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SPRAWOZDANIE

z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp.
za   2009 rok

 

Powiatowe  Centrum Pomocy Rodzinie  w Środzie  Wlkp.  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 2008r.  Nr 14, poz. 92 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

 ze zm.).

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  478.519,94 zł, w tym: 
  

1)  organizowanie  i  udzielanie  pomocy  rodzinom  zastępczym-tą  formą  opieki  objęto  łącznie  52  dzieci 
w 40 rodzinach zastępczych wydatkowana kwota   364.638,02zł,
2)  objęcie  pomocą  usamodzielnianych  wychowanków  rodzin  zastępczych  i  placówek  opiekuńczo-
wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych 
w formie:
 -  pomoc na kontynuowanie nauki - 16 wychowanków otrzymało miesięczną pomoc pieniężną na kontynuację 
nauki,  w tym 12 wychowanków z rodzin zastępczych,  1wychowanek z placówki opiekuńczo-wychowawczej, 
1  wychowanek  specjalnego  ośrodka  szkolno  -wychowawczego,  2  wychowanków  młodzieżowych  ośrodków 
wychowawczych - wydatkowana kwota  55.706,92zł,
-  pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej - otrzymało 11 wychowanków, w tym:
 6  wychowanków  rodzin  zastępczych  na  kwotę   10.000,00zł,  2   wychowanków   placówek  opiekuńczo-
wychowawczych  na  kwotę  1.500,00zł  oraz   3  wychowanków  młodzieżowych  ośrodków  wychowawczych  – 
na kwotę 5.500,00zł – ogółem wydatkowano 17.000,00zł,
-  pomoc  pieniężną  na  usamodzielnienie  otrzymało  11  wychowanków,  w  tym: 
6 wychowanków rodzin zastępczych na kwotę 23.058,00zł, 1 wychowanek placówki opiekuńczo-wychowawczej, 
na  kwotę  6.588,00zł,   1  wychowanek  specjalnego  ośrodka  szkolno-wychowawczego  na  kwotę  4.941,00zł, 
3 wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych na kwotę 6.588,00zł
– ogółem wydatkowano 41.175,00zł.

    3) w systemie opieki zastępczej instytucjonalnej zadanie powiatu realizuje Publiczna Placówka Opiekuńczo -  
Wychowawczej-Ognisko  Wychowawcze  w  Szlachcinie  z  filią   Średzkim  Ogniskiem  Opiekuńczo- 
Wychowawczym w Środzie Wlkp., w której na pobycie całodobowym w 2009r.przebywało  28 dzieci, natomiast 
wsparcie dzienne uzyskało  37  dzieci.

http://Dz.U.Nr/


II. PORADNICTWO  SPECJALISTYCZNE I INTERWENCJA KRYZYSOWA

Mieszkańcy  powiatu  średzkiego  będący  w  trudnych  sytuacjach  życiowych  korzystali  ze  specjalistycznego 
poradnictwa, a w szczególności pomocy psychologicznej, prawnej, pedagogicznej i  socjalnej. 
W roku 2009 specjalistycznym poradnictwem objęto 815 osób, w tym 367 ofiar przemocy w rodzinie. Najczęstszą 
przyczyny korzystania ze specjalistycznej pomocy jest uzależnienia i przemoc w rodzinie, bezradność w sprawach  
opiekuńczo-wychowawczych, długotrwała choroba, niepełnosprawność, bezrobocie.
Przy PCPR działał  interdyscyplinarny Zespół Pracy z Rodziną. 
W pracach Zespołu uczestniczyli przedstawiciele różnych resortów m.in. ośrodków pomocy społecznej, kuratorzy 
sądowi, pedagodzy szkolni,  policja,  co umożliwiło kompleksowość podejmowanych działań w obszarze pomocy 
dziecku i rodzinie.

III. POMOC  OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM

1. W ramach prowadzonej działalności z zakresu rehabilitacji społecznej przez Środowiskowy Dom Samopomocy 
specjalistyczną pomocą objęto 80 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  182 osób 
niepełnosprawnych wraz z opiekunami na kwotę  113.265zł,

2/ zawarto umowy z osobami niepełnosprawnymi na dofinansowanie barier architektonicznych i w komunikowaniu 
się - wypłacono dofinansowanie w wysokości  61.131zł dla 12 osób,

3/  197   osobom  dofinansowano  zakup  przedmiotów  ortopedycznych,  środków  pomocniczych  i  sprzętu 
rehabilitacyjnego  na kwotę 170.345zł,

4/  dofinansowano  koszty  działalności  Warsztatu  Terapii  Zajęciowej  w  Środzie  Wlkp.  na  kwotę  743.208zł 
ze środków  PFRON,

5/ dofinansowano zadanie z zakresu sportu, kultury i turystyki dla osób niepełnosprawnych na podstawie 17 umów 
na kwotę  67.800zł /z dofinansowania korzystało 665 osób/,    

6/ wypłacono dofinansowanie z zakresu rehabilitacji  społecznej zleconej organizacjom pozarządowym w ramach 
w ramach otwartego konkursu ofert na podstawie 1 umowy w wysokości  4.639zł dotyczącej organizacji lokalnych 
imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych.

