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SPRAWOZDANIE 

 

z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Środzie Wielkopolskiej za 2012 rok  

oraz ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 

 dla powiatu średzkiego. 
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SPRAWOZDANIE 

 

z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. 

za 2012 rok oraz ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla powiatu średzkiego. 

  

 

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 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. zm.). 

 ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U.                

nr 149, poz. 887 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 rodzinnej pieczy zastępczej .  

    Na powyższe  zadanie wydatkowano łącznie   466.708,30 zł, w tym:  

                                                                                                                                                                                                       

1/organizowanie i udzielanie pomocy rodzinom zastępczym-tą formą opieki objęto łącznie                   

40 dzieci w 30 rodzinach zastępczych, w tym  6 dzieci w 2 zawodowych rodzinach zastępczych, 

w tym: w 1 rodzinie pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego. Wypłacono: 

 pomoc pieniężną na pokrycie kosztów utrzymania 39 dzieci umieszczonych w  29 rodzinach 

zastępczych  w wysokości   304.062,03 zł, 

 1 świadczenie na pokrycie wydatków związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych  

 w wysokości  3.600,00zł, 

      -     1  świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego 

dziecka do rodziny zastępczej w wysokości  2.000,00zł, 

   -  1  świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z przeprowadzeniem niezbędnego 

remontu mieszkania rodziny zastępczej zawodowej w wysokości  2.000,00zł, 

    -    1  świadczenie – środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego  rodziny zastępczej           

zawodowej w wysokości  1.864,32zł, 

 

2/ objęcie pomocą usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-

wychowawczych w formie: 

 pomoc na kontynuowanie nauki-  14  wychowanków otrzymało miesięczną pomoc pieniężną 

na kontynuację nauki, w tym: 11 wychowanków z rodzin zastępczych  na kwotę 37.651,56zł,        

3 wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej na kwotę  10.455,08zł  – ogółem 

wydatkowano  48.106,64 zł, 

 pomoc na usamodzielnienie  otrzymało 7  wychowanków, w tym: 4  wychowanków z rodzin 

zastępczych  na kwotę 19.800,00zł,  3 wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej na 

kwotę  16.485,00zł  – ogółem wydatkowano  36.285,00 zł, 

   -  pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej otrzymało 5 wychowanków, w tym                    

3  wychowanków z rodzin zastępczych  na kwotę 10.500,00zł,  2 wychowanków placówki 

opiekuńczo-wychowawczej na kwotę  6.060,00zł  – ogółem wydatkowano  16.560,00 zł, 
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3/wypłacono wynagrodzenie dla 2 osób pełniących funkcję rodziny zawodowej, w tym:  1 osoba 

pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego oraz opłacono składki na ubezpieczenia społeczne              

i Fundusz Pracy -wydatkowana kwota    40.796,57  zł, 

 

4/wypłacono wynagrodzenie osobowe wraz z  pochodnymi oraz odpisem na ZFŚS na 2012r.  dla  

koordynatora pieczy zastępczej- w wysokości 8.201,74zł, 

 

5/zakup usług pozostałych związanych z prowadzeniem grup wsparcia dla rodzin zastępczych- 

szkolenie (catering) – 3.232,00zł, 

 

  6/w systemie opieki zastępczej instytucjonalnej zadanie powiatu zapewnia Publiczna Placówka 

Opiekuńczo - Wychowawcza w Szlachcinie , w której w 2012r: 

   -  na pobycie całodobowym  przebywało 25  dzieci, w tym 3 wychowanków spoza powiatu 

średzkiego, 

     - opiekę doraźną  uzyskało 1 dziecko, którego rodzina znalazła się w sytuacji kryzysowej. 

 

2. Prowadzenie specjalistycznego  poradnictwa i  interwencji kryzysowej. 

 

   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 rodzinom 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. Zorganizowano konferencję nt.” Wsparcie dziecka i rodziny – pomoc osobom uprawnionym 

do alimentów” dla przedstawicieli władz samorządowych gmin powiatu, kadry socjalnej 

pomocy społecznej, kuratorów sądowych, policji oraz organizacji pozarządowych 

działających w obszarze wsparcia dziecka i rodziny w powiecie średzkim, której 

przedmiotem było w szczególności omówienie zasad pomocy osobom uprawnionym do 

otrzymywania alimentów oraz działań podejmowanych przez właściwe organy wobec 

dłużników alimentacyjnych zgodnie z zapisami znowelizowanej ustawy   o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów oraz przepisów karnych.      

3. Zorganizowano szkolenie dla pracowników tut. Centrum pn.”Praca socjalna – rola 

pracowników socjalnych w systemie wsparcia dziecka i rodziny oraz osób 

niepełnosprawnych”. 

4. Zorganizowano szkolenie pn. “Kontrola zarządcza – ocena kontroli zarządczej w PCPR” dla 

pracowników tut. Centrum. 

5. Zorganizowano konferencję nt. “Razem – przeciwko przemocy w rodzinie” dla 

przedstawicieli władz samorządowych gminy i powiatu, przedstawicieli organizacji 

pozarządowych, kadry socjalnej powiatu, pedagogów i wychowawców szkolnych, kuratorów 

sądowych, prokuratury, policji, przedstawicieli więziennictwa. 

