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SPRAWOZDANIE 
Z DZIAŁALNOŚCI  POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE 

ZA ROK 2007

  Szanowni Państwo

  Przedstawiam Państwu sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Środzie Wlkp. za rok 2007 oraz bilans potrzeb w obszarze pomocy społecznej 

na rok 2008.

           Rok 2007 był kolejnym rokiem budowania zintegrowanego systemu pomocy 
społecznej powiatu średzkiego opartego na ścisłej współpracy jednostek organizacyjnych 
pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, wymiaru sprawiedliwości, policji, organizacji 
pozarządowych . 
  
                     
W roku 2007 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizowało  zadania  
z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne powiatu  określone przepisami prawa:
- Ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64,poz.593 ze zm.),
- Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
   (Dz. U. Nr 180,poz.1493),
- Ustawą z dnia 29 lipca 2005 o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179,poz.1485),
- Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
  osób niepełnosprawnych(Dz. U. Nr 123,poz.776 ze zm.).

W okresie sprawozdawczym realizacja zadań przedstawiała się następująco:

I. Opieka nad rodziną i dzieckiem:

Działania podejmowane w tym obszarze to w szczególności:

1.Organizowanie opieki i wychowania dzieciom pozbawionych całkowicie lub częściowo 
opieki rodziców naturalnych w:
1) rodzinnych formach opieki zastępczej :
-     udzielanie specjalistycznej pomocy rodzinom zastępczym,

− udzielanie  pomocy  pieniężnej  na  częściowe  pokrycie  kosztów  utrzymania  dzieci 
umieszczonych w rodzinach zastępczych;
− udzielanie pomocy finansowej na usamodzielnienie dla osób opuszczających rodziny 
zastępcze oraz niektóre rodzaje placówek opiekuńczo – wychowawczych;
− praca socjalna mająca na celu życiowe usamodzielnienie w/w osób;
− ustalanie odpłatności rodziców naturalnych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych;
− udzielanie pomocy w integracji ze środowiskiem osób opuszczających zakłady karne 
oraz  niektóre  rodzaje  placówek  opiekuńczo  –  wychowawczych,  resocjalizacyjnych, 
zakłady dla nieletnich i rodziny zastępcze;
− poradnictwem: rodzinnym, prawnym, socjalnym;
− pomocą w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych;
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− praca socjalna z rodziną biologiczną dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej  
      lub w placówce  opiekuńczo-wychowawczej ukierunkowana na powrót dziecka 
      do rodziny naturalnej.
W roku 2007  tą formą opieki objęto łącznie 51 dzieci w 38 rodzinach zastępczych.
Liczbę rodzin zastępczych z podziałem na poszczególne gminy powiatu średzkiego obrazuje 
tabela nr 1 i nr 2.
2)w formach instytucjonalnych- kierowanie do placówek opiekuńczo-wychowawczych 
na pobyt całodobowy
- w realizacji zadania szczególna rola przypadała Publicznej Placówce Opiekuńczo - 
Wychowawczej-Ognisko Wychowawcze w Szlachcinie z filią  Średzkim Ogniskiem 
Opiekuńczo- Wychowawczym w Środzie Wlkp. – w roku 2007  na pobycie całodobowym 
przebywało 19 wychowanków,  w tym w roku 2007 wydano 5 skierowań .
Tabela nr 2 obrazuje liczbę wychowanków przebywających w placówce w latach 2002-2007.
Placówka prowadziła również  wsparcie dzienne dla  27dzieci.

Tabela Nr 1 .  Realizacja zadania w latach 2002-2007

Rok

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

Opieka zastępcza Liczba dzieci 
przebywających
 w  placówkach 
opiekuńczo-
wychowawczych 
całodobowych

Liczba rodzin zastępczych Liczba dzieci w rodzinach

2002 45 66 25

2003
41 61 22

2004 46 65 15

2005
39 56 21

2006 35 54 23

2007 38 51 19

Tabela Nr 2.Liczba rodzin zastępczych w latach 2002– 2007 ze względu na typ rodzin

Typ rodzin 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Rodziny spokrewnione 43 37 42 34 29 32

Rodziny 
niespokrewnione

2 4 4 5      6 6

Pogotowie rodzinne 0 0 0 0 0 0

Rodziny zawodowe 0 0 0 0 0 0

SUMA 45 41 46 39 35 38
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Tabela Nr 3. Liczba dzieci w rodzinach zastępczych w latach 2004 – 2007
                               ze względu na typ rodzin 

Typ rodzin
Stan na dzień 

31.12.2004

Stan na 
dzień 

31.12.2005

Stan na dzień 
31.12.2006

Stan na dzień
31.12.2007

Rodziny spokrewnione 59 49 45 43

Rodziny niespokrewnione 6 7 9 8
Pogotowie 0 0 0 0

Rodziny zawodowe 0 0 0 0

SUMA 65 56 54 51

Tabela Nr 4. Liczba rodzin zastępczych  i  dzieci w rodzinach zastępczych w roku 2007
                       z rozbiciem na gminy

Tabela Nr 5. Usamodzielnienie wychowanków rodzin zastępczych , placówek opiekuńczo –         
                          wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, 
                           specjalnych ośrodków  szkolno-wychowawczych.

