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Wstęp 

Przedłożenie  niniejszego sprawozdania jest realizacją obowiązku nałożonego na osoby 

kierujące powiatowymi centrami pomocy rodzinie, określonego  w art. 112 ust. 12 ustawy                            

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.), według 

którego kierownik powiatowego centrum pomocy rodzinie składa coroczne sprawozdanie 

radzie powiatu z działalności centrum oraz zapisami art. 76 ust. 4pkt 15 ustawy z dnia                    

9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie  pieczy zastępczej stanowiącymi, że 

organizator rodzinnej pieczy zastępczej przedstawia staroście i radzie powiatu coroczne 

sprawozdanie z efektów  pracy.  

 
 

I. Podstawy prawne funkcjonowania jednostki i realizowane zadania 

    

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej  zwane dalej PCPR jest 

jednostką organizacyjną powiatu średzkiego, prowadzoną w formie jednostki budżetowej, 

utworzoną w celu wykonywania zadań powiatu z zakresu pomocy społecznej. PCPR 

obejmuje swoim działaniem obszar powiatu średzkiego. Podstawą gospodarki finansowej  

jednostki jest roczny plan finansowy, sporządzany na rok budżetowy zgodnie                              

z obowiązującą procedurą budżetową. PCPR realizuje zadania powiatu z zakresu pomocy 

społecznej określone: 

 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 

 ze zm.). 

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

(Dz. U.  nr 149, poz. 887 ze zm.).                                                                                                                                         

 

Zgodnie z ww. przepisami prawa PCPR:  

 

1. opracowuje i realizuje powiatową strategię rozwiązywania problemów społecznych,  

2. opracowuje i realizuje powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 

ochrony ofiar przemocy w rodzinie, 

3. udziela pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej , w tym prowadzi 

specjalistyczne poradnictwo dla osób wymagających wsparcia w rozwiązywaniu 

problemów życiowych,  

4. organizuje pomoc w integracji ze środowiskiem osobom mającym trudności                     

w przystosowaniu do życia w środowisku,  

5. szkoli i doskonali zawodowo kadry pomocy społecznej z terenu powiatu,  

6. organizuje doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek pomocy 

społecznej z terenu powiatu,  

http://dz.u.nr/
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7. organizuje wsparcie osobom usamodzielnianym, opuszczającym placówki,                     

o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, 

8. z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych  PCPR realizuje:  

 powiatowy program działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie 

rehabilitacji społecznej i przestrzegania praw osób niepełnosprawnych,     

 podejmuje działania zmierzające do ograniczania skutków niepełnosprawności,     

 współpracuje z instytucjami i  organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz 

osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej,          

 dofinansowuje uczestnictwo osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach 

rehabilitacyjnych, zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne                   

i środki pomocnicze, likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się                

i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,      

 dofinansowuje sport, kulturę, rekreację i turystykę osób niepełnosprawnych. 

 

PCPR pełni rolę organizatora rodzinnej pieczy zastępczej i realizuje zadania z jej 

zakresu, w szczególności:  

1. opracowuje i realizuje 3 – letni program  dotyczący rozwoju pieczy zastępczej,  

2. organizuje i zapewnia pieczę zastępczą w formie rodzinnej oraz instytucjonalnej,  

3. organizuje wsparcie osobom usamodzielnianym, opuszczającym rodziny zastępcze, 

rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo – wychowawcze poprzez wspieranie 

procesu usamodzielnienia,  

4. organizuje szkolenia dla prowadzących rodzinną i instytucjonalną formę pieczy 

zastępczej oraz pozyskuje kandydatów do pełnienia tej funkcji,  

5. organizuje wsparcie dla rodzinnej pieczy zastępczej, w szczególności poprzez 

tworzenie grup wsparcia i specjalistyczne poradnictwo,  

6. przyznaje świadczenia na usamodzielnienie, kontynuację nauki oraz udziela informacji             

o uprawnieniach i obowiązkach osób usamodzielnianych,  

7. finansuje koszty świadczeń pieniężnych dotyczących dzieci z terenu innego powiatu 

umieszczonych w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej.  

 

 

W okresie sprawozdawczym realizacja zadań przedstawiała się następująco: 

 

II. Piecza zastępcza 

  

1. Rodzinna piecza zastępcza  

 

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej (Dz. U.  nr 149, poz. 887 ze zm.)  piecza zastępcza jest sprawowana                  

w przypadku niemożności zapewnienia opieki i wychowania dziecku  przez rodziców 

biologicznych. Piecza zastępcza prowadzona jest w formie rodzinnej i instytucjonalnej. 

Formami rodzinnej pieczy zastępczej są: rodzina zastępcza i rodzinny dom dziecka. 

Rodziny zastępcze dzielą się na: spokrewnione, które tworzą małżonkowie lub osoba 

będąca wstępnym lub rodzeństwem dziecka, niezawodowe i zawodowe, w tym 

zawodowe pełniące funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowe specjalistyczne. 
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Rodziny niezawodowe, zawodowe oraz rodzinne domy dziecka tworzą małżeństwa          

lub osoby niepozostające w związku małżeńskim, niebędące wstępnymi lub 

rodzeństwem dziecka.  

