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WPROWADZENIE

                     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp.  realizuje  zadania powiatu w 
obszarze pomocy społecznej. Opracowanie , które przedkładam Radzie Powiatu Średzkiego zawiera 
informacje o podejmowanych w roku 2011 działaniach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, 
ze  szczególnym  uwzględnieniem  realizowanych  programów  i  projektów  w  obszarze 
przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka oraz ocenę 
zasobów pomocy społecznej Powiatu Średzkiego

.

                                                                                                 Bernadeta Staszak

                                                                                      Dyrektor PCPR w Środzie Wlkp.



SPRAWOZDANIE

z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp.
za   2011 rok

Powiatowe  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w  Środzie  Wlkp.  zwane  dalej  PCPR  realizuje  zadania 
powiatu z zakresu pomocy społecznej określone ustawami:
− ustawą z  dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009r. 175, poz. 1362  ze zm.),
− ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r.  Nr 127, poz. 721 ze  zm.),
− ustawą z dnia 29 lipca 2005r.o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr180, poz.1493 

ze zm.) 
− ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. Nr 179, poz.1485

 z póź. zmianami).

W okresie sprawozdawczym realizacja zadań przedstawiała się następująco :
I. Opieka nad rodziną  i dzieckiem: 

1. Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki
    rodziców – zadanie to było realizowane poprzez system opieki zastępczej . 
    Na powyższe  zadanie wydatkowano łącznie  414.234,38 zł, w tym: 
  

1/organizowanie  i  udzielanie  pomocy  rodzinom  zastępczym-tą  formą  opieki  objęto  łącznie 
42  dzieci w  32 rodzinach zastępczych, w tym dla 4 dzieci w zawodowej rodzinie zastępczej. 
Wypłacono  pomoc  pieniężną  na  pokrycie  kosztów  utrzymania  dzieci  umieszczonych 
w rodzinach zastępczych w wysokości    293.476,49 zł.  
2/  objęcie  pomocą  usamodzielnianych  wychowanków  rodzin  zastępczych  i  placówek 
opiekuńczo-wychowawczych w formie:
− pomoc na kontynuowanie nauki-  13 wychowanków otrzymało miesięczną pomoc pieniężną 
na kontynuację nauki, w tym 10 wychowanków z rodzin zastępczych  na kwotę 45.760,06zł, 
2   wychowanków placówki  opiekuńczo-wychowawczej  na  kwotę 4.080,32zł,  1  wychowanek 
młodzieżowego  ośrodka  wychowawczego  na  kwotę  494,10zł   –  ogółem  wydatkowano 
50.334,48 zł,
− pomoc pieniężną na usamodzielnienie otrzymało 5 wychowanków , w tym: 3 wychowanków 
rodzin zastępczych na kwotę 11.529,00zł,  1 wychowanek placówki opiekuńczo-wychowawczej 
na kwotę 3.294,00zł  oraz 1 wychowanek młodzieżowego ośrodka wychowawczego na kwotę 
4.941,00zł – ogółem wydatkowano 19.764,00zł
− pomoc na zagospodarowanie w  formie rzeczowej- otrzymało 10 wychowanków, w tym
       7  wychowanków rodzin zastępczych na kwotę 17.674,00zł,  2  wychowanków placówek 
opiekuńczo-wychowawczych  na  kwotę  9.239,00zł, 1  wychowanek  młodzieżowego  ośrodka 
wychowawczego na kwotę 1.599,00zł - ogółem wydatkowano 28.512,00zł
3/wypłacono wynagrodzenie dla osoby pełniącej funkcję rodziny zawodowej niespokrewnionej 
z dzieckiem oraz opłacono składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy -wydatkowana 
kwota 22 147,41zł,

   4/w systemie opieki zastępczej instytucjonalnej zadanie powiatu zapewnia Publiczna Placówka 
Opiekuńczo  -  Wychowawcza-Ognisko  Wychowawcze  w  Szlachcinie  z  filią   Średzkim 
Ogniskiem Opiekuńczo- Wychowawczym w Środzie Wlkp., w której na pobycie całodobowym 
w  2011r. przebywało  26 dzieci, natomiast wsparcie dzienne uzyskało  43  dzieci. 
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2. Prowadzenie specjalistycznego  poradnictwa i  interwencji kryzysowej.

http://Dz.U.Nr/


   W ramach bieżącej działalności PCPR świadczyło specjalistyczne usługi w zakresie:
  -udzielania informacji i poradnictwa rodzinnego,
  -terapii rodzinnej – wsparcie psychologiczne, pedagogiczne, prawne, praca socjalna.
   Osobom i rodziną będącym w sytuacji kryzysowej kompleksową pomoc udzielał Ośrodek  
   Interwencji Kryzysowej z siedzibą w Środzie Wlkp. ul.Lipowa 12.  
                                                                          
II.  Doradztwo metodyczne,  szkolenia,  w tym  kadry  socjalnej  powiatu  średzkiego,  rodzin 
zastępczych

1. Kadra  PCPR  w  tym  radca  prawny   na  bieżąco   prowadzi  doradztwo  metodyczne 
i poradnictwo dla kadry socjalnej powiatu.