Rok

Liczba wychowanków objętych pomocą

Miesięczną na 
kontynuowanie nauki

Na usamodzielnienie
Pomoc

w uzyskiwaniu 
odpowiednich 

warunków
mieszkaniowych

w formie rzeczowej W formie pieniężnej

z rodzin 
zastępczych

z placówek
z rodzin 

zastępczych
z placówek 

z rodzin 
zastępczych

z placówek

2002 15 4 1 1 1 1 1

2003

2004

19

24

6

5

9

5

4

1

11

1

2

2

1

1

2005 26 9 11 0 4 1 1

2006

2007

22

18

7

8

2

12

2

6

4

6

1

4

1

1

Gmina
Liczba 
rodzin

Liczba 
dzieci

Środa Wlkp. 22 30

Nowe Miasto 
n/Wartą

8 12

Krzykosy 5 6

Zaniemyśl 2 2

Dominowo 1 1

RAZEM 38 51
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Pomoc udzielana jest na podstawie indywidualnego programu usamodzielniania 

wychowanka. Program  zawiera:

- informacje dotyczące kształcenia;

- perspektywy zawodowe;

- opis sytuacji mieszkaniowej;

- plany osobiste;

- założenia  planu  korekcyjnego  dotyczącego  poprawy  funkcjonowania 

społecznego, rozwoju osobistego.

            W realizacji programu istnieje ścisłe połączenie działania opiekuna usamodzielnienia 

i wychowanka (nadzór, wsparcie, badanie efektów).

Na powyższe zadania wydatkowano łącznie  537.089,32 zł.

Powiat średzki  ponosi koszty utrzymania dzieci  pochodzących z naszego powiatu, 
umieszczonych na terenie innych powiatów: 

Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu 
na podstawie zawartych porozumień

Powiat/Miasto Liczba dzieci Wysokość środków zł

Powiat gostyński 3 23.116,80

Powiat poznański 2 19.764,00

RAZEM 5 42.88o,80

Liczba dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innego 
powiatu 

na podstawie zawartych porozumień

Powiat/Miasto Liczba dzieci Wysokość środków w zł

Powiat szamotulski 1 20.305,77

RAZEM 1 20.305,77zł
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3.Wsparcie dziecka i rodziny w miejscu zamieszkania poprzez:
1) świadczenie specjalistycznego poradnictwa  mającego na celu:

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

Poradnictwo specjalistyczne w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy 
społecznej obejmuje w szczególności pomoc psychologiczną, prawną, socjalną, 
rodzinną. Poradnictwo specjalistyczne   świadczone jest osobom i rodzinom , które mają 
trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów 
życiowych , bez względu na posiadany dochód, przy czym:
 Poradnictwo psychologiczne:
- obejmuje procesy diagnozowania, profilaktyki i terapii,
 Poradnictwo rodzinne obejmuje problemy funkcjonowania rodziny, w tym :
- wychowawcze  w rodzinach naturalnych i zastępczych,
- opieki nad osobą niepełnosprawną,
- terapię rodzinną
 Poradnictwo prawne obejmuje udzielanie informacji z zakresu :
- prawa rodzinnego i opiekuńczego,
- zabezpieczenia społecznego,
- ochrony praw lokatorów,
W roku 2007  specjalistycznym poradnictwem objęto 724 rodzin (1955 osób w rodzinie) , 
dla porównania   w roku 2006- 619 rodzin ( 1748 osób w rodzinie)

Tabela nr 6.Przyczyny uzasadniające korzystanie ze specjalistycznego poradnictwa
Lp. Przyczyny trudnej sytuacji 

życiowej
Liczba rodzin

Ogółem
W tym na wsi
     

2005 2006 2007 2005 2006 2007

1. Ubóstwo 90 147 98 47 75 56
2. Sieroctwo 20 14 16 8 4 6
3. Bezdomność  5 7 10 4 3 5
4. Ochrona macierzyństwa 77 157 23

7
42 78 125

5. Bezrobocie 120 178 14
4

53 84 78

6. Niepełnosprawność 35 249 2
33

16 92 80

7. Długotrwała choroba 44 141 8
0

22 63 36

8. Bezradność w sprawach 
opiekuńczo-wychowawczych

193 226 2
11

96 96 108

9. Sytuacje kryzysowe, przemoc 
w rodzinie

40 234 3
38

26 110 14
3

10. Alkoholizm 70 160 1
58

26 90            7
5

11. Narkomania 11 32 1
8

2 12 4
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12. Brak umiejętności w 
przystosowaniu się do  życia 
po opuszczeniu placówki 
opiekuńczo-wychowawczej