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  6  osób niepełnosprawnych  – poszukujących 
pracy oraz opłacenie  składek społecznych od wypłaconych stypendiów na kwotę 19.830zł

2/ dofinansowano koszty szkoleń dla  2 osób  niepełnosprawnych na kwotę 2.579,00zł
3/ 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 148 142

- osoby powyżej 16 r. życia 570 553

-liczba wydanych legitymacji osób niepełnosprawnych- 130
-liczba wydanych kart parkingowych – 140



IV. DORADZTWO METODYCZNE, SZKOLENIA KADRY SOCJALNEJ POWIATU 
     SZKOLENIA RODZIN ZASTĘPCZYCH

1. Kadra PCPR w tym radca prawny  na bieżąco  prowadzi doradztwo metodycze i poradnictwo dla kadry socjalnej  
powiatu,
2. Szkolenia i konferencje  przeprowadzone w 2009r. :

  - w zakresie rodzinnej opieki zastępczej prowadzono szkolenia  dla kadry  w ramach programu ,,Szkoła dla 
rodzin zastępczych”   celem nabycia kompetencji  do 

       prowadzenia szkoleń kandydatów na rodziny zastępcze   - 9 osób uzyskało tytuł trenera,
       -  szkolenia dla kandydatów  na rodziny zastępcze ,
       - szkolenie w zakresie prowadzenia treningów umiejętności społecznych,
       - szkolenie- warsztat arteterapii,
       - szkolenie nt.”Stres i wypalenie zawodowe, jak skutecznie radzić sobie z kryzysem  pomagania”,
       - szkolenie nt.” W zgodzie ze sobą i innymi-jak dbać o dobre relacje w zespole pracy socjalnej”,
       - szkolenie nt .,, Jak dotrzeć do zaburzonej osobowości? Skuteczna współpraca z klientem 
          trudnym”,
       - zostały zorganizowane 2 konferencje nt. realizowanego projektu systemowego w ramach 

Programu   Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.” Przyjazne środowisko - szansą na integrację 
         społeczną w   powiecie średzkim.

V. INNE DZIAŁANA  NA RZECZ MIESZKAŃCÓW POWIATU 

1. Udzielanie informacji o przysługujących prawach i uprawnieniach. 
2. Współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi w obszarze pomocy społecznej.
3. Udział  w ogólnopolskiej kampanii ,,Dzieciństwo bez przemocy” oraz prowadzenie kampanii lokalnej  na rzecz 

rodzinnej opieki zastępczej. 
4.  Współorganizator imprezy kulturalno-rekreacyjnej dla osób niepełnosprawnych pn. „XVI Ogólnopolski Festiwal 

Wokalno- Instrumentalny Dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej”.
5. PCPR podejmowało działania mające na celu pozyskanie dodatkowych środków na realizację zadań:
A/Pozyskano środki finansowe – dotację celową w wysokości 134.180,00zł  na realizację zadania  z zakresu opieki 
nad dzieckiem i rodziną  - projekt pn. “Wspieramy rodzinę”, w tym kwota 127.180,00zł wynikająca z kosztorysu  
ofertowego oraz 7.000,00zł wyróżnienie za przygotowanie projektu  - porozumienie Nr 3/15/2009 z dnia 23 czerwca  
2009r. zawarte pomiędzy Ministrem Pracy i Polityki Społecznej  a Powiatem Średzkim,

B/  Pozyskano  środki  finansowe  –  dotację  celową   w  wysokości 40.000,00zł na  realizację  zadania  z  zakresu 
funkcjonowania i rozwoju sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi- projekt pn.” Jesteśmy 
aktywni”  -  umowa  Nr  DPS/OS/KK/15/11/2009  z  dnia  23  czerwca  2009r.  zawarta  pomiędzy  Ministrem  Pracy 
i Polityki Społecznej a Powiatem Średzkim,

C/ Pozyskano środki finansowe – dotację celową na sfinansowanie programu “ Dla sprawców przemocy w rodzinie” 
w wysokości 6.000,00zł,

D/  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 zawarta jest na okres od 01.04.2008r.  do 31.12.2013r.
W 2009r. otrzymano dofinansowanie na realizację ww. projektu  na kwotę  236.118,86zł / w tym dotacja rozwojowa 
w kwocie 211.326,38zł/.
E/ PCPR opracowało dokumentację konkursową  do złożonego przez powiat średzki Wniosku o dofinansowanie 
ze środków Unii Europejskiej  w ramach WRPO Priorytet  V.4.Wzmocnienie pozostałej infrastruktury społecznej 
na zadanie zakup i adaptacja obiektu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ,
Ponadto  realizowano  cele  określone  w   Strategii   Rozwiązywania  Problemów  Społecznych  na  lata  2009-2020 
w szczególności w ramach programów :
- Powiatowy programu w zakresie budowania opieki nad dzieckiem i rodziną  przyjęty 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”.
- 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.



