 

668.859,00 

 
Potrzeby w zakresie zatrudnienia w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  
 
Realizacja nałoŜonych na powiat zadań w obszarze pomocy społecznej  uzasadnia 
konieczność zwiększenia  zatrudnianie profesjonalnej kadry, co obrazuje poniŜsze 
zestawienie: 
 

Potrzeby w zakresie realizowanych zadań własnych powiatu:                             14, 25etatu 

- w tym Ośrodek Interwencji Kryzysowej-zwiększenie z 3,25 etatu do 4,25 etatu-przyznane 

środki finansowe zabezpieczają 3,25 etatu  

-pozostałe sekcje –zwiększenie z 7,5 etatu do 10 etatów-przyznane środki zabezpieczają 

 7,5 etatu (brak 14.000,00zł do zabezpieczenia stanu kadry zatrudnionej w 2008r.) 
 
W zakresie bazy lokalowej: 

Wskazane byłoby   uregulowanie kwestii własności  siedziby PCPR  zlokalizowanej 
 w Środzie Wlkp. przy ul.Lipowej12 na własność powiatu. 
Konieczne jest  dalsze systematyczne prowadzenie remontu budynku , w którym mieści się 
siedziba Ośrodka Interwencji Kryzysowej na ul. Lipowa 12 (w szczególności naprawa 
instalacji elektrycznej , naprawa dachu, schodów zewnętrznych, elewacja budynku). 

 
 
 



 
RAPORT Z REALIZACJI W ROKU 2008 ZADA Ń 

Powiatowego Programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Zakresie 
Rehabilitacji Społecznej ,Zawodowej i  Zatrudniania oraz Przestrzegania Praw Osób 

Niepełnosprawnych   na lata 2006-2008 
 
             Powiatowy Program Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Zakresie  
Rehabilitacji Społecznej ,Zawodowej i  Zatrudniania oraz Przestrzegania Praw Osób 
Niepełnosprawnych   na lata 2006-2008 został uchwalony Uchwałą Nr XII/219/2006 
Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 marca 2006r. 
            Program  jest kontynuacją działań realizowanych w ramach Powiatowej 
Strategii Rozwiązywania Problemów  Społecznych  przyjętej  Uchwałą Rady Powiatu 
Średzkiego Nr XXXII/160/2002  z dnia 21 marca 2002r. 
 
W roku 2008 podejmowano następujące działania: 
I. W ramach Powiatowego Programu  Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych  
w Zakresie Rehabilitacji Społecznej  wykonane zadania obrazuje poniŜsza tabela. 
 
 

Cel programu 
  
 

Zadanie Realizacja zadania  
w 2008 roku 

Jednostka  
odpowiedzialna 

za realizację 
1.Zapobieganie 
niepełnosprawności 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Rozwój 
 specjalistycznych 
usług w środowisku 
zamieszkania  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Promocja zdrowia-
kampanie edukacyjno-
informacyjne 
 
 
 
 
 
2.Wczesna interwencja -
Zaopatrzenie w sprzęt 
rehabilitacyjny, przedmioty 
ortopedyczne i środki 
pomocnicze  

 
 
 
Rozszerzania działalności  
istniejących placówek 
rehabilitacyjnych oraz  
oparcia społecznego, a 
takŜe tworzenie nowych 
placówek  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zadanie realizowano w ramach : 
-organizacji Ogólnopolskiego Festiwalu 
Wokalno –Instrumentalnego dla Dzieci i 
MłodzieŜy Niepełnosprawnej 
-prowadzenie działalności profilaktycznej 
ŚDS,” Średzka Szkoła Cukrzycy” 
 
 
 
Zadanie realizowane w okresie roku 
2008 ze środków PFRON-
dofinansowanie otrzymało 204osób 
niepełnosprawnych na kwotę 
210.399,00zł 
 
 
 
 
1.na wniosek PCPR Wojewoda 
Wielkopolski w 2007r.wyraził zgodę na 
zwiększenie liczby miejsc pobytu 
dziennego w Środowiskowym Domu 
Samopomocy  z 60 na 80,w roku 2008 
wsparciem objeto-93 osoby 
 
2.zwiększono liczbę miejsc w  
Warsztacie Terapii Zajęciowej  docelowo 
do 50 osób(z 35 miejsc-liczba 
uczestników na koniec grudnia 2008-48) 
poprzez rozszerzenie działalności WTZ 
na bazie uruchomionej filii WTZ w 
Chromcu  w 2006r. 
 