 

      W roku 2013 realizacja zadań w tym obszarze przedstawia się następująco:  

 

1) organizowanie i udzielanie pomocy rodzinom zastępczym - tą formą opieki 

objęto łącznie 51 dzieci (w tym 22 dzieci pochodzących z innych powiatów)                  

w 32  rodzinach zastępczych, w tym 13 dzieci (w tym 8 dzieci z innych powiatów )                  

w 2 zawodowych rodzinach zastępczych, z czego 9 dzieci (w tym 6 dzieci z innych 

powiatów) w 1 rodzinie pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego.                                                 

Wypłacono: 

-   świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania 51 dzieci umieszczonych                      

w 32 rodzinach zastępczych  w wysokości 356 667,09 zł, 

     -    11 świadczeń na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami 

przyjmowanego dziecka do rodziny zastępczej w wysokości 14 700,00zł, 

-    świadczenie związane z remontem domu jednorodzinnego, w którym zamieszkuje 

rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego w wysokości              

4 000,00zł, 

-   środki finansowe na utrzymanie domu jednorodzinnego, w którym zamieszkują 

rodziny zastępcze zawodowe – 3 świadczenia na kwotę 9 634,28zł, 

-   świadczenie na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub 

innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki - jednorazowo             

(1 świadczenie na kwotę 2 500,00zł), 

-   wypłacono wynagrodzenie z tytułu zawartych umów dla 2 osób pełniących funkcję 

rodziny zawodowej, w tym: 1 osoba pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego oraz  

dla 2 rodzin pomocowych - wydatki na powyższe wynagrodzenia wraz                             

z pochodnymi wyniosły 77 467,16 zł, 

-   wypłacono wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 r. 

wraz z  pochodnymi oraz odpisem na ZFŚS 2013r. dla  koordynatora pieczy 

zastępczej w wysokości 22 883,89zł. 

 

2) Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z powiatu średzkiego  umieszczonych           

w rodzinnej pieczy zastępczej w innych powiatach. W 2013 r. realizowano łącznie  

9 porozumień dotyczących pokrywania kosztów utrzymania dzieci z powiatu 

średzkiego umieszczonych w rodzinach zastępczych poza powiatem, w tym 

kontynuowano 9 porozumień z lat ubiegłych - wydatkowano ogółem 77 441,98 zł. 

 

2. Instytucjonalna piecza zastępcza  

 

W systemie opieki zastępczej instytucjonalnej zadanie powiatu zapewnia Publiczna 

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Szlachcinie. W 2013r. na pobycie 

całodobowym  przebywało 20 dzieci, w tym 3 wychowanków spoza powiatu 

średzkiego. 

     Miesięczny koszt utrzymania dziecka w placówce wynosił 3.860 zł. 
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3. Pomoc  dla  usamodzielnianych wychowanków  rodzin zastępczych                       

i placówek   

 

W roku 2013 w ramach realizacji indywidualnych programów usamodzielnienia 

pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej przyznano następującą pomoc: 

  na kontynuowanie nauki - 14  wychowanków otrzymało miesięczną pomoc                             

na kontynuację nauki, w tym: 10 wychowanków z rodzin zastępczych  na kwotę              

41 030,74 zł, 4 wychowanków placówki opiekuńczo - wychowawczej na kwotę              

7 667,75 zł  – ogółem wydatkowano 48 698 49 zł,  

  na usamodzielnienie  otrzymał 1 wychowanek  placówki opiekuńczo -

wychowawczej na kwotę 6 600,00zł, 

-   na zagospodarowanie otrzymał 1 wychowanek placówki opiekuńczo -

wychowawczej na kwotę 1 500,00zł. 

 

 

PCPR zgodnie z Zarządzeniem  Nr 14/1011 Starosty Średzkiego z dnia 30 września 

2011r. pełni funkcję organizatora rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu 

średzkiego. Na podstawie art. 76 ust. 4 pkt 15 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 ze zm.)  

przedstawiam poniżej sprawozdanie z efektów pracy za rok 2013.                                                                                                                                    

 

 

III. SPRAWOZDANIE ORGANIZATORA RODZINNEJ PIECZY 

ZASTĘPCZEJ Z EFEKTÓW PRACY  ZA  ROK 2013 

 

W związku z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2012r. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013r. poz. 135 ze zm.) 

zarządzeniem nr 14/1011 Starosty Średzkiego z dnia 30 września 2011r. organizatorem 

rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Średzkiego zostało Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej, zwane dalej PCPR. Zgodnie z zapisem 

cytowanej ustawy w PCPR zadania w tym obszarze realizuje Zespół do spraw pieczy 

zastępczej.  

 

W roku 2013 działania Zespołu ds. pieczy zastępczej prowadzone były w 32 rodzinach 

zastępczych, w których łącznie opieką objętych zostało 51 dzieci oraz w środowisku                

14 pełnoletnich usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej. 

 

Zadania organizatora pieczy zastępczej zostały określone ustawą o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej, sposób ich realizacji oraz  efekty przedstawia 

poniższe zestawienie: 
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Lp.   Zadania określone 

ustawą o wspieraniu 

rodziny i pieczy 

zastępczej 

Sposób realizacji przez 

Organizatora 

Efekty podejmowanych działań 

1. prowadzenie naboru  

kandydatów do 

prowadzenia funkcji 

rodziny zastępczej 

zawodowej, rodziny 

zastępczej niezawodowej 

lub prowadzenia 

rodzinnego domu dziecka 

W miesiącu sierpniu 2013 r.                            

w czasie trwania Tygodnia 

Aktywności Społecznej 

przeprowadzona została 

kampania  promująca 

rodzicielstwo zastępcze,  

ponadto  na stronie 

internetowej PCPR znajdują 

się informacje na temat 

tworzenia rodzin zastępczych. 

 

7 osób zgłosiło gotowość bycia    

niezawodową rodzina zastępczą. 

