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RZRZĄĄDOWEJDOWEJ



ZADANIA WŁASNE:      ZADANIA WŁASNE:      

1)1) opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiopracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiąązywania                                               zywania                                               
problemproblemóów spow społłecznych, ze szczegecznych, ze szczegóólnym uwzgllnym uwzglęędnieniem                                                        dnieniem                                                        

programprogramóów pomocy spow pomocy społłecznej, wspierania osecznej, wspierania osóób niepeb niepełłnosprawnych                         nosprawnych                         
i innych, kti innych, któórych celem jest integracja osrych celem jest integracja osóób i rodzin z grup                                              b i rodzin z grup                                              

szczegszczegóólnego ryzykalnego ryzyka-- po konsultacji z wpo konsultacji z włłaaśściwymi terytorialnie gminami;                      ciwymi terytorialnie gminami;                      
2)2) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa;                     prowadzenie specjalistycznego poradnictwa;                     

3)3) organizowanie opieki w rodzinach zastorganizowanie opieki w rodzinach zastęępczych ,udzielenie pomocy                                 pczych ,udzielenie pomocy                                 
pienipieniężężnej na cznej na częśęściowe pokrycie kosztciowe pokrycie kosztóów utrzymania umieszczonych                        w utrzymania umieszczonych                        
w nich dzieci oraz wypw nich dzieci oraz wypłłacenia wynagrodzenia z tytuacenia wynagrodzenia z tytułłu pozostawienia                              u pozostawienia                              
w gotowow gotowośści przyjci przyjęęcia dziecka albo cia dziecka albo śświadczonej opieki i wychowaniawiadczonej opieki i wychowania
niespokrewnionymniespokrewnionym z dzieckiem zawodowym rodzinom zastz dzieckiem zawodowym rodzinom zastęępczym;                                pczym;                                

4)4) zapewnienie opieki i wychowania dzieciom cazapewnienie opieki i wychowania dzieciom całłkowicie lub czkowicie lub częśęściowo                             ciowo                             
pozbawionym opieki rodzicpozbawionym opieki rodzicóów, w szczegw, w szczegóólnolnośści przez organizowanie                              ci przez organizowanie                              

i prowadzenie oi prowadzenie ośśrodkrodkóów adopcyjnow adopcyjno--opiekuopiekuńńczych, placczych, placóówek opiekuwek opiekuńńczoczo--
wychowawczych, dla dzieci i mwychowawczych, dla dzieci i młłodzieodzieżży, w tym placy, w tym placóówek wsparcia dziennego                                          wek wsparcia dziennego                                          

o zasio zasięęgugu ponadgminnymponadgminnym, a tak, a takżże tworzenie i wdrae tworzenie i wdrażżanie programanie programóów pomocy dziecku                                                w pomocy dziecku                                                
i rodzinie;                                             i rodzinie;                                             

5)5) pokrywanie kosztpokrywanie kosztóów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w placw utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w placóówkach                                              wkach                                               
opiekuopiekuńńczoczo--wychowawczych i w rodzinach zastwychowawczych i w rodzinach zastęępczych, rpczych, róówniewnieżż na terenie innego powiatu;                                     na terenie innego powiatu;                                     

6)6) przyznawanie pomocy pieniprzyznawanie pomocy pieniężężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki             nej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki             
osobom opuszczajosobom opuszczająącym placcym placóówki opiekuwki opiekuńńczoczo--wychowawcze typu rodzinnego i                                   wychowawcze typu rodzinnego i                                   

socjalizacyjnego, domy pomocy sposocjalizacyjnego, domy pomocy społłecznej dla dzieci i mecznej dla dzieci i młłodzieodzieżży niepey niepełłnosprawnych                                                     nosprawnych                                                     
intelektualnie, domy dla matek z maintelektualnie, domy dla matek z małłoletnimi dzieoletnimi dzieććmi i kobiet w cimi i kobiet w ciążąży, rodziny zasty, rodziny zastęępcze                                                  pcze                                                  

oraz schroniska dla nieletnich, zakoraz schroniska dla nieletnich, zakłłady poprawcze, specjalne oady poprawcze, specjalne ośśrodki szkolnorodki szkolno--wychowawcze                                                wychowawcze                                                
lub mlub młłodzieodzieżżowe oowe ośśrodki wychowawcze;                                              rodki wychowawcze;                                              