 
 
 

PCPR przy 
współpracy z: 
1)Wydziałem Polityki 
Społecznej 
Starostwa,Stowarzys
zeniem Pomocy 
„SOS”,PSD-Koło 
Środa  
 
 
 
   PCPR 

 
 

 
 
 
PCPR 
przy współpracy ze 
Stowarzyszeniem 
Pomocy ”SOS” 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
3. Tworzenie 
środowiska fizycznego 
dostępnego dla osób 
niepełnosprawnych 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Zwiększenie 
dostępności do 
informacji i środków 
komunikacji 
międzyludzkiej : 
-dostosowywanie  
sposobów 
przekazywania 
informacji do potrzeb 
osób 
 z róŜnymi rodzajami 
niepełnosprawności 
 
 
 

 
 
 
5.Stwarzanie 
moŜliwości do 
aktywnego 
uczestnictwa w Ŝyciu 
kulturalnym, sporcie, 
rekreacji  i turystyce  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Dostosowanie mieszkań 
do indywidualnych potrzeb 
osób 
niepełnosprawnych(likwida
cja barier 
architektonicznych i 
technicznych). 
Likwidacja barier 
 w komunikowaniu się oraz 
technicznych 
 
2.UmoŜliwienie osobom 
niepełnosprawnym  
zamieszkałym w 
szczególności  
w obszarach wiejskich 
korzystania ze 
specjalistycznych usług 
opiekuńczych w tym ŚDS, 
edukacyjnych itp. poprzez  
uruchomienie komunikacji 
specjalnej-zakup  lub 
przystosowanie pojazdów 
do przewozu osób 
niepełnosprawnych. 

 
 
 
 
1.Zapewnienie osobom 
niepełnosprawnym 
dostępu do informacji: 
a)opracowanie i wydanie 
informatora pn .”Informator 
osoby niepełnosprawnej”, 
b)udostępnianie informacji 
na stronach internetowych 
Starostwa Powiatowego i 
PCPR, 
c)kontynuacja działalności 
kafejki internetowej 
 
2)Szkolenia kadry 
pracującej  
z osobami 
niepełnosprawnymi 
 
 
 
 
 

 
Dofinansowywanie 
organizacji: 
-zajęć , konkursów, 
turniejów wycieczek, 
imprez -sportowych , 
rekreacyjnych, 
turystycznych, 

 kulturalnych, 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
17osób niepełnosprawnych  uzyskało 
dofinansowanie ze środków PFRON na 
kwotę 116.267,00zł 
 
 
 
 
 
 
-realizacja zadania poprzez zakupione 
pojazdy w ramach programu 
Wyrównywania RóŜnic Między 
Regionami  w roku 2006 
– realizacja projektu na rzecz  Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie 
Wlkp.- zakup samochodu- mikrobusu 9-
osobowego przystosowanego do przewozu 
osób niepełnosprawnych w tym 2 na 
wózkach inwalidzkich 
– realizacja projektu na rzecz  Gminy Środa 
Wlkp.- zakup samochodu- mikrobusu 9-
osobowego przystosowanego do przewozu 
osób niepełnosprawnych w tym 2 na 
wózkach inwalidzkich  
 
 
 
 
- wydawano biuletyn informacyjny 
pn.”Mosty zamiast murów” 
-uaktualniono informator pn. ”Informator 
osoby  niepełnosprawnej” 
-na stronach internetowych PCPR 
 i Starostwa Powiatowego umieszczane 
są informacje dot. programów na rzecz 
osób niepełnosprawnych oraz form 
pomocy świadczonych przez PCPR 
-ukazywały się publikacje w prasie 
lokalnej  o uruchamianych programach , 
-kontynuowana była działalność Kafejki 
Internetowej, 
-przeprowadzono szkolenie dla kadry 
ŚDS, 
-kontynuowano działalność Punktu 
Konsultacyjnego  , 
 