VI. Sprawozdanie finansowe

Realizacja wydatków budżetowych w roku 2009 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 – wykonanie 99%
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących 
zadań własnych powiatu- dotyczy  dodatków dla pracowników socjalnych-
5.295,00-WYKONANIE 97%

425.879,00 420.057,46

RAZEM: 425.879,00 420.057,46

Rozdział 85220 –Jednostki specjalistycznego poradnictwa,   mieszkania chronione
i ośrodki interwencji kryzysowej – Ośrodek Interwencji Kryzysowej ul. Lipowa 12, Środa 
Wlkp.

ZADANIE PLAN WYKONANIE

Działalność Ośrodka  Interwencji Kryzysowej   ul. Lipowa
12 Środa Wlkp.
-środki własne powiatu-206.487,00

206.487,00 202.521,78

RAZEM 206.487,00 202.521,78

Rozdział 85226- Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze

ZADANIE PLAN WYKONANIE
-Zadania realizowane przez PCPR na rzecz rodzin 
zastępczych i naturalnych
-środki własne powiatu-18.400,00

18.400,00 18.392,52

RAZEM: 18.400,00 18.392,52

Rozdział 85321
Powiatowe Zespoły d.s. Orzekania o Niepełnosprawności

ZADANIE PLAN WYKONANIE
-Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
-dotacja budżetu państwa  -88.401,00
-środki własne powiatu- 4.416,00

 92.817,00  92.488,13

RAZEM:  92.817,00 92.488,13 

Rozdział 85203 – ośrodki wsparcia
-dotacja celowa z budżetu 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  1.021.830,00      1.020,235,74

RAZEM:  1.021,830,00      1.020,235,74



ŚWIADCZENIA  :

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo- wychowawcze   -środki własne powiatu

ZADANIE PLAN WYKONANIE
Świadczenia dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych,

młodzieżowych ośrodków wychowawczych, specjalnych ośrodków szkolno - 
wychowawczych w tym:
1)  pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 4 wychowanków na kwotę 

7.622,96 w tym:
  - dla 1  wychowanka placówki opiekuńczo – wychowawczej 

- 2  wychowanków młodzieżowych ośrodków 
wychowawczych 
- 1 wychowanka specjalnego ośrodka szkolno- 

wychowawczego
2)  pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla   5  wychowanków  na kwotę 

18.117,00zł w tym:
-1 wychowanka placówki opiekuńczo – wychowawczej na 
kwotę  6.588,00zl

-3  wychowanków  młodzieżowych ośrodków 
wychowawczych na kwotę 6.588,00 zł

-1 wychowanka specjalnego ośrodka szkolno – 
wychowawczego na kwotę 4.941,00zł

C)  pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla  5  wychowanków  na 
kwotę 7.000,00zł w  tym:
- 2 wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych na kwotę 

1.500,00zł.
- 3 wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych na kwotę 

5.500,00zł

44.092,00 32.739,96

RAZEM: 44.092,00 32.739,96



Rozdział 85204 -  Rodziny zastępcze

ZADANIE PLAN WYKONANIE
Rodziny zastępcze 

1) Świadczenia dla rodzin zastępczych § 3110, w tym:
-środki własne powiatu-330.763,00zł
- środki przekazane na podstawie porozumień-137.454,00
Ogółem wykonanie w rozdziale 85204 wyniosło 97 % planu w tym :

-ze środków  własnych powiatu -  314.729,74 zł,
-z dotacji przekazanych na podstawie porozumień zawartych  między 
powiatami wydatek w kwocie 137.448,77zł. dla 12rodzin
- wydatki zostały poniesione do wysokości przekazanych dotacji.

Wykonanie odzwierciedla aktualne potrzeby w zakresie realizowanego 
zadania.
Pomocą objęto  40 rodzin  w tym 52 dzieci w rodzinach zastępczych
oraz 12  osób kontynuujących naukę – wychowanków rodzin zastępczych. 

W  2009 roku wypłacono świadczenia w tym:

-pomoc pieniężna na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych
w 40 rodzinach zastępczych – 356.697,02zł,

-pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki  w wysokości  42.679,72zł
dla 12 wychowanków rodzin zastępczych,

-pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej na kwotę 10.000,00 zł
dla  6 wychowanków,

-pomoc pieniężna na usamodzielnienie w kwocie  23.058,00zł dla  6  osób,

-jednorazowa pomoc na pokrycie wydatków związanych z potrzebami 
dziecka przyjmowanego do rodziny zastępczej w kwocie  7.941,00zł dla
2 rodzin – 4 dzieci

2) Umowy o dzieło – koszt warsztatu pn. „Macierzyństwo – mój świadomy 
wybór”

3) Zakup materiałów i wyposażenia – sprzęt do prowadzenia szkoleń  - Real 
Care Baby II plus

4) zakup usług pozostałych – koszty  szkoleń z istniejącymi rodzinami 
zastępczymi oraz koszty wydanych opinii dla kandydatów na rodziny 
zastępcze