2. Przeprowadzono konferencję pn.” Razem w powiatowym systemie wsparcia osób i rodzin 
z grup  szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

3. Przeprowadzono szkolenia dla pracowników oraz kadry socjalnej powiatu:
             - „Metody pracy z ofiarami przemocy w rodzinie”,
             - „Metody pracy z dzieckiem w placówce wsparcia dziennego”,
             - „Superwizja pracy socjalnej”.           

4. W  okresie  od  lipca  do  grudnia  2011r.  prowadzono  lokalną  kampanię  informacyjno-
edukacyjną promującą formy rodzinnej opieki zastępczej pn.”Mam Rodzinę- Mam Dom” 
w ramach projektu pn.”Wspieramy rodzinę w powiecie średzkim”:

              - zorganizowano imprezę integracyjną pn. “Razem w rodzinie”
             - zorganizowano konferencję nt. “Wspieramy rodzinę – powiatowy system opieki nad  
               dzieckiem i rodziną”      
             - zorganizowano szkolenie pozyskanych kandydatów na rodziny zastępcze.

5. W ramach realizacji zadania publicznego pn.”Bezpieczna Rodzina w Powiecie Średzkim” 
zorganizowano:

             -  kurs “Budowanie lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”,
             -  spotkania doradcze wspierające rozwój działalności zespołów      
                 interdyscyplinarnych i grup roboczych w gminach powiatu średzkiego,
             -   Debatę na temat powiatowego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 
     

III. Pomoc osobom niepełnosprawnym

1. W ramach prowadzonej działalności z zakresu rehabilitacji społecznej przez Środowiskowy
    Dom Samopomocy specjalistyczną pomocą objęto 86 osób,

2. PCPR realizowało zadania ustawowe z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej finansowane 
    ze środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

 a)w ramach rehabilitacji społecznej:

1/ wypłacono dofinansowanie do kosztów uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych dla 59 osób
    niepełnosprawnych wraz z opiekunami na kwotę  40.256 zł,

2/  213  osobom dofinansowano zakup przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych 
    i sprzętu rehabilitacyjnego  na kwotę 108 489 zł,
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3/  6  osobom wypłacono dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych na kwotę
  37.800zł,



4/ dofinansowano koszty działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Środzie Wlkp. na kwotę 
770.580zł  ze środków  PFRON,

5/ dofinansowano zadanie z zakresu sportu, kultury i turystyki dla osób niepełnosprawnych
    na podstawie zawartych  umów  na kwotę  59 100zł  /z dofinansowania korzystało 749 osób/,

6/  dofinansowano  zadania  z  zakresu  rehabilitacji  społecznej  osób  niepełnosprawnych  zlecone 
organizacją pozarządowym na kwotę 6.000 zł, 

b) w ramach rehabilitacji zawodowej:

1/ dokonano zwrotu na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych poszukujących 
pracy  i  nie  pozostających  w  zatrudnieniu  –  wypłata  stypendium  stażowego  dla  3  osób 
niepełnosprawnych – poszukujących pracy oraz opłacenie  składek społecznych od wypłaconych 
stypendiów na kwotę  25 618zł,

c)  na  rzecz  mieszkańców   powiatu  średzkiego  orzecznictwo  w  sprawach  poza  rentowych 
w  stosunku  do  dorosłych  i  do  dzieci  prowadzi  Powiatowy  Zespół  ds.  Orzekania 
o Niepełnosprawności.

Tabela charakteryzuje załatwiane sprawy w omawianym okresie sprawozdawczym:
Kategoria wiekowa Liczba złożonych wniosków Liczba wydanych orzeczeń
- osoby do 16 roku życia 117 104
- osoby powyżej 16 r. życia 647 621

-wydano 169  legitymacji osób niepełnosprawnych.
     
                                                            
                                                                   
IV.Inne działania na rzecz mieszkańców powiatu średzkiego

1.Udzielanie informacji o przysługujących prawach i uprawnieniach.

2.Współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi w obszarze pomocy społecznej,
  w szczególności w realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych. 