 
 
 
 
 
Dofinansowano organizację 
działań na rzecz osób 
niepełnosprawnych na kwotę   
(wg załączonego wykazu) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
PCPR 
 
 
 

 
 
 
PCPR 
OPS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PCPR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-PCPR 
 
-Organizacje 
pozarządowe,  
-jednostki 
organizacyjne 
samorządów 
terytorialnych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II.W ramach Powiatowego Programu Rehabilitacji Zawodowej i Zatrudnienia Osób 
Niepełnosprawnych wykonane zadania obrazuje poniŜsza tabela 

Lp.    Zadania programu Realizacja zadania w 
2008r. 

Jednostka odpowiedzialna za 
realizację zadania  

1. 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prowadzenie pośrednictwa pracy 
 i poradnictwa zawodowego  
ze szczególnym uwzględnieniem  
osób niepełnosprawnych  
o umiarkowanym i znacznym stopniu 
niepełnosprawności, 
 
 
 
 
Organizowanie szkoleń  
i przekwalifikowań  zawodowych 
oraz rozwijanie przedsiębiorczości  
osób niepełnosprawnych 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zadanie realizował  Powiatowy 
Urząd Pracy 
 
 
 
 
 
 
 
 
-5 osób objęto szkoleniem 
przez Powiatowy Urząd Pracy 
-przeprowadzono warsztaty dla 
30 osób  w ramach projektu 
współfinansowanego ze 
środków EFS PN.,,Przyjazne 
środowisko szansą na 
integrację społeczną w 
powiecieśredzkim”  
 
 

 
Powiatowy Urząd Pracy przy 
współpracy z Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie 
 
 
 
 
Powiatowy Urząd Pracy   
Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie 
 
 
 
 
 
 

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

Lp Zadanie programu Realizacja zadań 
w latach 2006-2008 

Jednostka odpowiedzialna 
za realizację zadania 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
3. 
 

Opracowanie, publikacja 
 i rozpowszechnianie  
 pakietu informacji na temat praw osób 
niepełnosprawnych ze szczególnym 
 uwzględnieniem praw dzieci 
 niepełnosprawnych: 
-publikacja informacji w prasie lokalnej 
-przekazanie materiałów informacyjnych 
 Ośrodkom Pomocy Społecznej, placówkom 
 oświaty i słuŜby zdrowia, pracodawcom  
powiatu średzkiego oraz organizacjom  
pozarządowym 
 
  
Organizacja szkoleń dla kadry PCPR,PUP, 
OPS realizujących zadania z zakresu szeroko 
rozumianej pomocy  osobom  
niepełnosprawnym 
Prowadzenie poradnictwa prawno - 
socjalnego  
dla osób niepełnosprawnych 
 

-uaktualniono 
 i rozpowszechniano 
„Informator osoby 
niepełnosprawnej” 
-informacje  umieszczono  
równieŜ na stronie internetowej 
PCPR 
 

 
 
 
 
 
-zorganizowano po 1 
szkoleniu w kaŜdym roku 
dla kadry socjalnej, 
 
zadanie realizowane w 
sposób ciągły 

PCPR przy współpracy z  
-Starostwem Powiatowym-
Wydziałem  
Polityki Społecznej 
-Powiatowym Urzędem Pracy  
- Poradnią Psychologiczno-
Pedagogiczną, 
 
 
 
 
 
 
PCPR  
 
 
PCPR 



Wykaz jednostek, które otrzymały pomoc finansową w 2008 roku ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania z zakresu sportu, kultury, rekreacji 
 i turystyki osób niepełnosprawnych 
 
Lp. Nazwa organizacji Dofinansowane zadanie 

 
Wysokość  
przyznanej 
pomocy w zł 

Wartość 
realizacji zadania 
w zł 

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

„Spotkanie kulturalne z okazji 
20-lecia KOŁA ŚRODA 
WLKP.” 