2. kwalifikowanie osób 

kandydujących                     

do pełnienia funkcji 

rodziny zastępczej lub 

prowadzenia rodzinnego 

domu dziecka oraz 

wydawanie zaświadczeń 

kwalifikacyjnych 

zawierających 

potwierdzenie ukończenia 

szkolenia 

Przeprowadzono kwalifikację 

poprzez weryfikacje spełniania 

warunków wynikających                   

z ustawy o wspieraniu rodziny                

i pieczy zastępczej. 

Zakwalifikowano do szkolenia               

7 kandydatów.   

3. organizowanie szkoleń dla 

kandydatów do  pełnienia 

funkcji rodziny zastępczej 

lub prowadzenia 

rodzinnego domu dziecka  

Przeprowadzono szkolenie dla 

kandydatów do pełnienia 

funkcji rodziny zastępczej - 

szkolenie prowadzone było 

przez 2 pracowników PCPR - 

trenerów programu Szkoła dla 

Rodzin Zastępczych (program 

zatwierdzony decyzja MPiPS              

z dnia 12.02.2007r. DPS-II-

4122-2TU/07). 

 

Do szkolenia przystąpiło 7 osób  oraz                 

2 osoby kontynuowały szkolenie 

rozpoczęte w 2012 r. 

Wszyscy kandydaci  ukończyli 

szkolenie i otrzymali stosowne 

zaświadczenie. W przeszkolonych 

rodzinach wychowuje się 6 dzieci.  

4. przeprowadzanie badań 

pedagogicznych                      

i psychologicznych oraz 

analizy sytuacji materialno 

-  bytowej  kandydatów do 

pełnienia funkcji rodziny 

zastępczej  lub 

prowadzenia rodzinnego 

domu dziecka 

Przeprowadzono badania 

psychologiczno- 

pedagogiczne oraz dokonano 

analizy sytuacji materialno - 

bytowej kandydatów do 

pełnienia funkcji rodziny 

zastępczej.  

Przebadano 7 osób będących 

kandydatami na rodziców 

zastępczych - badania pozwoliły 

zdiagnozować środowiska rodzinne 

kandydatów  pod kątem zdolności           

do pełnienia funkcji rodziny 

zastępczej.  

5. zapewnienie pomocy            

i wsparcia osobom 

sprawującym rodzinną 

Prowadzono spotkania grup 

wsparcia dla rodzin 

zastępczych.  

 Odbyło się 12 spotkań po 4 godziny, 

spotkania prowadzone były przez 

psychologa, pedagoga, pracownika 
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pieczę zastępczą,                   

w szczególności w 

ramach grupy wsparcia 

  socjalnego w formie warsztatów 

podnoszących umiejętności 

wychowawcze. Brało w nich udział  

12-15 osób. Warsztaty wzmocniły 

uczestników spotkań w zakresie 

pełnionych funkcji rodziny zastępczej. 

6.  współpraca                           

ze środowiskiem 

lokalnym,                                 

w szczególności                      

z ośrodkami pomocy 

społecznej, sądami  i ich 

organami pomocniczymi, 

instytucjami oświatowymi, 

podmiotami leczniczymi,  

a także kościołami                       

i związkami 

wyznaniowymi oraz z 

organizacjami 

społecznymi  

Organizator współpracował z: 

- ośrodkami pomocy 

społecznej, 

- sądami rodzinnymi,  

- instytucjami oświaty,  

- placówkami służby zdrowia. 

Efekty współpracy z ww. instytucjami: 

1/ sprawny  przepływ bieżących 

informacji na temat: 

- funkcjonowania dziecka w rodzinie 

zastępczej, jego stanu zdrowia, 

- rodziców biologicznych dzieci 

przebywających w pieczy 

zastępczej,  

      - współpraca  z wychowawcami klas,  

        pedagogami i psychologami                    

szkolnymi 

2/ pozwoliła na pozyskanie informacji                      

o osiągnięciach szkolnych i zakresu 

współpracy opiekunów zastępczych                     

ze szkołą.  

7. prowadzenie poradnictwa 

i terapii dla osób 

sprawujących rodzinną 

piecze zastępczą i ich 

dzieci oraz dzieci 

umieszczonych w pieczy 

zastępczej 

Wsparcie psychologiczne:  

- praca psychologa z rodziną            

w miejscu zamieszkania oraz         

w siedzibie PCPR. 

Z pomocy skorzystało 20 rodzin. 

Udzielone wsparcie psychologiczne   

wpłynęło pozytywnie na poprawę 

wykonywania funkcji rodziny 

zastępczej.  

 

 

8. zapewnienie pomocy 

prawnej osobom 

sprawującym rodzinną 

pieczę zastępczą,                      

w szczególności w 

zakresie prawa 

rodzinnego 

Poradnictwo prawne 

prowadzone było przez 

zatrudnionego w PCPR radcę 

prawnego w ramach umowy 

cywilno - prawnej (1raz                     

w tygodniu) oraz pracownika 

socjalnego prowadzącego  

pracę z rodzinami 

zastępczymi. 

Zapewniono  rodzinom zastępczym 

dostęp do poradnictwa prawnego.  