468.217,00

456.197,00

 
       600,00

    5.420,00

    6.000,00

452.178,51

440.375,74

    
       600,00

    5.202,77

    6.000,00 

RAZEM: 468.217,00 452.178,51



     Rozdział 85295 – pozostała działalność
-dotacja celowa z budżetu państwa na realizacje zadania  z zakresu administracji rządowej
realizowanego przez powiat § 2110 - realizacja programu dla sprawców przemocy w kwocie 6.000,00zł,
-dotacja celowa na realizację zadania z zakresu administracji rządowej realizowanego  na podstawie porozumień 
z organami administracji rządowej § 2120 – realizacja programu  z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną pn.  
„Wspieramy rodzinę” w kwocie 134.180,00zł w tym 7.000,00 wyróżnienie za przygotowanie projektu,
-dotacja celowa na realizację zadania z zakresu administracji rządowej realizowanego na podstawie porozumień 
z organami administracji rządowej § 2120 – realizacja programu z zakresu funkcjonowania i  rozwoju sieci  
oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi pn. „Jesteśmy aktywni” w kwocie 40.000,00zł,
- środki własne powiatu przeznaczone na pomoc dla rodziny wielodzietnej w kwocie 10.000,00zł.

ZADANIE PLAN WYKONANIE
- Realizacja programu dla sprawców przemocy

- Realizacja programu z zakresu opieki nad dzieckiem 
i rodziną pn. ”Wspieramy rodzinę” : 134.180,00zł w tym 
7.000,00 wyróżnienia za przygotowany projekt

- Realizacja programu z zakresu funkcjonowania i rozwoju 
sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi pn. „Jesteśmy aktywni”

- środki własne powiatu przeznaczone na pomoc dla rodziny 
wielodzietnej

6.000,00

  134.180,00

   
     40.000,00

     10.000,00

6.000,00

     133.925,95

       
       39.285,75

9.950,00

RAZEM:     190.180,00     189.161,70

Rozdział 85395
Pozostała działalność  - realizacja  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 
- dotacja  rozwojowa na sfinansowanie projektu - 211.327,00zł, 
- środki własne – udział beneficjenta – 12.397,00zł.

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

-12.397,00zł– świadczenia społeczne-pomoc pieniężna
na kontynuowanie nauki dla usamodzielnianych wychowanków rodzin 
zastępczych biorących udział w projekcie – 5.404,24zł, koszty wynagrodzenia 
osobowego wraz z pochodnymi pracownika realizującego projekt – 
doradcy ds. osób niepełnosprawnych

223.724,00 216.437,32

RAZEM: 223.724,00 216.437,32

Ponadto – 12.397,00zł – środki PFRON  – dofinansowanie uczestnictwa osób
niepełnosprawnych w turnusie rehabilitacyjnym stanowiły wkład własny beneficjenta w realizacji 
ww. projektu.



RAPORT Z REALIZACJI W ROKU 2009 zadań
Powiatowego Programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Zakresie
Rehabilitacji  Społecznej,  Zawodowej  i  Zatrudniania  oraz  Przestrzegania  Praw Osób 
Niepełnosprawnych   na lata 2009-2020

             Powiatowy Program Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Zakresie Rehabilitacji Społecznej 
,Zawodowej  i   Zatrudniania  oraz Przestrzegania  Praw Osób Niepełnosprawnych    na lata  2009-2020 został  
uchwalony Uchwałą Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008r.
            Program  realizuje zadania określone w celu strategicznym nr 3 przyjętej  Uchwałą Rady Powiatu 
Średzkiego Nr XXV/146/2008 z dnia 30 grudnia 2008r.
Strategii  Rozwiązywania  Problemów   Społecznych  Powiatu  Średzkiego  na  lata  2009-2020.   Realizację 
podejmowanych w 2009 roku działań obrazuje poniższe zestawienie oraz  :
-Raport z realizacji  projektu pn. ,,Przyjazne środowisko-szansą na integrację społeczną          w powiecie  
średzkim” ,
-Informacja z realizacji projekty pn. ,,Jestem Aktywny”
W roku 2009 podejmowano następujące działania:

I. W ramach Powiatowego Programu  Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 
w Zakresie Rehabilitacji Społecznej  wykonane zadania obrazuje poniższa tabela.

Lp. Cel programu  Zadania realizowane  w 2009r. Jednostka 
realizująca zadania 

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,  a  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:
1)  rozszerzano  działalność   środowiskowego  domu 
samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
oraz  warsztatu  terapii  zajęciowej  poprzez  realizację 
projektów:
-,,Jesteśmy Aktywni”
-,,Przyjazne środowisko-szansą na integrację społeczną 
w powiecie średzkim”
3.W  ramach  tworzenie  środowiska  fizycznego 
dostępnego dla osób niepełnosprawnych 
 1)12  osobom 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 

Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie
Przy współpracy z:
 Wydziałem Polityki 
Społecznej Starostwa 
Powiatowego
-organizacjami 
pozarządowymi



usług   poprzez  zapewnienie  dowozu  do  miejsca 
świadczenia usługi.