1.350,00 2.788,12 

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

wycieczka turystyczna do 
miejscowości Łazy 

6.360,00 11.179,40 

 3. Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Krzykosach 

Nadwarciański Festyn 
Sportowo-Rekreacyjny z okazji 
Dnia Dziecka” 

5.000,00 
 

9.706,32 
 

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

Wyjazd turystyczno-rekreacyjny 
do Dziwnówka 

14.100,00 23.603,99 

5. Ośrodek Pomocy Społecznej 
ul. Jesionowa 2A   
63-040 Nowe Miasto n/Wartą 

Piknik rekreacyjno-kulturalny 
dla osób niepełnosprawnych 

3.150,00 6.460,68 

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

Wycieczka turystyczno-
rekreacyjna do Ustronia 
Morskiego i Świnoujścia 

6.000,00 26.275,32 

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

Zajęcia rekreacyjno-kulturalne 
dla osób niepełnosprawnych w 
ramach „Wczasów na działkach” 

2.000,00 11.383,92 

8. Polski Związek Emerytów Rencistów i 
Inwalidów Oddział Rejonowy w Nowym 
Mieście 
ul. Poznańska 14   
63-040 Nowe Miasto n/W 

Impreza rekreacyjna  pn. „Piknik 
integracyjny” 

1.500,00 3.872,22 

9. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów 
Gminy Dominowo „ZŁOTY WIEK” 
ul. Centralna 8   
63-012 Dominowo 

Wycieczka rekreacyjno-
turystyczna do Murzasichle 

5.100,00 15.073,37 

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

Impreza kulturalno sportowa 
 pn. „XIII Ogólnopolskiego 
Festiwalu Wokalno-
Instrumentalnego dla dzieci i 
MłodzieŜy Niepełnosprawnej” 

28.000,00 77.209,12 

11. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków 
ZARZĄD POWIATOWY W ŚRODZIE 
WLKP. 
ul. 20 Października 30 
 63-000 Środa Wlkp. 

Wyjazd turystyczno-rekreacyjny 
do Krynicy Zdrój 

13.000,00 26.036,00 

12. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło 
Dzieci i MłodzieŜy Niepełnosprawnej 
ul. Szpitalna 10                                      
63-000 Środa Wlkp. 

Wycieczka rekreacyjna do 
Radkowa 

5.280,00 17.723,09 



13. Polski Czerwony KrzyŜ 
ul. Wiosny Ludów 3A  
 63-000 Środa Wlkp. 

Wyjazd turystyczno-rekreacyjny 
do Dusznik Zdrój 

3.000,00 13.045,50 

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

Piknik w Lutyni 1.800,00 3.030,95 

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

Wyjazd rekreacyjny do 
Ciechocinka 

6.800,00 11.695,60 

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

Wycieczka turystyczna do 
Częstochowy 

1.020,00 1.819,00 

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

Impreza kulturalna pn. „Dzień 
Seniora” 

1.900,00 3.241,68 

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

Impreza kulturalna pn. „Dzień 
Seniora” 

3.500,00 6.075,49 

19. Polski Związek Emerytów Rencistów i 
Inwalidów Oddział Rejonowy w Nowym 
Mieście  
ul. Poznańska 14   
63-040 Nowe Miasto n/W 

Impreza kulturalna z okazji Dnia 
Inwalidy i Dnia Seniora 

1.500,00 3.100,00 

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

Impreza kulturalna pn. 
„Spotkanie Wigilijne” 

840,00 1.403,00 

21. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych „PŁOMIEŃ 
NADZIEI” 
ul. Jesionowa 2   
63-040 Nowe Miasto n/Wartą 

Spotkanie kulturalne 
„MIKOŁAJKI” 

1.200,00 2.355,85 

22. Ośrodek Pomocy Społecznej 
ul. Jesionowa 2A 
63-040 Nowe Miasto n/Wartą 

Spotkanie kulturalne 
kultywujące tradycje wigilijne 

1.500,00 2.500,00 

23. Ośrodek Pomocy Społecznej 
ul. Główna 37 
63-024 Krzykosy 

Spotkanie opłatkowe 2.400,00 2.902,64 

24. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów 
Gminy Dominowo „ZŁOTY WIEK” 
ul. Centralna 8   
63-012 Dominowo 