1 7 3 0 0 1

15. Brak umiejętności w 
przystosowaniu się do  życia 
po opuszczeniu zakładu 
karnego

1 3 3 1 2 2

Uwaga: Suma przesłanek nie daje liczby rodzin-w jednej rodzinie może występować więcej niż jedna przesłanka

2) działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej , który świadczy usługi mieszkańcom 
powiatu średzkiego będącym w sytuacji kryzysowej , a w szczególności dotkniętym 
przemocą w rodzinie. Ośrodek zapewnia pomoc psychologiczną pedagogiczną, prawną
 i socjalną jak również schronienie. W obiekcie OIK mieści się  Niebieski Pokój służący 
miedzy innymi jako miejsce posiedzeń Sądu związanych z przesłuchiwaniem 
małoletnich  ofiar przemocy . W roku 2007 w ramach interwencji kryzysowej udzielono 
2573 porad i informacji.
3) Realizacja powiatowego programu w zakresie budowania opieki nad dzieckiem 
i rodziną  przyjętego Uchwałą Nr VIII/49/2007r. Rady Powiatu Średzkiego  z dnia 30 
maja 2007r. pn. ,,System Opieki Nad  Dzieckiem i Rodziną Powiatu Średzkiego 
na lata 2007-2015”.
Celem głównym programu jest powstanie  zintegrowanego  systemu opieki nad 

dzieckiem i rodziną w powiecie średzkim. W ramach realizacji celów 
szczegółowych programu w roku 2007 podejmowano  działania:

a) Przy PCPR powstał  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.
b) zorganizowało i przeprowadzono   szkolenia dla kadry socjalnej powiatu :
 -25-26.01.2008r.-„Interwencja kryzysowa”, 
-5.12.2007r.-„Szkoła dla rodzin zastępczych”,
-14.12.2007r.-,,Szkolenie dla mediatorów rodzinnych”,
-18.12.2007r.-,,Praca z dzieckiem i rodziną w tym profilaktyka niedostosowania 
społecznego”,
-Kształcenie umiejętności psychospołecznych pracowników PCPR i kadry socjalnej 
powiatu w ramach prowadzonej superwizji w miesiącu listopadzie i grudniu 2007r.
c) zorganizowano konferencje i debatę  , których adresatem była  kadra socjalna, 
przedstawiciele  oświaty,  kuratorzy sądowi oraz przedstawicieli organizacji 
pozarządowych:
— 12.01.2007r. nt. ,,Problemy społeczne dzieci i młodzieży-przemoc wobec dzieci, 
przemoc szkolna”
-2.08.2007r. nt.,,System wsparcia osób niepełnosprawnych w powiecie średzkim”,  
-27.12.2007r.nt.,,Przemoc w rodzinie –Strategie działania”,
- 15.11.2007r. debata nt.,,Alkohol a rozwój dziecka-ciąża bez alkoholu”,
 d) opracowano   informator o instytucjach i organizacjach świadczących pomoc 
ofiarom przemocy w rodzinie.
e) prowadzono specjalistyczne poradnictwo ukierunkowane na wspieranie rodziny ,w 
tym w szczególności  rodziców i opiekunów małoletnich dzieci 
w ich  funkcjach opiekuńczo-wychowawczych oraz przeprowadzono  program
 pn. ”Szkoła dla rodziców”,
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f) rodzinom w kryzysie specjalistyczną pomoc psychologiczną, pedagogiczną, socjalną i 
prawną świadczył ośrodek  interwencji kryzysowej .Ośrodek realizował również 
autorski program dla ofiar przemocy w rodzinie oraz program terapeutyczno-
korekcyjny dla sprawców przemocy w rodzinie.
g) w ramach podejmowanych działań w zakresie  profilaktyki i zapobieganie 
niedostosowaniu społecznemu i przeciwdziałanie przestępczości wśród dzieci i młodzieży 
realizowano zadania w zakresie :
1) umacniania i rozwijanie środowiskowych form pomocy dziecku 
i rodzinie, a w szczególności poprzez : 
a)realizację programu „Jesteśmy Razem” mającego na celu  umacnianie 
środowiskowych form pomocy  dziecku i rodzinie .W ramach programu 
przeprowadzono zajęcia wychowawcze  z dziećmi zamieszkałymi na terenach 
szczególnie zagrożonych marginalizacją społeczną  w świetlicach gminy Środa Wlkp.-
ogółem w zajęciach uczestniczyło 187 dzieci .
Na realizację zadania uzyskano dotację MPiPS w wysokości 15.000,00zł
b) realizację programu „Inwestuję w siebie” na który uzyskano dotację MPiPS  
w wysokości 22.999,00zł , a którego celem było podniesienie standardu usług 
świadczonych w PPOW-Ognisko Wychowawcze w Szlachcinie oraz 
zapobiegających niedostosowaniu społecznemu i przeciwdziałaniu przestępczości 
wśród dzieci i młodzieży. 
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II.POMOC  OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM

1.Zadania realizowane w ramach środków 
PAŃSTWOWEGO  FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
W roku 2007 wydatkowano kwotę 1.241.507,00 w tym :
-   na obsługę zadań-  30.279,00 zł,
− w ramach rehabilitacji zawodowej :

1/dofinansowano koszty szkoleń organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Środzie 
Wlkp. dla 4 osób niepełnosprawnych na kwotę  6.535,00zł
−  w ramach rehabilitacji społecznej :
1/ wypłacono dofinansowanie do kosztów uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych 
dla 171 osób  niepełnosprawnych wraz z opiekunami na kwotę 104.928,00 zł,
2/ zawarto umowy z osobami niepełnosprawnymi na dofinansowanie barier 
architektonicznych   i w komunikowaniu się - wypłacono dofinansowanie w wysokości 
126.509,00zł dla 27osób,
3/ 187osobom dofinansowano zakup przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych 
    i sprzętu rehabilitacyjnego  na kwotę 193.153,00 zł,
4/ dofinansowano koszty działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Środzie Wlkp. na 
kwotę  658.802,00zł,
5/ dofinansowano zadanie z zakresu sportu, kultury i turystyki dla osób niepełnosprawnych
    na podstawie 30 umów  na kwotę 121.301,00zł.      
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Tabela nr 7.  ZADANIA  Z  ZAKRESU  REHABILITACJI  SPOŁECZNEJ

Nazwa zadania 2005rok 2006rok 2007rok
OSOBA/
STANOWISKO

WYDATKOWANA 
KWOTA 
W   ZŁOT YCH

OSOBA/
STANOWISKO

WYDATKOWANA 
KWOTA  
W   ZŁOT YCH

OSOBA/
STANOWISKO

WYDATKOWANA 
KWOTA  
W   ZŁOT YCH

Dofinansowanie kosztów 
działania WTZ 

1WTZ
35

uczestników
482.439

1WTZ
48

uczestników
763.490 1WTZ

48uczestników 658.802

Dofinansowanie uczestnictwa 
osób niepełnosprawnych i ich 
opiekunów w turnusach 
rehabilitacyjnych 

 151 74.740 155 83.000 171 104.928

Dofinansowanie likwidacji 
barier architektonicznych ,
technicznych,  
w komunikowaniu się,

 24  134.188 9 35.031 27 126.509

Dofinansowanie sportu, 
kultury, rekreacji i turystyki  21 69.691 29 88.014 30 121.301

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

 127  112.673 140 117.323 187 193.153
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2. W roku 2007 PCPR realizowało zadania z zakresu administracji rządowej: 

1/prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi
 - specjalistyczną pomocą świadczoną przez  ŚDS objęto 93 osoby.

 2/w zakresie  orzecznictwa – zadanie realizował Powiatowy Zespół ds. Orzekania 
  o Niepełnosprawności.

Tabela nr 8  charakteryzuje załatwiane sprawy przez PZds.OoN w latach 2004-2007

Kategoria 
wiekowa

Liczba złożonych wniosków
w latach

Liczba wydanych orzeczeń        
  w latach

2004 2005 2006  2007 2004 2005 2006    2007

- osoby do 16 
roku życia   135 182 167     125 131 178 160       130

-osoby powyżej 
16 roku życia 318 361 416     471 307 357 406       462

-wydano 107 legitymacji osób niepełnosprawnych .
-wydano  105 kart parkingowych.

II. Inne działania na rzecz mieszkańców powiatu średzkiego

1. Udzielanie informacji i porad o przysługujących prawach i uprawnieniach- ok. 13.200

2. Współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi w obszarze pomocy 
społecznej.

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

- kwotę 85.000,00zł  pochodzącą z rezerwy celowej  budżetu państwa na funkcjonowanie 
Ośrodka Interwencji Kryzysowej,
- kwotę 14.600 ,00zł pochodzącą z dotacji celowej Województwa Wielkopolskiego na zakupy 
inwestycyjne dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej,
-kwotę 15.000,00zł na realizację programu „Jesteśmy Razem” z rezerwy celowej  budżetu 
państwa,
-kwotę 23.000,00 na realizację programu „Inwestuję w siebie” z rezerwy celowej  budżetu 
państwa.
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III. Realizacja wydatków budżetowych w  2007r.
zgodnie z planami  finansowymi w poszczególnych rozdziałach:

ROZDZIAŁ NAZWA ZADANIA KWOTA
WYDATKÓW

85201 Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze
Plan- środki własne powiatu – 51.751,00
- pomoc pieniężna dla usamodzielnianych 
wychowanków placówek opiekuńczo-
wychowawczych i młodzieżowych ośrodków 
wychowawczych. 
-zadanie własne powiatu

49.251,00
95%planu

85203 Ośrodki wsparcia w tym:
1. Ośrodki wsparcia – Środowiskowy Dom 
Samopomocy -Plan-965.600,00
- zadanie z zakresu administracji rządowej
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację 
zadania z zakresu administracji rządowej 
realizowanego przez powiat 

965.566,24
100% planu

85204 Rodziny Zastępcze
Plan- 521.770,00 zł w tym :
-Wydatkowano:
-udzielenie pomocy rodzinom zastępczym 
  w tym:
- pomoc pieniężna na pokrycie kosztów 
utrzymania dzieci umieszczonych 
w rodzinach zastępczych – 346.756,89zł(dla 51 
dzieci)
-pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki  
w wysokości  86.966,43zł,(dla 18 
wychowanków rodzin zastępczych)
-pomoc pieniężna na zagospodarowanie 
25.710,00zł,(dla 12 wychowanków)
-pomoc pieniężna na usamodzielnienie 
24.705,00zł (dla 6 wychowanków)
-jednorazowa pomoc na pokrycie wydatków 
związanych z potrzebami dziecka 
przyjmowanego do rodziny zastępczej(dla 5 
rodzin) – 3.700,00zł

 

487.838,32
93%planu
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ROZDZIAŁ NAZWA ZADANIA KWOTA
WYDATKÓW

85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
-zadanie własne powiatu
środki własne powiatu – 352.196,00 zł,
dotacja celowa z budżetu państwa na 
realizację bieżących zadań własnych 
powiatu- 5.722,00zł

357.757,39

85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa , 
mieszkania chronione i ośrodki interwencji 
kryzysowej -Ośrodek  Interwencji Kryzysowej 
ul. Lipowa 12
-zadanie własne powiatu
środki własne powiatu – 85.018,00zł,
dotacja celowa z budżetu państwa na 
realizację bieżących zadań własnych 
powiatu- 85.000,00zł

170.014,26

85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze
zadanie własne powiatu
środki własne powiatu – 16.533,00zł

16.530,72

85295 Pozostała działalność w tym:
realizacja programu 
“Jesteśmy Razem” 
na podstawie porozumienia Nr 15/15/2007 
zawartego w dniu 27.08.2007 roku pomiędzy 
Ministrem Pracy i Polityki Społecznej 
a Powiatem średzkim – 15.000,00zł

14.999,09

85321 Powiatowy Zespół d.s. Orzekania 
o Niepełnosprawności
  -dotacja celowa z budżetu państwa na     
  realizacje zadania  z zakresu administracji   
  rządowej realizowanego przez powiat-   
  76.100,00
  

76.094,05

        85154 Ochrona Zdrowia-Przeciwdziałanie   
Alkoholizmowi –dotacja Województwa 
Wielkopolskiego na zakupy inwestycyjne  
do OIK-14.600,00

14.600,00
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Bilans potrzeb w zakresie pomocy społecznej w powiecie średzkim
na rok 2008

            Wiedza na temat potrzeb społeczności lokalnej odgrywa znaczącą rolę w planowaniu 
polityki społecznej na wszystkich szczeblach zarządzania samorządowego.
 Ustawa o pomocy społecznej  zobowiązuje samorządy do sporządzenia bilansu potrzeb
  i środków w zakresie pomocy społecznej.
Bilans  potrzeb i środków  w zakresie pomocy społecznej określa  różnorodne potrzeby 
ilościowe i finansowe na rok następny i niedobory  środków na realizację rozpoznanych 
potrzeb w roku bieżącym.
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Tabela Nr 1. 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 2008

Przyznane środki
na rok 2008

Pomoc pieniężna dla rodzin 
zastępczych

398.256,00zł 398.256,00zł

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

139.337,00zł 139.337,00zł

Pomoc na zagospodarowanie
w formie rzeczowej

27.764,00zł 27.764,00zł

Pomoc  pieniężna na 
usamodzielnienie

42.822,00zł 42.822,00zł

Tabela nr 2 .Potrzeby w zakresie utrzymania powiatowych jednostek realizujących 
zadania z zakresu pomocy społecznej

Jednostka Wydatkowane 
środki w roku 2007

Bilans potrzeb 
na rok 2008

Przyznane środki 
na rok 2008

Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie

357.757,39zł 428.185,00zł 372.606,00zł

Ośrodek Adopcyjno-
Opiekuńczy 16.530,72zł 17.158,00zł 17.158,00zł
Ośrodek Interwencji 
Kryzysowej 170.014,26zł 208.722,00zł 153.716,00zł
Ośrodek wsparcia –
Środowiskowy Dom 
Samopomocy

965.566,24zł 989.400,00zł 989.400,00zł

Powiatowy Zespół 
ds. Orzekania  o 
Niepełnosprawności

76.094,05zł 84.600,00 84.600,00zł

Publiczna Placówka 
Opiekuńczo-
Wychowawcza 
Ognisko 
Wychowawcze 
W Szlachcinie

602.539,65zł 619.126,00zł 587.553,00zł
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3.Potrzeby w zakresie zatrudnienia w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 
w Środzie Wlkp.