4.W  ramach   doskonalenia  systemu  informacji 
dotyczącej  usług  i  świadczeń  dla  osób 
niepełnosprawnych  zapewniono:
1) usługi doradcy ds. osób niepełnosprawnych,
2)wydano informatora ,
c)udostępniano  informacje  na  stronach  PCPR  , 
d)kontynuowano działalność kafejki internetowej.

5.  W  ramach  stwarzanie  możliwości  do  aktywnego 
uczestnictwa w życiu kulturalnym, sporcie, rekreacji 
 i turystyce:
-dofinansowywano 18 przedsięwzięć z zakresu kultury, 
turystyki  i rekreacji 
6.W  ramach  kształtowania  w  społeczeństwie 
właściwych postaw i zachowań sprzyjających integracji 
z osobami niepełnosprawnymi:
1)  prowadzono  działania  mające  na  celu  zwiększanie 
integracji  osób  niepełnosprawnych   w  środowisku 
lokalnym , w szczególności poprzez:
-organizację  festiwalu  wokalno-instrumentalnego  dla 
dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,
-organizację 3 konferencji,
-promowanie  efektów  działalności  osób 
niepełnosprawnych w ramach organizowanych wystaw 
prac  artystycznych  i  przeglądu  twórczości  –  zadanie 
realizowane w ramach projektu ,,Jestem Aktywny”

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

Lp. Cel programu  Zadania realizowane  w 2009r. Jednostka 
Realizująca zadania 

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
- 6 osób niepełnosprawnych uzyskało stypendium 
stażowe  
-2 osoby objęto szkoleniem sfinansowanym ze 
środków PFRON

2. przeprowadzono kursy i szkolenia dla 
uczestników  projektu współfinansowanego ze 
środków EFS PN .,,Przyjazne środowisko szansą 
na integrację społeczną w powiecie średzkim” 

Powiatowy Urząd Pracy przy 
współpracy z Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie

Powiatowe 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 2009roku

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 pracownika socjalnego-
doradcę ds. osób niepełnosprawnych , psychologa w 
ramach Punktu Konsultacyjnego  dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi, kadrę terapeutyczna 
Środowiskowego Domu Samopomocy 

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 szkolenie dla kadry PCPR, PUP,
OPS, placówek oświaty  oraz pracodawców  nt. 
wsparcia osób niepełnosprawnych

4.Realizowano projekt ,,Jestem Aktywny” - działania 
ukierunkowane były na zapobieganie dyskryminacji 
osób z zaburzeniami psychicznymi w środowisku 
lokalnym oraz kształtowanie właściwych postaw 
społeczności (informacja w załączeniu)

PCPR przy współpracy z : 
-Wydziałem 
Polityki Społecznej 
Starostwa Powiatowego 
w Środzie Wlkp.
-Powiatowym Urzędem 
Pracy w Środzie Wlkp.
-Ośrodkami Pomocy 
Społecznej



INFORMACJA  Z REALIZACJI PROJEKTU PN. ,,JESTEŚMY AKTYWNI”

Projekt pn.” Jesteśmy Aktywni” miał na celu  rozwój form oparcia społecznego w powiecie średzkim  poprzez:
 1. Rozszerzenie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy .
  2. Zwiększenie dostępności osób z zaburzeniami psychicznymi do korzystania z usług Środowiskowego Domu 
Samopomocy  przez  osoby  zamieszkałe   w  szczególności  na  terenach  wiejskich,  które  z  uwagi  na  brak 
możliwości  komunikacyjne miały utrudniony dostęp doświadczonych usług.

 Opis zrealizowanego zadania 
 Planowane działania  projektu ,,Jesteśmy aktywni” realizowane były w okresie od 01lipca do 31 grudnia 2009r.  
Realizatorami   poszczególnych  zadań  była  profesjonalna  kadra  ,  mająca  doświadczenie  w pracy  z osobami 
niepełnosprawnymi z zaburzeniami psychicznymi. W ramach  realizacji projektu wykonano zadania:

1. W ramach wdrażania  nowatorskich działań na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi-uczestników 
ŚDS i członków ich rodzin :

1) na bazie działającego ŚDS powstał Klub pn. .,,Jesteśmy Aktywni”,  w ramach  którego przeprowadzono :
a)  zajęcia edukacyjne   dla osób z zaburzeniami  psychicznymi jak i dla członków ich rodzin  pn. „ Zrozumieć 
chorobę i radzić sobie z nią”,
b) wieczory dyskusyjne  pn. „ Dialog” – zorganizowano cykl popołudniowych i wieczornych spotkań ,  podczas  
których  między innymi prezentowano ciekawe filmy  , utwory poetycko-muzyczne, ponadto    uczestniczono 
w przeglądzie teatralnym ,,Melpomena 2009”, wystawie  malarskiej itp.
W  ramach  podejmowanych  działań  współpracowano  z  organizacjami  pozarządowymi   a  w  szczególności  
ze Stowarzyszeniem Pomocy ,,SOS” a  także  z  Biblioteka   Miejską,  Ośrodkiem Kultury,  Galerią  Korytage,  
Domem Pogodnej Jesieni.  Oferta została również skierowana do rodziców uczniów klas specjalnych  , z której 
niestety nie skorzystali.
2) w ramach umacniania własnej aktywności osób z zaburzeniami psychicznymi i członków ich rodzin powstały 
dwie grupy wsparcia- dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz dla członków rodzin   , tematem wiodącym 
prowadzonych grup  było   „ Promowanie zdrowego stylu życia w zaburzeniach psychicznych” .
3)  przeprowadzono  warsztaty  ,  których  celem było  motywowanie  do  podejmowania  aktywności  społecznej 
i zatrudnienia :
a)  „Wybieram  –działam”   -  motywujące  uczestników  do  określenia  obszaru  własnych  zainteresowań 