Impreza kulturalna spotkanie  
opłatkowe 

1.260,00 2.118,60 

                                                               Razem: 
 
 

117.560,00 
 

284.599,86 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

,,Przyjazne środowisko – szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim” 
-projekt systemowy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego  Kapitał Ludzki, Priorytet VII –
Promocja Integracji Społecznej, Działanie  7.1-Rozwój i upowszechnianie i 
upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 –Rozwój i upowszechnianie  
aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie 

Projekt realizowany zgodnie z umową nr POKL.07.01.02-30-014/08-00 z dnia 23 
września 2008 r. zawartą  przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. 
z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu –„Instytucja Pośredniczącą”- na lata 2008-
2013 

 
RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO  
W ROKU 2008 
Termin realizacji projektu: 01.04.2008r. do 31.12.2008r. 
 BudŜet projektu:  
-Koszty planowane ogółem- 131 884,90zł 
-w tym dofinansowanie ze środków EFS-118 036,98 zł 
-Wykonanie- 113.960, 36zł   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO  
W ROKU 2008 
.  

            Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. z dniem 31 grudnia 
2008r. zakończyło realizację działań  z zakresu aktywnej integracji objętych projektem 
na rok 2008. Projekt miał na celu poprawę funkcjonowania społecznego osób szczególnie 
zagroŜonych wykluczeniem społecznym - osób niepełnosprawnych z zaburzeniami 
psychicznymi oraz osób pełnoletnich opuszczających rodziny zastępcze objętych 
wsparciem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie . Projekt zakładał podjęcie w 
stosunku do beneficjentów ostatecznych  działań z zakresu : 
1. Aktywnej integracji: 
–aktywizacji zawodowej, 
-aktywizacji zdrowotnej, 
-aktywizacji społecznej, 
-aktywizacji edukacyjnej, 

� Działania ujęte w projekcie w stosunku do osób opuszczających rodziny zastępcze 
planowane  były w oparciu o indywidualne  programy usamodzielnienia. Program 
uwzględniał indywidualne moŜliwości i potrzeby  beneficjenta i obejmował: 

-          Aktywizację zawodową – szkolenie „Moja pierwsza praca” w wymiarze 12 godzin 
oraz indywidualne  konsultacje w wymiarze 4 godzin dla kaŜdego uczestnika. 

-          Aktywizację zdrowotną – terapia psychologiczna prowadzona metodą grupową        
w wymiarze 16 godzin i indywidualną w wymiarze 8 godzin dla kaŜdego uczestnika. 

-          Aktywizację społeczną -  trening kompetencji  i umiejętności społecznych                 
w wymiarze 24 godzin. 

-          Aktywizację edukacyjną : 
·         kurs obsługi komputera i korzystania z Internetu (7 osób) w wymiarze 30 

godzin, 
·         kurs nauki języka angielskiego (5 osób) w wymiarze 60 godzin, 
·         kurs prawa jazdy (2 osoby) 

        -      Pomoc pienięŜną na kontynuowanie nauki. 
  

� Działania podjęte w stosunku do osób niepełnosprawnych  realizowane były na podstawie 
podpisanych umów z beneficjentami i obejmowały: 

-          Aktywizację zawodową – zajęcia z doradcą zawodowym indywidualne  w 
wymiarze od 1 do 2 godzin dla kaŜdego uczestnika oraz grupowe pn. 
„Niepełnosprawni na Rynku Pracy” w wymiarze 12 godzin. 

-          Aktywizację zdrowotną – terapia psychologiczna prowadzona metodą grupową           
w wymiarze 12 godzin oraz indywidualną w wymiarze od 1 do 3 godzin dla kaŜdego 
uczestnika.        

-          Aktywizację społeczną: 
·         poradnictwo oraz wsparcie indywidualne, 
·         trening umiejętności społecznych prowadzony metodą grupową w wymiarze  

9 godzin.,  
-          Aktywizację edukacyjną : 

·         kurs obsługi komputera i korzystania z Internetu w wymiarze 30 godzin      
(20 osób), 



·         szkolenie w zakresie obsługi urządzeń biurowych /telefon, fax, 
kserokopiarka/ w wymiarze 2 godzin (20 osób) 

       -       25 osób z 5 opiekunami w dniach 16-29 października 2008 r. uczestniczyło             
w turnusie rehabilitacyjnym w Kudowie Zdrój. 