 

9. dokonywanie okresowej 

oceny sytuacji dzieci 

przebywających                        

w rodzinnej pieczy 

zastępczej 

Dokonano okresowej oceny 

sytuacji dziecka 

przebywającego w rodzinnej 

pieczy zastępczej - każde 

dziecko powyżej 3 roku życia 

poddane zostało ocenie co pół 

roku, a dzieci poniżej 3 r. ż. 

oceniane były  co 3 miesiące.  

 pr   Przeprowadzono 90 ocen sytuacji 

dzieci przebywających w rodzinnej 

pieczy zastępczej, oceny 

przeprowadzone były w konsultacji             

z koordynatorem rodzinnej pieczy 

zastępczej. Ponadto odbyło się 5 

posiedzeń Zespołu ds. oceny rodzin 

zastępczych - wszystkie rodziny 

zastępcze otrzymały ocenę 

pozytywną.   
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10.  udzielanie pomocy 

rodzinom zastępczym                

i rodzinie prowadzącej 

rodzinny dom dziecka              

w realizacji zadań 

wynikających  z pieczy 

zastępczej 

 

- praca koordynatora rodzinnej  

pieczy zastępczej                            

z dzieckiem i rodziną, 

- praca socjalna pracowników 

Zespołu ds. Pieczy 

Zastępczej, 

- usługi z zakresu aktywnej 

integracji w ramach 

uczestnictwa rodzin 

zastępczych w projekcie 

systemowym 

współfinansowanym                       

ze środków EFS                          

pn.,, Przyjazne środowisko -

szansą na integrację 

społeczną w powiecie 

średzkim”. 

- zatrudniono 2 koordynatorów 

rodzinnej pieczy zastępczej, którzy 

objęli pomocą 28 rodzin zastępczych, 

w stosunku do pozostałych 4 rodzin 

zadania koordynatora realizował 

pracownik Zespołu ds. Pieczy 

zastępczej, w stosunku do każdego 

dziecka opracowano i realizowano 

indywidualny plan pracy dzieckiem, 

- 13 rodzin zastępczych uczestniczyło                

w projekcie systemowym,  w ramach 

którego uczestniczyli w 7- dniowym 

Obozie Aktywnej Integracji – efektem 

było  objęcie uczestników obozu 

usługami:                                                        

- doradcy zawodowego, treningami 

umiejętności i kompetencji 

społecznych, treningami w zakresie 

nauki spędzania czasu wolnego, 

efektem prowadzonych działań było 

podwyższenie umiejętności                          

i kompetencji opiekuńczo -

wychowawczych rodzin zastępczych 

oraz zwiększenie ich integracji                    

i nawiązanie pozytywnych relacji. 

 

11. zgłaszanie do ośrodków 

adopcyjnych informacji              

o dzieciach                                

z uregulowaną sytuacją 

prawną, w celu 

poszukiwania dla nich 

rodzin przysposabiających  

Zgłoszono do Ośrodka 

Adopcyjnego wszystkich 

wychowanków z uregulowaną 

sytuacją prawną. 

15 dzieci z uregulowaną sytuacją 

prawną zostało zgłoszone                       

do Ośrodka Adopcyjnego                           

w Poznaniu. Rodzinę adopcyjną 

znalazło 4 dzieci, pozostałe dzieci nie 

zakwalifikowały się                                     

do przysposobienia z uwagi                        

na wykształcenie się silnych więzi 

emocjonalnych rodziny zastępczej                 

z dzieckiem oraz dziecka z rodziną 

zastępczą. 

12  udzielanie wsparcia 

pełnoletnim 

wychowankom rodzinnych 

form pieczy zastępczej, 

pomoc przy 

opracowywaniu 

indywidualnego programu 

usamodzielnienia  

Pracownicy Zespołu ds. 

Pieczy Zastępczej udzielali 

wychowankom wsparcia                       

i pomocy przy opracowywaniu 

indywidualnego programu 

usamodzielnienia.  

Udzielono pomocy 4 wychowankom             

przy opracowywaniu Indywidualnego  

Programu Usamodzielnienia oraz 

wspierano proces usamodzielnienia                    

15 wychowanków.  

13. rozwój pieczy zastępczej Realizowano Program 

Rozwoju Pieczy Zastępczej            

w powiecie średzkim na lata 

- uchwalony w 2012 r. program 

określał na rok 2013 limit rodzin 

zastępczych nowo tworzonych: 
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2012-2014. 

 

planowano utworzenie po 1 rodzinie 

zastępczej - zawodowej 

specjalistycznej i pełniącej pogotowie 

rodzinne. Wyznaczony limit nie został 

zrealizowany z uwagi na ograniczenia 

finansowe,  potrzeby powiatu                     

w zakresie zapewnienia pieczy 

zastępczej dzieciom do lat 3 

zapewniała utworzona w 2012 r. 

rodzina zastępcza z funkcją 

pogotowia rodzinnego.  

- w ramach realizacji programu 

przeprowadzono:  

- kampanię lokalną promującą 

rodzicielstwo zastępcze w ramach 

Tygodnia Aktywności społecznej,  

- wspierano rodziny zastępcze- 

wymienione wyżej działania i efekty  

w poz.1-12 obrazują realizację 

przedmiotowego programu. 

14.  szkolenie pracowników 

organizatora pieczy  

zastępczej                                                                          

Udział w szkoleniach: 

1/ „Wspieranie dziecka                       

i rodziny- zadanie gminy                    

i powiatu. Praca z rodziną                

z problemami opiekuńczo-

wychowawczymi”,                               

2/ ,,Powiatowy system 

wsparcia w obszarze 

przeciwdziałania wykluczeniu 

społecznemu”, 

3/ „Metody pracy z rodziną 

naturalną dziecka”, 

4/ „Przeciwdziałanie przemocy            

w rodzinie - przemoc wobec 

osób niepełnosprawnych”, 

5/ „Przeciwdziałanie przemocy                   

w rodzinie – praca z ofiarą                      

i sprawcą przemocy”, 

6/ „Profilaktyka 

przeciwdziałania narkomanii   

w obszarach: przemoc                  

w rodzinie, przemoc 

seksualna wobec nieletnich”, 

7/ superwizje wewnętrzne. 