6. Zorganizowano  szkolenie nt. “Wsparcie dziecka i rodziny – zadania gminy i powiatu” dla 

przedstawicieli jednostek powiatowych i gminnych działających w obszarze wsparcia dziecka 

i rodziny oraz pracowników tut. Centrum. 
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7. Zorganizowano  szkolenie nt. “Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – praca z ofiarą            

i sprawcą przemocy w rodzinie” dla kadry socjalnej powiatu, oraz przedstawicieli policji        

i członków zespołów interdyscyplinarnych oraz pracowników tut. Centrum.          
      

 

III. Pomoc osobom niepełnosprawnym. 

 

1. W ramach prowadzonej działalności z zakresu rehabilitacji społecznej przez Środowiskowy 

    Dom Samopomocy specjalistyczną pomocą objęto   71 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 137 osób 

    niepełnosprawnych wraz z opiekunami na kwotę  114.000zł, 

 

2/  165  osobom dofinansowano zakup przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych  

    i sprzętu rehabilitacyjnego  na kwotę  111.607zł, 

 

3/  10 osobom wypłacono dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się na kwotę 

     25.190zł,   5 osobom wypłacono dofinansowanie do likwidacji barier technicznych na kwotę 

     10.347zł, 17 osobom wypłacono dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych                                    

     na kwotę 127.723zł, 

 

4/ dofinansowano koszty działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Środzie Wlkp. na kwotę            

815.036zł  ze środków  PFRON, 

 

5/ dofinansowano zadanie z zakresu sportu, kultury i turystyki dla osób niepełnosprawnych 

    na podstawie zawartych  umów  na kwotę  63 740zł  /z dofinansowania korzystało 660 osób/, 

 

6/ sfinansowano koszt szkolenia dla 1 osoby niepełnosprawnej poszukującej pracy nie pozostającej w 

zatrudnieniu – szkolenie pn.”Kierowca wózków jezdniowych z wymianą butli gazowych” na kwotę 

972zł.   
 

 

7/ wypłacono stypendia stażowe dla 2 osób  niepełnosprawnych poszukujących pracy nie 

pozostających w zatrudnieniu na kwotę 8.039zł. 

 

8/ dofinansowano  wspieranie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej  i społecznej zlecane 

fundacjom i organizacjom pozarządowym – zawarto 2 umowy z  1 podmiotem w tym:                          

na prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek na kwotę 

40.000zł, oraz na organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego 

wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej na kwotę 15.000zł . 
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b) 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 159 161 

- osoby powyżej 16 r. życia 687 684 

-wydano 156  legitymacji dla osób niepełnosprawnych. 

  

 

c) w ramach realizacji pilotażowego programu pn. „Aktywny samorząd” wypłacono 

dofinansowanie na ogólną kwotę 60.494zł, w tym ,w obszarach wsparcia: 

- obszar A – 4.250zł 

- obszar B1 – 1.788zł 

- obszar B2 – 4.928zl 

- obszar C – 37.809zł 

- obszar D – 11.719zł 

                                                               

                                                                  

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 na sfinansowanie programu korekcyjno- -edukacyjnego  dla sprawców 

przemocy w rodzinie w wysokości 5.640,00zł, 

 dotację na realizację  bieżących zadań własnych powiatu przeznaczoną na realizację 

obowiązkowego zwiększenia świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w 

rodzinach o których mowa w art.240 ust.3 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej w wysokości 10.500,00zł, 

 dotację na realizację  bieżących zadań własnych powiatu przeznaczoną na dofinansowanie 

wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych zgodnie z art.197 ust.1 Ustawy z dnia 9 

czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej   w wysokości 9.990,00zł, 

 

B/ W 2012r. PCPR rozpoczęło realizację projektu  konkursowego na lata 2012-2014 w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII- Promocja integracji społecznej                       

pn. „Aktywni niepełnosprawni mają szansę w powiecie średzkim” – na ogólną kwotę 889.924,68zł, 

w tym w roku 2012r. - 441.105,84zł zgodnie z umową nr POKL.07.02.01-30-098/11-00 z dnia  

09.12.2011r. 
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C/ 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. - Aneks nr POKL.07.01.02-30-014/08-04 z dnia 

02.08.2012r. 

W 2012r. przyznano dofinansowanie zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie realizacji 

ww.  projektu na kwotę  641.515,00zł / w tym  płatności ze środków europejskich w kwocie 

545.287,75zł,  dotacja celowa z budżetu krajowego w wysokości 28.868,17zł, wkład własny  

Beneficjenta w kwocie 67.359,08zł, w tym 33.679,54zł środki JST, 33.679,54zł środki PFRON/- 

D/PCPR realizuje uchwaloną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009-2020 

oraz programy w obszarze pomocy społecznej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

 

1.Raport z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych  

na lata 2009-2020  

2.Ocena zasobów pomocy społecznej  
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