 
2.Pracy socjalnej: 
-zatrudnienie doradcy ds. osób niepełnosprawnych, 
-realizację  przez pełnoletnie osoby opuszczające rodziny zastępcze  indywidualnych  
programów usamodzielnienia, 
-realizację przez osoby niepełnosprawne umów, 
                         Zgodnie z załoŜeniami i harmonogramem realizacji projektu na dzień 31 
grudnia 2008 r. wszystkie działania zostały zakończone. Kompleksowym wsparciem 
zostało objętych: 
Ø    7 osób opuszczających rodziny zastępcze objętych wsparciem PCPR, 

� 30 osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi,  korzystających ze  wsparcia 
PCPR w ramach Środowiskowego Domu Samopomocy (w trakcie realizacji projektu 1 
osoba z uwagi na konieczność hospitalizacji przerwała udział w projekcie; na jej miejsce 
zakwalifikowano z listy rezerwowej osobę, która ukończyła zaplanowaną ścieŜkę udziału 
w projekcie). 

Beneficjenci projektu to osoby nie pracujące, mające problemy w prawidłowym 
funkcjonowaniu społecznym i zawodowym. 
Zakładane rezultaty zostały w 100 % osiągnięte : 
1.7 osób opuszczających rodziny zastępcze realizowało indywidualny program 
usamodzielnienia, co zostało potwierdzone oceną realizacji programu. W tej grupie 
uczestników projektu : 

• 5 osób ukończyło kurs języka angielskiego w wymiarze 60 godzin, co zostało 
potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu kursu, 

• 2 osoby ukończyły kurs prawo jazdy  i uzyskały zaświadczenie uprawniające do 
przystąpienia do egzaminu prawa jazdy kategorii B (1 osoba), i kategorii C (1 osoba), 

• 7 osób ukończyło kurs w zakresie obsługi komputera i korzystania z Internetu               
w wymiarze 30 godzin i uzyskało zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, 

• 5 osób ukończyło szkolenie pn „Moja pierwsza praca” w wymiarze 12 godzin, 
• 5 osób skorzystało z indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym w wymiarze 

4 godzin, 
• 5 osób ukończyło terapię psychologiczną prowadzoną metodą grupową  w wymiarze 

16 godzin, 
• 5 osób ukończyło terapię psychologiczną prowadzone metodą indywidualną               

w wymiarze 8 godzin, 
• 5 osób ukończyło trening kompetencji  i umiejętności społecznych w wymiarze 24 

godzin, 
• w ramach wsparcia finansowego wypłacono pomoc pienięŜną na kontynuację nauki    

w wysokości 6.923,96 zł (wkład własny) 

Ponadto 2 osoby podjęły zatrudnienie. 
2. 30 osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi realizowało umowę. W tej 
grupie uczestników projektu : 



• 20 osób ukończyło kurs w zakresie obsługi komputera i korzystania z Internetu               
w wymiarze 30 godzin i uzyskało zaświadczenie o ukończeniu kursu, 

•   20 osób ukończyło szkolenie w zakresie obsługi urządzeń biurowych /telefon, fax, 
kserokopiarka/ w wymiarze 2 godzin, 

• 30 osób ukończyło uczestnictwo w zajęciach z doradcą zawodowym prowadzonych 
metodą grupową pn. „ Niepełnosprawni na Rynku Pracy” w wymiarze 12 godzin, 

• 30 osób skorzystało z indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym w wymiarze 
od 1 do 2 godzin, 

• 30 osób ukończyło terapię psychologiczną prowadzoną metodą grupową  w wymiarze 
12 godzin, 

• 30 osób ukończyło terapię psychologiczną prowadzoną metodą indywidualną               
w wymiarze  od 1 do 4 godzin, 