 

Udział w szkoleniach                               

i w superwizjach   zwiększyły wiedzę   

i umiejętności pracowników                       

w zakresie realizacji  zadań ustawy            

o wspieraniu rodziny i pieczy 

zastępczej.   
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Podsumowanie: 

 

Działania podejmowane w 2013 roku przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej miały 

na celu wsparcie dziecka przebywającego w pieczy zastępczej oraz wzmocnienie rodzin 

zastępczych w zakresie pełnionych przez nich funkcji opiekuńczo - wychowawczych. 

Współpraca organizatora z instytucjami działającymi w obszarze wsparcia dziecka                      

i rodziny oraz  rodziną zastępczą umożliwiła dokonanie oceny sytuacji dziecka, jego 

potrzeb oraz możliwości rodziny zastępczej w zakresie zaspokojenia potrzeb dziecka ,             

a także oceny co do zasadności dalszego pobytu dziecka w pieczy zastępczej. 

W roku 2014 należy zapewnić kontynuację  działań , a w szczególności  pomoc                             

w ramach grup wsparcia oraz szkoleń mających na celu podnoszenie  kompetencji osób 

pełniących funkcję rodziny zastępczej oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia 

zawodowego zarówno zawodowych rodzin zastępczych jak i kadry Zespołu ds. Pieczy 

Zastępczej. 

    

IV. Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa i interwencji kryzysowej 

oraz mieszkań chronionych 

 

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 – skorzystało 590 osób, 

w tym dla ofiar przemocy w rodzinie – 180 osób.   

- prowadzone są 2 mieszkania chronione oraz 1 mieszkanie interwencyjne. 

                                                         

V. Doradztwo metodyczne, szkolenia pracowników, kadry socjalnej 

powiatu średzkiego, rodzin zastępczych 

 

1. Kadra PCPR w tym radca prawny  na bieżąco  prowadził doradztwo metodyczne             

i poradnictwo dla kadry socjalnej powiatu. 

 

2. Zorganizowano następujące szkolenia i konferencje  oraz debaty: 

     - „Wspieranie dziecka i rodziny- zadanie gminy i powiatu. Praca z rodziną                                

z problemami opiekuńczo - wychowawczymi”, 

     - ,,Powiatowy system wsparcia w obszarze przeciwdziałania wykluczeniu 

społecznemu”,  

     - „Metody pracy z rodziną naturalną dziecka”, 

     - „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - przemoc wobec osób niepełnosprawnych”, 

     - „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – praca z ofiarą i sprawcą przemocy”, 

                -  kursu  nt. ,,Zespół Interdyscyplinarny - metody pracy", 

                - prowadzenie indywidualnych konsultacji ze specjalistami - konsultacje superwizyjne.     

               dla każdego Zespołu Interdyscyplinarnego w gminach,         
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3.  Współorganizowanie konferencji „ STARSI - NIEWYKLUCZENI ”.    

                       

4.  Pracownicy PCPR uczestniczyli w szkoleniach: 

     - „Praktyczne aspekty postępowania ze skargami i wnioskami w świetle  

obowiązujących przepisów KPA oraz Rozporządzenia RM w sprawie organizacji 

przyjmowania skarg i wniosków z dnia 08.01.2002 r.”, 

     - Studium Terapii Dzieci i Młodzieży, 

     - „Fundusze Europejskie dla samorządów, jednostek podległych i organizacji  

pozarządowych w nowej perspektywie finansowej 20104 – 2020”, 

     - „Profilaktyka przeciwdziałania narkomanii  w obszarach: przemoc w rodzinie, przemoc  

seksualna wobec nieletnich”, 

     - „Mierniki oceny działalności jst w ramach polityki zarządzania ryzykiem”, 

     - „Praktyczne aspekty postępowania ze skargami i wnioskami w świetle 

obowiązujących przepisów KPA oraz Rozporządzenia RM w sprawie organizacji 

przyjmowania skarg i wniosków z dnia 08.01.2002 r.”, 

     - „Kadry i płace”, 

     - „Zamknięcie roku budżetowego”, 

     - „Rachunkowość i sprawozdawczość budżetowa”, 

     - „Ubezpieczenia społeczne i świadczenia pieniężne  z ubezpieczenia społecznego                  

w razie choroby i macierzyństwa w 2013 r.”, 

     - „Dokumentowanie i archiwizacja działań w projektach PO KL”, 

     - „Superwizja w pracy socjalnej”, 

     - „Wznowienie postępowania jako jeden z trybów weryfikacji ostatecznych decyzji 

administracyjnych w oparciu o przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego                      

z uwzględnieniem najnowszych zmian” 

     - „Wspieranie dziecka i rodziny – zadanie gminy i powiatu. Praca z rodziną                           

z problemami opiekuńczo-wychowawczymi”, 

     - Konferencja „STARSI - NIEWYKLUCZENI -Uczestnictwo społeczne osób starszych – 

szanse i ograniczenia”. 

   - „Powiatowy system wsparcia w obszarze przeciwdziałania wykluczeniu    

społecznemu”, 

     - „Praca z uczestnikami ŚDS – trening zachowań społecznych”, 

    - „Prowadzenie treningu umiejętności społecznych z uczestnikami ŚDS”, 

    - „Metody pracy z rodziną naturalną dziecka”, 

    - „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – przemoc wobec osób niepełnosprawnych”, 

    - „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – praca z ofiarą i sprawcą przemocy”. 