3. PCPR podejmowało działania mające na celu pozyskanie dodatkowych środków na realizację 
    zadań:

A/Pozyskano środki finansowe – dotację celową w wysokości 97 000,00zł wynikająca z kosztorysu 
ofertowego   na  realizację  zadania  w  zakresie  finansowego  wspierania  jednostek  samorządu 
terytorialnego  w  budowaniu  lokalnego  systemu  opieki  nad  dzieckiem  i  rodziną   -  projekt  pn. 
“Wspieramy rodzinę w powiecie średzkim”,
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B/Pozyskano  środki  finansowe  –  dotację  celową  w  wysokości  44  460,00zł   wynikającą 
z  kosztorysu  ofertowego  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”.  Ponadto  opisane  w 
projekcie  działania  uzyskały  wysoką   ocenę  ekspertów  Zespołu  Monitorującego  do  spraw 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie ze względu na walory merytoryczne - przyznana została 
nagroda za najlepszy projekt w wysokości 10 000,00zł,

C/Pozyskano  środki  finansowe  –  dotację  celową  na  sfinansowanie  programu  korekcyjno- 
-edukacyjnego  dla sprawców przemocy w rodzinie w wysokości 9.327,00 zł,  

D/ Podpisana została umowa o dofinansowanie  projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki 
pn.  „Aktywni  niepełnosprawni  mają  szansę  w  powiecie  średzkim  –  realizacja  projektu 
konkursowego w latach 2012-2014,

E/ Od 2008r. PCPR realizuje projekt systemowy pn. “Przyjazne środowisko szansą na integrację 
społeczną w powiecie średzkim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał  Ludzki -umowa na 
realizację projektu systemowego nr POKL.07.01.02-30-014/08-00 z dnia 23.09.2008r. zawarta jest 
na okres od 01.04.2008r.  do 31.12.2013r.
W 2011r. złożony został wniosek o dofinansowanie realizacji ww.  projektu  i podpisany aneks nr 
POKL.07.01.02-30-014/08-03 z dnia 27.06.2011r. na kwotę  439 932,91zł / w tym  dofinansowanie 
ze  środków  europejskich  w  kwocie  373  942,97zł,   dotacja  celowa  z  budżetu  krajowego  w 
wysokości  19 796,98zł, wkład własny  Beneficjenta w kwocie  46 192,96zł,  w tym 29 041,72zł 
środki JST, 17 151,24zł środki PFRON/,

F/Dzięki zaangażowaniu kadry PCPR powiat średzki został Laureatem nagrody głównej konkursu 
ogłoszonego  przez  Zarząd  Województwa  Wielkopolskiego  i  Telewizję  Polską  S.A.   Oddział 
w Poznaniu pn . „Wielkopolska przyjazna niepełnosprawnym”.  

G/PCPR realizuje uchwaloną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009-2020 
oraz programy w obszarze pomocy społecznej.

V. Dokument  stanowiący załącznik do sprawozdania pn.Ocena zasobów pomocy społecznej 
Powiatu Średzkiego przedstawia usługi realizowane przez PCPR w latach 2009-2011 ,  kadrę 
PCPR oraz  instytucje  działające  w  obszarze  pomocy  społecznej  .  Efekty  podejmowanych 
działań  przez  PCPR  w  2011r.  w  szczególności  w  wyniku  realizowanych  projektów  i 
programów obrazuje poniższe zestawienie:
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1.Efekty praca z rodzinami zastępczymi 

Liczba 
rodzin

Liczba dzieci w 
rodzinach

Liczba rodzin 
rozwiazanych

Liczba rodzin 
nowo 
utworzonych

Liczba dzieci które 
uzyskały promocję 
do następnej klasy

Polepszenie warunków 
mieszkaniowych

32 42 6 1 41 3



2.Efekty pracy z rodzinami objętymi usługami Asystenta Rodziny

Liczba Rodzin Poprawa warunków 
mieszkaniowych

Poprawa relacji w 
rodzinie

Podjęcie leczenia 
odwykowego

Podjęcie zatrudnienia

32 15 17 1 3

3.Efekty pracy  prowadzonej z wychowankami pieczy zastępczej

Liczba 
wychowanków

Poprawa warunków 
mieszkaniowych

Podjecie pracy 
zarobkowej

Zrobienie kursu 
prawa jazdy

Liczba wychowanków 
kontynuujących naukę

21 10 3 4 7

4,Efekty pracy z uczestnikami projektu ,,Przyjazne środowisko-szansa na integracje 
społeczna w powiecie sredzkim”

Liczba 
rodzin

Liczba 
rodzin 
Asystent 
rodziny

Poprawa warunków 
mieszkaniowych

Poprawa 
relacji w 
rodzinie

Poprawa 
współpracy 
ze szkołą

Podjęcie 
zatrudnienia

Podjęcie leczenia 
w poradni 
uzależnień

Wzrost 
poczucia 
własnej 
wartości 

81 26 14 37 10 10 1 65

5.Efekty  programu korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy domowej

Liczba 
mężczyzn

Zaprzestanie 
stosowania 
przemocy

Podjęcie leczenia 
w poradni 
uzależnień

Liczba mężczyzn 
pozostająca w stosunku 
zatrudnienia

Liczba mężczyzn 
prowadząca współne 
gospodarstwo domowe z 
rodziną

15 15 4 7 12

6.  Efekty pracy prowadzonej z rodzinami w ramach specjalistycznego  poradnictwa.

Liczba rodzin Poprawa sytuacji
finansowej

Poprawa współpracy między 
szkołą a rodziną

Poprawa relacji w 
rodzinie

324 80 127 205
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