• 30 osób ukończyło trening umiejętności społecznych prowadzony metodą grupową     
w wymiarze 9 godzin, 

• 25 osób z 5 opiekunami uczestniczyło w 14 dniowym turnusie rehabilitacyjnym w 
Kudowie Zdrój 

 3. W ramach pracy socjalnej: 
- został od miesiąca kwietnia 2008r. zatrudniony pracownik socjalny - doradca ds. osób 
niepełnosprawnych, który prowadził działania skierowane do osób niepełnosprawnych z 
zaburzeniami psychicznymi (rekrutacja, realizacja umów, prowadzenie treningu umiejętności 
społecznych, udzielanie indywidualnego wsparcia) oraz opracował informator o usługach 
PCPR ze szczególnym uwzględnieniem zadań projektu; w ramach upowszechniania aktywnej 
integracji udzielał informacji  o prawach i uprawnieniach osobom niepełnosprawnym z terenu 
powiatu średzkiego; prowadził sprawy związane z dofinansowaniem ze środków PFRON 
uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych, 
- pracę socjalną na rzecz osób opuszczających rodziny zastępcze, w tym realizacja 
indywidualnych programów usamodzielnienia prowadził etatowy pracownik socjalny PCPR 
- na potrzeby realizacji projektu zakupiono zestaw komputerowy z oprogramowaniem oraz 
drukarkę (urządzenie wielofunkcyjne) oraz biurko i krzesło stanowiące wyposaŜenie 
stanowiska pracy dla zatrudnionego pracownika socjalnego - doradcy ds. osób 
niepełnosprawnych, 
 
 
4. W ramach promocji projektu: 
- zakupiono niezbędne materiały (papier, toner) do przygotowania materiałów promocyjnych, 
- opracowano i wydrukowano ulotki oraz plakaty informujące o projekcie, 
- opracowano i wydrukowano informator o usługach PCPR ze szczególnym uwzględnieniem 

zadań projektu (500 egzemplarzy rozpowszechniono wśród mieszkańców powiatu 
średzkiego), 

- dla uczestników projektu zakupiono teczki i długopisy z logo POKL i Unii Europejskiej, 
- zorganizowano konferencję promującą projekt pn. „Przyjazne środowisko – szansą na 

integrację społeczną w powiecie średzkim”, 
- zakupiono tablicę informacyjną projektu, 
- zakupiono pieczątkę z logo EFS, 
-zamieszczono płatne ogłoszenie w prasie lokalnej informujące o realizowanym projekcie, 
- zamieszczono informacje o projekcie i jego przebiegu na stronie internetowej PCPR 
Do realizacji projektu zaangaŜowano: pracownika socjalnego tut. PCPR, pedagoga, 
psychologów, doradców zawodowych. Koordynatorem projektu - Dyrektor PCPR.  
5. Zarządzanie projektem: 



 Projektem zarządzał Dyrektor PCPR – Koordynator projektu. Bezpośrednio w zarządzanie 
projektem zaangaŜowani byli pracownik socjalny oraz pracownik socjalny – doradca ds. osób 
niepełnosprawnych. Gospodarkę finansową projektu prowadził Główny księgowy PCPR. Za 
obsługę administracyjno – finansową odpowiedzialny był referent Sekcji Finansów PCPR. 
Podsumowanie 
W opinii beneficjentów uczestnictwo w projekcie poprawiło ich funkcjonowanie 
społeczne poprzez wzrost kompetencji osobistych i zawodowych, oczekują iŜ w roku 
2009 będą równieŜ mieć moŜliwość podnoszenia swych kompetencji Ŝyciowych poprzez 
uczestnictwo w działaniach planowanych na rok 2009. W ocenie Zespołu realizującego  
projekt  dla zwiększenia efektywności działań prowadzonych  w szczególności z osobami 
niepełnosprawnymi konieczne jest kontynuowanie wsparcia w ramach aktywnej 
integracji. 
 
 
Środa Wlkp., dnia 16 lutego 2009r.                                Koordynator Projektu 
                                                                                              Bernadeta Staszak 
                                                                                              Dyrektor PCPR 
                                                                                            
 
 
 
 
 