 

 

VI. Pomoc osobom niepełnosprawnym 

 

1. W ramach prowadzonej działalności z zakresu rehabilitacji społecznej przez 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Środzie Wlkp., specjalistyczną pomocą objęto           

64 osoby. 

 

2. PCPR realizowało zadania ustawowe z zakresu rehabilitacji społecznej finansowane           
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ze środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w tym: 

1) wypłacono dofinansowanie do kosztów uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych             

dla 86 osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami na kwotę  59 909 zł, 

2) 140 osobom dofinansowano zakup przedmiotów ortopedycznych, środków 

pomocniczych i sprzętu rehabilitacyjnego na kwotę  88 174 zł, 

3)  1 osobie wypłacono dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się na kwotę 

     1 000zł,  8 osobom wypłacono dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych                                    

     na kwotę  35 220 zł, 

4) dofinansowano koszty działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Środzie Wlkp.                             

     dla 48 uczestników na kwotę 798 336 zł  ze środków  PFRON, 

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

    na podstawie zawartych umów na kwotę 30 000 zł /z dofinansowania korzystało                  

698 osób/, 

6) dofinansowano wspieranie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej  i społecznej 

zlecane organizacjom pozarządowym – zawarto 1 umowę z 1 podmiotem  na promowanie  

aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego                          

i zawodowego na kwotę 27 000zł,  

3. PCPR jako Płatnik PFRON wypłacił stypendia stażowe dla 4 osób  niepełnosprawnych 

    poszukujących pracy nie pozostających w zatrudnieniu na kwotę 18 160 zł – zadanie 

realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej przez PUP w Środzie Wlkp. 

 

4. Na rzecz mieszkańców  powiatu średzkiego orzecznictwo w sprawach pozarentowych 

    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 

 

146 148 

 

- osoby powyżej 16 r. życia 

 

708 695 

 

- wydano 142  legitymacje dla osób niepełnosprawnych. 
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 VII. Realizowane programy i projekty, na które pozyskano dodatkowe 

środki finansowe                     

 

1. Realizacja pilotażowego programu pn. „Aktywny samorząd” na rzecz osób 

niepełnosprawnych - wypłacono dofinansowanie  na ogólną kwotę 157 899 zł,                 

w tym: 

    

         MODUŁ  I   - dofinansowanie otrzymało 15 osób, łącznie w wysokości 111 090 zł: 

 

 

 

 

Obszar i zadanie 

Liczba osób, 

które uzyskały 

dofinansowanie 

 

Kwota 

dofinansowania 

A2 - Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B 1 

 

1 640 zł 

 

B1 - Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego 

lub jego elementów oraz oprogramowania 

 

10 

 

54 530 zł 

C1 - Pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego                     

o napędzie elektrycznym    

 

3 

 

52 920 zł 

C2 - Pomoc w utrzymaniu sprawności 

technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego  

o napędzie elektrycznym 

1 2 000 zł 

 

 

MODUŁ  II   - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (policealnym, 

studia: I i II stopnia, podyplomowe i doktoranckie) otrzymało 28 osób, łącznie                        

w kwocie 46 809 zł.  

 

2. Powiat Średzki przystąpił do realizacji projektów zgłoszonych w ramach programu 

Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych pn.„Program wyrównywania różnic 

między regionami II”, na które  uzyskał dofinansowanie w obszarze D – likwidacja barier 

transportowych w łącznej kwocie 237 900,00zł na zakup 3 pojazdów dostosowanych   

do przewozu osób niepełnosprawnych (dla Stowarzyszenia Pomocy ,,SOS”                       

w Środzie Wlkp., dla Gminy Środa Wlkp. - Ośrodka Pomocy Społecznej, dla Powiatu 

Średzkiego - PCPR). 

 

3.  W zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie: 

- uzyskanie  dotacji celowej na sfinansowanie programu korekcyjno - edukacyjnego dla 

sprawców przemocy w rodzinie w wysokości 4 750,00zł, 

- w ramach konkursu ogłoszonego przez MPiPS uzyskano  dotację celową z budżetu 

państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień między 

organami administracji rządowej  w ramach programu osłonowego pn. „Wspieranie 
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jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy              

w rodzinie” w wysokości 45.000,00zł zgodnie z  Porozumieniem nr DPS/15/XV/2013 

zawartym w dniu  26 lipca 2013r. pomiędzy Powiatem Średzkim a Ministrem Pracy                     

i Polityki Społecznej.     

 

4.  W zakresie rozwoju systemu pieczy zastępczej:                                                                                                           

- pozyskano dotację celową na realizację zadania publicznego realizowanego w ramach: 

Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 

„Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” w wysokości 13 493,84zł  

zgodnie z  umową nr PS-II.946.50.2013.8 zawartą w dniu 07 czerwca 2013r. pomiędzy 

Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem Średzkim – dot. kosztów zatrudnienia 

koordynatorów.                                                                                                                                                                              

- dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat                    

na podstawie porozumień między organami administracji rządowej  w ramach  

resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013                

pn. „Resortowy program wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2013”               

w wysokości 9.460,00zł zgodnie z Umową nr 164/2013 zawartą w dniu  19 grudnia 2013r. 

pomiędzy Powiatem Średzkim a Ministrem Pracy i Polityki Społecznej. 

 

5. Projekty realizowane w ramach środków pozyskanych z Europejskiego Funduszu 

Społecznego: 

- 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 2013r. - 318.716,64zł zgodnie z umową                               

nr POKL.07.02.01-30-098/11-00 z dnia  09.12.2011r. W ramach tego projektu wspierana 

była  działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Środzie Wlkp. oraz 

funkcjonował jedyny w naszym powiecie Klub Integracji Społecznej „Szansa”. Realizacja 

projektu zostanie zakończona z dniem 31 maja 2014r. 