i predyspozycji zawodowych.
b)  „ Mój budżet” – doskonalące umiejętności efektywnego gospodarowania własnymi środkami 
c) „ Ja pracuje”   - mające na celu przygotowanie do pracy . Z pośród grupy 10 osobowej-uczestników ŚDS 

wytypowano 2 osoby, z którymi zostały zawarte umowy-zlecenia  na okres 3 miesięcy na wykonanie prac 
gospodarczych w obiektach  , w których realizowane są zadania pomocy społecznej . 

      Nadzór nad realizacją zadania sprawował pracownik socjalny ŚDS.
d)  w  zakresie  zwiększenia  umiejętności  korzystania  z  nowoczesnych  technologii   prowadzono  ,,Kafejkę 

Internetową”,
e)  w celu zwiększenia ofert ŚDS  zakupiono niezbędne wyposażenie dopracowani witrażu i rozpoczęto pracę 
     z  zainteresowanymi uczestnikami ŚDS ta formą zajęć.

2.W ramach organizowania partnerskich  przedsięwzięć  dla pokonywania przez  osoby z zaburzeniami 
psychicznymi barier społecznych przeprowadzono:

a)    warsztaty   pn.  „Załatwiam  swoje  sprawy”-  w  ramach,  którego  przeprowadzono  treningi   nabywania  
umiejętności    załatwiania różnego typu spraw w różnych urzędach,
b)  pracownicy i uczestnicy pracowni  komputerowej  ŚDS opracowali  i  wydali  Informator nt.  świadczonych 
usług  w  zakresie  pomocy  społecznej  w  powiecie  średzkim  w  liczbie  1000  egzemplarzy,  który  został  
rozpowszechniony wśród mieszkańców powiatu średzkiego ,w szczególności za pośrednictwem pracowników 
socjalnych tut. PCPR, OPS,
c)   w dniu 8 października  2009r.  zorganizowano przegląd twórczości artystycznej środowiskowych domów 
samopomocy  „VENA  2009”  ,  wydarzenie  to  wiązało  się  również  z  rozpoczęciem  lokalnej   kampanii 
informacyjno- edukacyjnej  pn., ,Jesteśmy Aktywni”. 



3.  W zakresie  promowania integracji  społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi i przełamywania 
stereotypów dotyczących  zaburzeń psychicznych w środowisku lokalnym  kontynuowano działania w 
zakresie rozszerzania oferty usług ŚDS poprzez:
 1)Kampanię informacyjno-edukacyjną  pn „ Jesteśmy Aktywni” celem, której  była promocja i  profilaktyka  
zdrowia  psychicznego,  kampanię  rozpoczęto  8  października   Przeglądem  Twórczości  Uczestników 
Środowiskowych  Domów  Samopomocy  Vena  2009,  kampanię  prowadzono  do  miesiąca  grudnia  2009r., 
w ramach kampanii zorganizowano:
- z okazji  „ Międzynarodowego Dnia Osoby Niepełnosprawnej:  

 spotkanie  z  młodzieżą  z  Liceum  Profilowanego  o  specjalności  –  praca  socjalna,  podczas  którego 
młodzież  zapoznała  się  z  charakterem  placówki,  strukturą  organizacyjną  ,  a  także  metodami 
i technikami pracy  z osobami z zaburzeniami psychicznymi w ramach terapii zajęciowej,

 Szkolenie psychoedukacyjne  dla przedstawicieli władzy samorządowej, pracodawców, pracowników 
PUP, przedstawicieli  jednostek organizacyjnych służb pomocy społecznej i oświaty oraz organizacji  
pozarządowej,

- przygotowano i zorganizowano „Dni otwarte”  ŚDS, którym towarzyszyła wystawa prac uczestników ŚDS,
- w ramach promowania twórczości artystycznej osób z zaburzeniami psychicznymi zorganizowano w Wydziale 