W roku 2007 PCPR w przeliczeniu na etaty zatrudniał 35,5 osób  w tym:
-Sekcja Środowiskowy Dom Samopomocy-24,5  - plan na rok 2008-26,5 etatu
-Ośrodek Interwencji Kryzysowej- 3,25 etatu     - plan na rok 2008 zakłada zwiększenie 
kadry realizatorów w przypadku pozyskania dotacji rządowej
- PZds.OoN- 1,75etatu-plan na rok 2008 zakłada zwiększenie do 2 etatów
-Pozostałe Sekcje -7,5 etatu –plan na rok 2008 zakłada zwiększenie do 10 etatów w tym 
zatrudnienie doradcy ds. osób niepełnosprawnych-środki zabezpieczone w budżecie nie 
dają możliwości zwiększenia kadry.
Umowy cywilno-prawne
-zatrudnienie  na  podstawie  umów  zleceń  dotyczące  obsługi  prawnej  oraz 
psychologicznej  w  zakresie  realizowanych  zadań  przez  tut.  Centrum  –istnieje 
zabezpieczenie finansowe -18.480,00zł.
-zatrudnienie na podstawie umów zleceń specjalistycznej kadry w OIK –zabezpieczenie 
finansowe w wysokości 7.200,00zł
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RAPORT Z REALIZACJI W ROKU 2007 ZADAŃ
Powiatowego Programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Zakresie

Rehabilitacji Społecznej ,Zawodowej i  Zatrudniania oraz Przestrzegania Praw Osób 
Niepełnosprawnych   na lata 2006-2008

             Powiatowy Program Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Zakresie 
Rehabilitacji Społecznej ,Zawodowej i  Zatrudniania oraz Przestrzegania Praw Osób 
Niepełnosprawnych   na lata 2006-2008 został uchwalony Uchwałą Nr XII/219/2006 
Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 marca 2006r.
            Program  jest kontynuacją działań realizowanych w ramach Powiatowej 
Strategii Rozwiązywania Problemów  Społecznych  przyjętej  Uchwałą Rady Powiatu 
Średzkiego Nr XXXII/160/2002  z dnia 21 marca 2002r.

W roku 2007 podejmowano następujące działania:

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

Cel programu
 

Zadanie Realizacja zadania 
w r.2007

Jednostka 
odpowiedzialna

za realizację
1.Zapobieganie 
niepełnosprawności

2. Rozwój
 specjalistycznych 
usług w środowisku 
zamieszkania 

1.Promocja zdrowia-
kampanie edukacyjno-
informacyjne-

2.Wczesna interwencja 
-Zaopatrzenie w sprzęt 
rehabilitacyjny, 
przedmioty 
ortopedyczne i środki 
pomocnicze 

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

Zadanie realizowano w ramach :
-organizacji Ogólnopolskiego Festiwalu 
Wokalno –Instrumentalnego dla Dzieci i 
Młodzieży Niepełnosprawnej
-prowadzenie działalności profilaktycznej 
ŚDS,” ŚredzkaSzkoła Cukrzycy”

Zadanie realizowane w okresie roku 
2007ze środków PFRON-
dofinansowanie otrzymało 187osób 
niepełnosprawnych na kwotę 
193.153,00zł

1. na wniosek PCPR Wojewoda 
Wielkopolski wyraził zgodę na 
zwiększenie liczby miejsc pobytu 
dziennego w Środowiskowym 
Domu Samopomocy  z 60 na 80,w 
roku 2008-93 osoby

2.zwiększono liczbę miejsc w 
Warsztacie Terapii Zajęciowej 
docelowo do 50 osób(z 35 miejsc-
liczba uczestników na koniec 
grudnia 2007-48)
poprzez rozszerzenie działalności 
WTZ na bazie uruchomionej filii 
WTZ w Chromcu

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

   
PCPR

PCPR przy 
współpracy ze 
Stowarzyszeniem
Pomocy ”SOS”
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1.Dostosowanie mieszkań do 
indywidualnych potrzeb osób 
niepełnosprawnych(likwidacj
a barier architektonicznych i 
technicznych).
2.Likwidacja barier
 w komunikowaniu się oraz 
technicznych

3.Umożliwienie osobom 
niepełnosprawnym 
zamieszkałym w 
szczególności 
w obszarach wiejskich 
korzystania ze 
specjalistycznych usług 
opiekuńczych w tym ŚDS, 
edukacyjnych itp. poprzez 
uruchomienie komunikacji 
specjalnej-zakup  lub 
przystosowanie pojazdów do 
przewozu osób 
niepełnosprawnych.