- 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.07.01.02-30-014/08-05 z dnia 02.05.2013r. W 2013r. przyznano dofinansowanie 

zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie realizacji ww.  projektu na kwotę  

489.562,36zł (w tym płatności ze środków europejskich w kwocie 464.947,49zł, dotacja 

celowa z budżetu krajowego w wysokości 24.614,87zł. Wkład własny Beneficjenta wyniósł 

57.434,69zł, w tym 28.717,34zł środki JST, 28.717,35zł środki PFRON). Koszt ogólny 

projektu to 546.997,05zł. W ramach projektu działalność prowadził Klub 

Wolontariusza ,,Ja też pomagam”- realizację projektu przedstawia załączony Raport. 
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VIII. Ocena zasobów pomocy społecznej 

  

 

1. ZESTAWIENIE POTRZEB W ZAKRESIE SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ                         

NA 2014 ROK 

      

      
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. O wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej                  

(Dz. U. z 2013 r. poz.135 ze zm.) określa zadania organizatora pieczy zastępczej, w tym                                 

w zakresie udzielanych świadczeń dla rodzin zastępczych oraz wymaganych kwalifikacji 

pracowników organizatora pieczy zastępczej. Uwzględniając zapisy ustawy, potrzeby dzieci 

przebywających w pieczy zastępczej oraz przyznane środki na realizację zadania  w 2014 

roku zdiagnozowano następujące potrzeby w zakresie systemu pieczy zastępczej – według 

stanu na dzień 12 maja 2014r. 

 

      

Lp Rodzaj świadczenia /koszty prowadzenia placówki 

Wykaz 

potrzeb -

projekt 

Przyznane 

środki     

na 

zadania 

Minimalne 

potrzeby 

według 

stanu     

na 12.05. 

2014 r. 

 

Rozdział 85204 – rodziny zastępcze 
 

1 

Świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w 

rodzinach zastępczych wraz z dodatkami na pokrycie 

zwiększonych kosztów utrzymania dziecka  

452 927,00 368 969,00 381 357,00 
 

2 

Środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego 

w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego 

rodzin zastępczych zawodowych 

16 000,00 2 000,00 8 000,00 
 

3 
Świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów 

związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka 
15 000,00 3 000,00 4 500,00 

 

4 

Świadczenie na pokrycie kosztów związanych                 

z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń 

mających wpływ na jakość sprawowanej opieki  

3 000,00 0,00 2 000,00 
 

5 
Dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem 

zamieszkania dziecka 
17 000,00 6 000,00 8 000,00 
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6 

Świadczenia na pokrycie kosztów związanych                  

z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu 

mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu 

jednorodzinnego rodziny zastępczej zawodowej 

8 000,00 0,00 0,00  
 

7 Pomoc na kontynuowanie nauki 61 917,00 43 341,00 52 401,00 
 

8 Pomoc na usamodzielnienie 23 100,00 3 300,00 19 800,00 
 

9 Pomoc na zagospodarowanie 9 000,00 1 500,00 9 000,00 
 

10 

Wynagrodzenia osobowe pracowników, odpis                 

na ZFŚŚ – 1 etat koordynator rodzinnej pieczy 

zastępczej 

23 446,00 7 807,00 23 414,00 
 

11 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 528,00 1 276,00 1 276,00 
 

12 

Wynagrodzenia bezosobowe z tyt. umów zleceń 

zawarte z rodzinami zastępczymi zawodowymi - 

ogółem środki własne powiatu wyniosą:                  

27 224,00zł                                                                   

kwotę minimalnych potrzeb wyliczono przyjmując 

następujące założenia:                                                    

- funkcjonowanie jednej rodziny zastępczej 

zawodowej, w której przebywa 3 dzieci, w tym dwójka 

dzieci z powiatu średzkiego                               

(wynagrodzenie miesięczne brutto 2 000,00zł,              

z czego środki własne powiatu wynoszą 1 333,33zł 

rocznie 16 000,00zł),  

- funkcjonowanie jednej rodziny zastępczej 

zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego, w 

której przebywa 4 dzieci, w tym jedno dziecko z 

powiatu średzkiego (wynagrodzenie miesięczne brutto 

wraz    z dodatkiem 4 020,00zł, z czego wpływy z 

usług  z tyt. ponoszenia przez powiaty oraz 

współfinansowania przez gminy wydatków na opiekę i 

wychowanie dzieci umieszczonych  w pogotowiu 

rodzinnym wyniosą 37 820,00zł, środki własne 

powiatu wyniosą tylko 10 420,00zł)                                                                        

- wynagrodzenie dla rodzin pomocowych z uwagi na 

czasowe nie sprawowanie pieczy zastępczej 

zawodowej nad powierzonymi dziećmi przez rodzinę 

zastępczą zawodową pełniącą funkcje pogotowia 

rodzinnego kwota wynagrodzenia  3 216,00zł z czego 

przypadająca na środki własne powiatu 804,00zł 

(umieszczone jedno dziecko  z terenu powiatu 

średzkiego) 

95 550,00 46 730,00 75 456,00 
 

13 
Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym środki 

własne powiatu 8 710,00zł 
20 847,00 9 589,00 17 189,00 
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14 
Składki na Fundusz Pracy, w tym środki własne 

powiatu 1 214,00zł 
2 926,00 1 347,00 2 395,00 

 