Promocji Powiatu  - Galeria Korytage wystawę prac uczestników terapii zajęciowej,
- rozpowszechniane były materiały promocyjne dot. działalności ŚDS,
2) prowadzono Punkt Konsultacyjny w zakresie poradnictwa  do zaburzeń psychicznych
3)  Kontynuowano  redagowania  i  wydawania  biuletynu  „Mosty  zamiast  murów”  promującego  zdrowie 
psychiczne,  rozpowszechniany  był w szkołach, organizacjach pozarządowych związanych z pomocą społeczną,  
OPS na terenie powiatu średzkiego, PUP,
4)  umieszczono  na  stronie  internetowej  PCPR   informacje  nt.  zdrowia  psychicznego  oraz   realizowanym 
projekcie,
5)zorganizowano  wyjazd  integracyjny  pn.,,  Tworzymy  jedna  rodzinę”  dla  20   uczestników  ŚDS  wraz 
z 5 opiekunami (kadrą ŚDS) połączony z warsztatami w zakresie nabycia umiejętności społecznych,
6) dla zapewnienia dostępności osobom niepełnosprawnym do korzystania z usług ŚDS 
w ramach projektu zakupiono paliwo do posiadanego samochodu, co zwiększyło częstotliwość uczestnictwa 
w zajęciach,
7)dla realizacji zadań projektu zakupiono niezbędne :
a) wyposażenie :-kamerę cyfrową,-zestaw komputerowy,-drukarkę laserową kolorową,-bindownicę,
-wyposażenie do pracowni witrażu- szlifierkę do szkła z wyposażeniem,
b) materiały do realizacji zadań projektu,
8)pokryto  koszty  eksploatacyjne  części  pomieszczeń,  przeznaczonych  do  realizacji  zadań 
projektu.
4. Liczba osób objętych projektem
Mężczyźni:  150   Kobiety: 214  OGÓŁEM : 364 
5. Rezultaty realizacji zadania :     
  1. Nawiązano ścisłą współpracę pomiędzy lokalnymi podmiotami polityki społecznej działającymi w obszarze 

pomocy społecznej  na  rzecz  osób  z  zaburzeniami  psychicznymi  ,  tym  samym  rozwinięto  sieć  oparcia 
społecznego  dla  tj.  grup  osób  ,  co  umożliwia   kompleksową  pomoc   w  pokonywaniu  alienacji   osób 
z zaburzeniami psychicznymi  w środowisku lokalnym. 

   2.  Wzrost  świadomości  społecznej  i  wiedzy   na  temat  istoty  i  choroby  psychicznej,  jak  również 
funkcjonowania osób z tą chorobą , co ma wpływ na ograniczenie zjawiska marginalizacji społecznej tej 
grupy osób w środowisku lokalnym.

   3. Przeprowadzone działania osobami z zaburzeniami psychicznymi przyczyniły się do :
        -  zwiększenia   ich  aktywności  życiowej,  rozwinięcia  ich  zainteresowań,  zwiększenia  umiejętności 

interpersonalnych,  jak  również  wzrostu  umiejętności   planowania  i  efektywnego  gospodarowania 
finansami i swoim czasem,

        -  wzrosła samoocena  uczestników  oraz wiedza na temat   własnych  zasobów  i predyspozycji
            zawodowych,
        -  2 osoby przez okres 3 miesięcy były zatrudnione w ramach umowy zlecenia , tym samym wzrosła ich  

motywacja do poszukiwania pracy na otwartym rynku pracy,
   4. Powstał Klub ,,Jesteśmy Aktywni” oraz grupy wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i członków 

ich rodzin , co wzmocniło system rodzinny osób z zaburzeniami psychicznymi objętych projektem.
   5.  Zwiększona  została  dostępność  do  uzyskania  wiedzy  na  temat  zaburzeń  psychicznych  i  możliwości  

uzyskania pomocy poprzez ;
    - Kontynuację  działań Punktu Konsultacyjnego ,



    - opracowanie  i rozpowszechnianie informatora na temat świadczonych usług w powiecie średzkim w liczbie 
1000 egz.

Wykaz organizacji,  które otrzymały pomoc finansową w 2009 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. Polski Związek Niewidomych
ul. Daszyńskiego 5
63-000 Środa Wlkp.

Wycieczka turystyczna do 
miejscowości Dziwirzyna

7.152,00 13.933,50

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

Wyjazd turystyczno-rekreacyjny 
do Dziwnówka

10.000,00 20.796,28

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

Piknik rekreacyjno-kulturalny 
dla osób niepełnosprawnych

2.000,00 4.239,48

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

Wycieczka turystyczno-
rekreacyjna do Ustronia 
Morskiego 

2.000,00 8.110,18

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

Wycieczka kulturalno-
rekreacyjna do Sianożęt

2.000,00 7.668,92

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

Wycieczka kulturalno-
rekreacyjna do Rewala

2.000,00 6.030,12

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

Wycieczka kulturalno-
rekreacyjna do Ustronia 
Morskiego

2.000,00 8.241,66

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

Wycieczka kulturalno-
rekreacyjna do Świnoujścia

2.000,00 14.498,51

9. Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Sportowa 9C 
63-000 Środa Wlkp.