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

2)Szkolenia kadry pracującej 
z osobami 
niepełnosprawnymi

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

27osób niepełnosprawnych 
uzyskało dofinansowanie ze 
środków PFRON na kwotę 
126.509,00zł

-w ramach programu 
Wyrównywania Różnic Między 
Regionami 
– realizacja projektu na rzecz  Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie 
Wlkp.- zakup samochodu- mikrobusu 9-
osobowego przystosowanego do przewozu 
osób niepełnosprawnych w tym 2 na 
wózkach inwalidzkich
– realizacja projektu na rzecz  Gminy Środa 
Wlkp.- zakup samochodu- mikrobusu 9-
osobowego przystosowanego do przewozu 
osób niepełnosprawnych w tym 2 na 
wózkach inwalidzkich 

- wydawono biuletyn informacyjny 
pn.”Mosty zamiast murów”
-uaktualniono informator pn. 
”Informator osoby 
niepełnosprawnej”
-na stronach internetowych PCPR
 i Starostwa Powiatowego 
umieszczane są informacje dot. 
programów na rzecz osób 
niepełnosprawnych oraz form 
pomocy świadczonych przez PCPR
-ukazywały się publikacje w prasie 
lokalnej  o uruchamianych 
programach ,
-kontynuowana była działalność 
Kafejki Internetowej,
-przeprowadzono szkolenie dla 
kadry ŚDS,
-kontynuowano działalność Punktu 
Konsultacyjnego  ,

Dofinansowano organizację działań 
na rzecz osób niepełnosprawnych 
na kwotę  121.301,00 zł
(wg załączonego wykazu)

PCPR

PCPR
OPS

PCPR

-PCPR

-Organizacje 
pozarządowe, 
-jednostki 
organizacyjne 
samorządów 
terytorialnych

3. Tworzenie 
środowiska 
fizycznego 
dostępnego dla osób 
niepełnosprawnych

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

5.Stwarzanie 
możliwości do 
aktywnego 
uczestnictwa w 
życiu kulturalnym, 
sporcie, rekreacji  i 
turystyce 
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II.W ramach Powiatowego Programu Rehabilitacji Zawodowej i Zatrudnienia Osób 
Niepełnosprawnych wykonane zadania obrazuje poniższa tabela.

Lp.    Zadania programu Realizacja zadania w 
latach 2006-2007

Jednostka odpowiedzialna za
realizację zadania 

1.

2.

3.

Prowadzenie pośrednictwa pracy
 i poradnictwa zawodowego 
ze szczególnym uwzględnieniem 
osób niepełnosprawnych 
o umiarkowanym i znacznym stopniu 
niepełnosprawności,

Organizowanie szkoleń 
i przekwalifikowań  zawodowych
oraz rozwijanie przedsiębiorczości 
osób niepełnosprawnych

-Opracowanie i popularyzacja wśród 
pracodawców pakietu informacyjnego
 nt:możliwości zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych,
Pomoc dla pracodawców , w tym 
podmiotów prowadzących działalność 
gospodarczą 
na wyposażenie nowych miejsc pracy
  oraz przystosowanie stanowisk pracy 
dla osób niepełnosprawnych

Zadanie realizował  Powiatowy 
Urząd Pracy

-2 osoby objęto szkoleniem 
przez Powiatowy Urząd Pracy
-przeprowadzono warsztaty dla 
uczniów klas specjalnych ZSzZ 
pn.” Moja Przyszłość-  
Pierwsza Praca  uc (40 os. w 
wieku 16-17 lat oraz 13 
nauczycieli praktycznej nauki 
zawodu )
 -prowadzono warsztaty dla 
osób z zaburzeniami 
psychicznymi mające na celu 
aktywizację zawodową 
- pn. Powrót do aktywności  
zawodowej- 10 os. z zab.psych. 
(w wieku 24-55l tj. 5K i 5M)
 - pn.”Bądź komunikatywny” – 
20 os. z zab.psych. i uu. (w 
wieku  17 – 56 l tj.10K i 10M 
-pn.”Potrafię,wybieram,działa
m – 10 os.  z zab. psych.(w 
wieku od 19 -52l tj. 5K i 5 M)
-w roku 2007 -4 osoby 
bezrobotne objęto szkoleniem 
na kwotę 6.535,00zł

Przekazano pracodawcom 
informacje ,w tym o programie 
Wyrównywania Różnic Miedzy 
Regionami -realizacja projektów :
Obszar C 
 – realizacja projektu na rzecz „DAKO- 
ART.” Spółka z o.o. w Środzie Wlkp.- 
utworzenie dwóch stanowisk pracy dla 
osób niepełnosprawnych 

– realizacja projektu na rzecz  Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Środzie Wlkp.- 
utworzenie   jednego stanowiska pracy 
dla osoby niepełnosprawnej 

Powiatowy Urząd Pracy przy 
współpracy z Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie

Powiatowy Urząd Pracy przy 
współpracy z Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie

Powiatowy Urząd Pracy przy 
współpracy z Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie
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III. W ramach Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
 w Zakresie Przestrzegania  Praw  Osób  Niepełnosprawnych wykonane zadania 

przedstawia poniższe zestawienie.
    