15 Zakup usług pozostałych 3 500,00 3 000,00 3 000,00 
 

16 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 1 795,00 1 795,00 
 

17 Ogółem rozdział 85204 755 741,00 499 654,00 609 583,00 
 

Rozdział 85201 – placówki opiekuńczo-wychowawcze 
 

1 Pomoc na kontynuowanie nauki 33 775,00 17 847,00 18 430,00 
 

2 Pomoc na usamodzielnienie 18 138,00 0,00  18 138,00 
 

3 Pomoc na zagospodarowanie 14 382,00 9 882,00 14 382,00 
 

 
Ogółem rozdział 85201 66 295,00 27 729,00 50 950,00 

 
Rozdział 85201 – placówki opiekuńczo-wychowawcze PPOW Szlachcin 

 

1 
funkcjonowanie placówki ogółem środki własne 

powiatu wyniosą: 710 741,00 zł  
826 636,00 828 729,00 833 679,00 

 

 

 

 

2. BUDŻET PCPR - REALIZACJA WYDATKÓW  W 2013 ROKU ORAZ PLAN 

POTRZEB NA 2014 ROK.  

Lp Nazwa zadania 

Wykonanie 

wydatków 

w 2013 

roku 

Wykaz 

potrzeb -

projekt 

Przyznane 

środki na 

zadania 

Minimalne 

potrzeby 

według 

stanu na 12 

maja 2014 

1 

Rozdział 85201 – Placówki 

opiekuńczo – wychowawcze 

(usamodzielnianie wychowanków) 

 

 

15 768,00 
66 295,00 27 729,00 50 950,00 

2 

Rozdział 85203 – Ośrodki 

wsparcia - Środowiskowy Dom 

Samopomocy(zadanie z zakresu 

administracji rzadowej) 

 

 

760 527,00 
803 040,00 803 040,00 803 040,00 

3 
Rozdział 85204 – Rodziny 

zastępcze 

 

539 158,00 755 741,00 499 654,00 609 583,00 

4 

Rozdział 85218 – Powiatowe 

centra pomocy rodzinie      

W kwocie minimalnych potrzeb 

uwzględniono potrzeby                        

w zakresie etatowej kadry oraz 

przeprowadzenie prac 

remontowych w obiekcie 

 

 

 

603 412,00 
 

798 661,00 

 

620 357,00 

 

798 661,00 
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5 

Rozdział 85220 - Jednostki 

specjalistycznego poradnictwa, 

mieszkania chronione i ośrodki 

interwencji kryzysowej 

 

264 089,00 
278 504,00 277 400,00 278 504,00 

6 

Rozdział 85321 – Zespoły do 

spraw orzekania o 

niepełnosprawności 

 

108 699,00 114 050,00 104 438,00 114 050,00 

7 

Rozdział 85395 – Pozostała 

działalność, w tym: 

1. Realizacja projektu pn.”Aktywni 

niepełnosprawni mają szansę                  

w powiecie średzkim”                             

nr POKL.07.02.01-30-098/11            

współfinansowanego ze środków 

EFS w ramach POKL: 

- wykonanie 2013r. - 

312 577,00zł,  

- plan 2014r. - 130 102,00zł. 

2. Realizacja projektu 

systemowego pn.”Przyjazne 

środowisko - szansą na integrację 

społeczną w powiecie średzkim” nr 

POKL.07.01.02-30-014/08 

współfinansowanego ze środków 

EFS w ramach POKL: 

- wykonanie 2013r.-508 010,00zł,  

w tym udział beneficjenta 

28 523,00zł. 

-złożono wniosek aplikacyjny           

na 2014r.- wartość projektu  

784 618,00zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

820 587,00 

 

130 102,00 

 

130 102,00 

 

130 102,00 

 

3. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla powiatu średzkiego – 

załącznik nr 1 

 

 

IX. Realizowane programy 

 

W roku 2013 PCPR realizowało Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych 

Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020 oraz programy: 

- ,,Powiatowy Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012-2014”, 

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

- „Powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy   

w rodzinie na lata 2011 – 2015”, 
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- Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Zakresie Rehabilitacji 

Społecznej, Zawodowej i Zatrudniania oraz Przestrzegania Praw Osób 

Niepełnosprawnych  ze szczególnym uwzględnieniu działań w zakresie ochrony zdrowia 

psychicznego na lata 2009-2020. 

 

 

X. Struktura organizacyjna i obsada kadrowa PCPR 

 

Zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych w roku 2013 regulował Statut 

przyjęty uchwałą nr XVII/101/2011 Rady Powiatu Średzkiego  z dnia 28 grudnia 2011r. 

oraz Regulamin organizacyjny zatwierdzony uchwałą Zarządu Powiatu  Średzkiego                  

Nr 166/2012 z dnia  15 lutego 2012r.  

PCPR na dzień  31 grudnia 2013 r. zatrudniał 45 osób - 39,5 etatu ( w tym 15,25 etatu 

kadra ŚDS) oraz  20 osób w ramach umów cywilno - prawnych. 

Strukturę organizacyjną PCPR przedstawia  schemat organizacyjny. 

 

 

 

SCHEMAT ORGANIZACYJNY  

POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŚRODZIE WLKP. 
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XI. Podsumowanie 

 
Dla prawidłowej realizacji zadań powiatu w sferze pomocy społecznej należy zapewnić 

odpowiednie środki finansowe w szczególności na: 

- na rozwój systemu pieczy zastępczej, 

- wzrost zatrudnienia w jednostkach pomocy społecznej, 

- wzrost wynagrodzenia kadry pomocy społecznej, 

- poprawę infrastruktury pomocy społecznej. 

 