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

2.000,00 4.698,97

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

Spotkanie kulturalne z okazji 
„DNIA  SENIORA”

1.410,00 2.350,00

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

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

26.618,00 45.387,67

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

Wycieczka rekreacyjna do 
Karpacza

2.000,00 14.432,00



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

Wyjazd turystyczno-rekreacyjny 
do Zakopanego

2.000,00 15.872,00 

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

Wycieczka turystyczna do 
Częstochowy

1.080,00 1.819,00

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

Impreza kulturalna pn. 
„Spotkanie Wigilijne”

840,00 1.416,00

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

Spotkanie kulturalne 
„MIKOŁAJKI”

1.200,00 2.257,53

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

Spotkanie kulturalne 
kultywujące tradycje wigilijne

1.500,00 2.500,00

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

Zorganizowanie spotkań  z 
okazji „DNIA SENIORA”
dla osób niepełnosprawnych 
z terenu powiatu(zadanie 
zlecone w ramach otwartego 
konkursu)

4.639,00 6.572,87

                                                                                                                    Razem: 72.439,00 180.824,69



Bilans potrzeb w zakresie pomocy społecznej 

w powiecie średzkim

na rok 2010

                                                                    



Realizacja  zadań powiatu w zakresie pomocy społecznej wymaga odpowiednich nakładów finansowych 

Bilans  potrzeb na 2010 rok przedstawia się  następująco:

I. W zakresie opieki na dzieckiem i rodziną:

Organizowanie opieki w rodzinach zastępczych oraz udzielanie pomocy pieniężnej wychowankom 
rodzin zastępczych i placówek.

                  Z a d a n i e Bilans potrzeb
na rok 2010

Przyznane środki
na rok 2010

Świadczenia społeczne
§ 3110

616.090,00 534.887,00

Pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych  w tym 
zawodowe rodziny zastępcze

435.519,00 413.289,00    

Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki
dla wychowanków rodzin zastępczych i placówek 

126.984,00 91.922,00

Pomoc na zagospodarowanie
w formie rzeczowej

5.000,00 2.500,00 

Pomoc  pieniężna na usamodzielnienie 46.116,00 24.705,00

Pomoc pieniężna na przyjęcie dziecka do rodziny 
zastępczej

2.471,00 2.471,00

Zakup usług pozostałych
§ 4300

23.200,00 3.200,00

Koszty wydania opinii dla kandydatów na rodziny 
zastępcze

3.200,00 1.200,00

Koszty związane z realizacją programu z zakresu 
opieki nad dzieckiem i rodziną – udział własny

20.000,00 2.000,00

OGÓŁEM 639.290,00 538.087,00



II. Potrzeby w zakresie utrzymania powiatowych jednostek realizujących zadania
 z zakresu pomocy społecznej

Jednostka Wydatkowane 
środki w roku 2009

Bilans potrzeb 
na rok 2010

Przyznane środki 
na rok 2010

Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie

420.057,46 508.971,00 422.295,00

Ośrodek Adopcyjno-
Opiekuńczy(zadanie realizowane 
przez PCPR)

18.392,52 19.049,00 19.049,00

Ośrodek Interwencji Kryzysowej 202.521,78 247.617,00 194.692,00
Ośrodek wsparcia –Środowiskowy 
Dom Samopomocy
Zadanie rządowe

1.020.235,74 1.083.140,00 992.880,00

Powiatowy Zespół 
ds. Orzekania  o Niepełnosprawności
zadanie rządowe

92.488,13 130.000,00 94.613,00

Pozostałe działania
- udział własny w realizacji projektu 
systemowego pn. „Przyjazne 
środowisko – szansa na integracje 
społeczna w powiecie średzkim” w 
ramach  Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzkiego – umowa na 
realizację projektu systemowego 
zawarta jest na okres od 01.04.2008r. 
do 31.12.2013r.

12.394,81 12.396,00 12.396,00

Publiczna Placówka Opiekuńczo-
Wychowawcza Ognisko 
Wychowawcze 
W Szlachcinie

682.393,84 705.227,00 705.227,00

III. Potrzeby w zakresie zatrudnienia w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 

Realizacja  nałożonych  na  powiat  zadań  w  obszarze  pomocy  społecznej   uzasadnia  konieczność  zwiększenia 
zatrudnianie profesjonalnej kadry, co obrazuje poniższe zestawienie:

Potrzeby w zakresie realizowanych zadań własnych powiatu:  - 15,00 etatów

- w tym Ośrodek Interwencji Kryzysowej-zwiększenie z 3,25 etatu do 5 etatów przyznane środki finansowe zabezpieczają 

3,25 etatu

-pozostałe sekcje –zwiększenie z 8   etatów do 10,5 etatu -przyznane środki zabezpieczają 8 etatów 

IV. Potrzeby w zakresie bazy lokalowej
Uregulowanie  kwestii  własności  nieruchomości  stanowiącej  siedzibę  PCPR  -  realizacja  projektu   pn. „Zakup 
i adaptacja obiektu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. w celu wzmocnienia infrastruktury 
społecznej w powiecie średzkim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Priorytetu  V  –  Infrastruktura  dla  Kapitału  Ludzkiego,  Działanie  5.4  –  Wzmocnienie  pozostałej  infrastruktury 
społecznej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
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