Lp Zadanie programu Realizacja zadań
w latach 2006-2007

Jednostka odpowiedzialna
za realizację zadania

1.

2.

3.

Opracowanie, publikacja
 i rozpowszechnianie 
 pakietu informacji na temat praw osób 
niepełnosprawnych ze szczególnym
 uwzględnieniem praw dzieci
 niepełnosprawnych:
-publikacja informacji w prasie lokalnej
-przekazanie materiałów informacyjnych
 Ośrodkom Pomocy Społecznej, placówkom
 oświaty i służby zdrowia, pracodawcom 
powiatu średzkiego oraz organizacjom 
pozarządowym

 
Organizacja szkoleń dla kadry PCPR,PUP,
OPS realizujących zadania z zakresu szeroko 
rozumianej pomocy  osobom 
niepełnosprawnym

Prowadzenie poradnictwa prawno - 
socjalnego 
dla osób niepełnosprawnych

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

-zorganizowano po 1 
szkoleniu w każdym roku
dla kadry socjalnej,

zadanie realizowane w 
sposób ciągły

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

PCPR 

PCPR
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Wykaz jednostek, które otrzymały pomoc finansową w 2006 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

Wartość 
realizacji 
zadania

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

wycieczkę turystyczną do 
Ustronia Morskiego

3.960,00 6.960,00

 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 18.008,07

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

Imprezę kulturalną pn. 
„Przegląd zespołów 
seniorskich  i osób 
niepełnosprawnych”

1.000,00 1.840,00

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

Wycieczkę rekreacyjno-
turystyczną do Świnoujścia

6.000,00 21.103,77

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

Piknik sportowo-
rekreacyjny pn. „Bawmy 
się razem z okazji DNIA 
DZIECKA”

1.140,00 2.018,31

 6. Stowarzyszenie Pomocy „KRĄG”
ul. Poznańska 14  
63-040 Nowe Miasto n/Wartą

Cykl zajęć sportowych 2.275,00 5.675,00

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

Wycieczkę turystyczno-
rekreacyjnego do Ustronia 
Morskiego

4.000,00 21.601,97

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

Piknik rekreacyjno-
kulturalny dla osób 
niepełnosprawnych

1.000,00 2.729,60

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

Wyjazd rekreacyjny do 
Ciechocinka

1.000,00 2.200,00

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

Imprezy kulturalnej pn. 
„Dzień Seniora”

1.000,00 1.855,87
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11. Polski Związek Emerytów 
Rencistów i Inwalidów Zarząd 
Rejonowy     ul. Szpitalna 10  
63-000 Środa Wlkp.

Wycieczkę turystyczno-
rekreacyjną do Kołobrzegu

2.000,00 4.697,20

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

Imprezy kulturalnej pn. 
„Dzień Seniora”

1.000,00 2.700,56

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

Imprezy kulturalnej pn. 
„Dzień Seniora”

1.500,00 4.580,72

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

Wyjazdu turystyczno-
rekreacyjnego do 
Niechorza

1.500,00 9.000,00

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

Imprezy kulturalnej pn. 
„Spotkanie Wigilijne”

480,00 1.235,20

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

Wycieczkę turystyczną do 
Częstochowy

960,00 1.732,50

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

Wyjazdu turystyczno-
rekreacyjnego do 
Pobierowa

5.000,00 15.165,67

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

Festynu pn. „Przez 
tolerancję do integracji”

1.599,15 2.665,25

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

Zajęć rekreacyjno-
kulturalnych dla osób 
niepełnosprawnych w 
ramach „Wczasów na 
działkach”

2.000,00 9.327,20

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

Imprezy kulturalnej pn. 
„Wieczerza Wigilijna”

1.000,00 4.624,72

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

Wycieczkę turystyczno-
rekreacyjną do Pragi

9.000,00 17.483,25

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

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

27.600,00 114.910,97
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23. Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Jesionowa 2A  
63-040 Nowe Miasto n/W

Spotkanie kulturalne 1.000,00 2.500,00

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

Imprezy rekreacyjnej pn. 
„Piknik integracyjny”

1.000,00 3.018,74

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

Imprezy kulturalnej z 
okazji Dnia Seniora

1.000,00 2.896,00

                                                               Razem: 88.014,15 280.530,57
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