ZADANIA WŁASNE: ZADANIA WŁASNE: 

7)7) pomoc w integracji ze pomoc w integracji ze śśrodowiskiem osrodowiskiem osóób majb mająących trudnocych trudnośści w przystosowaniu sici w przystosowaniu sięę do do żżycia,                                          ycia,                                          
mmłłodzieodzieżży opuszczajy opuszczająącej placcej placóówki opiekuwki opiekuńńczoczo--wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego,                 wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego,                 

domy pomocy spodomy pomocy społłecznej dla dzieci i mecznej dla dzieci i młłodzieodzieżży niepey niepełłnosprawnych intelektualnie, domy                                nosprawnych intelektualnie, domy                                
dla matek z madla matek z małłoletnimi dzieoletnimi dzieććmi i kobiet w cimi i kobiet w ciążąży, rodziny zasty, rodziny zastęępcze oraz schroniska dla nieletnich,                            pcze oraz schroniska dla nieletnich,                            

zakzakłłady poprawcze, specjalne oady poprawcze, specjalne ośśrodki szkolnorodki szkolno--wychowawcze lub mwychowawcze lub młłodzieodzieżżowe                                                          owe                                                           
oośśrodki wychowawcze, majrodki wychowawcze, mająących braki w przystosowaniu sicych braki w przystosowaniu sięę;                                                               ;                                                               

8)8) pomoc osobom majpomoc osobom mająącym trudnocym trudnośści  w integracji ze ci  w integracji ze śśrodowiskiem, ktrodowiskiem, któóre otrzymare otrzymałły statusy status uchoduchodżżcycy;                                     ;                                     
9)9) pomoc osobom majpomoc osobom mająącym trudnocym trudnośści w przystosowaniu sici w przystosowaniu sięę do do żżycia po zwolnieniu                                              ycia po zwolnieniu                                              

z zakz zakłładu karnego;                                                    adu karnego;                                                    
10)10) prowadzenie i rozwprowadzenie i rozwóój infrastruktury domj infrastruktury domóów pomocy spow pomocy społłecznej o zasiecznej o zasięęgugu ponadgminnym                                             ponadgminnym                                             

oraz umieszczenie w nich skierowanych osoraz umieszczenie w nich skierowanych osóób;                                                              b;                                                              
11)11) prowadzenie mieszkaprowadzenie mieszkańń chronionych dla oschronionych dla osóób z terenu wib z terenu więęcej nicej niżż jednej gminy oraz powiatowych                                  jednej gminy oraz powiatowych                                  

oośśrodkrodkóów wsparcia, w tym domw wsparcia, w tym domóów dla matek z maw dla matek z małłoletnimi dzieoletnimi dzieććmi i kobiet w cimi i kobiet w ciążąży,y,
z wyz wyłąłączeniem czeniem śśrodowiskowych domrodowiskowych domóów samopomocy i innych ow samopomocy i innych ośśrodkrodkóów wsparcia w wsparcia 

dla osdla osóób z zaburzeniami psychicznymi;b z zaburzeniami psychicznymi;
12)12) prowadzenie oprowadzenie ośśrodkrodkóów interwencji kryzysowej;w interwencji kryzysowej;

13)13) udzielenie informacji o prawach i uprawnieniach;udzielenie informacji o prawach i uprawnieniach;
14)14) szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy sposzkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społłecznej z terenu powiatu;ecznej z terenu powiatu;

15)15) doradztwo medyczne dla kierownikdoradztwo medyczne dla kierownikóów i pracownikw i pracownikóów jednostekw jednostek
organizacyjnych pomocy spoorganizacyjnych pomocy społłecznej z terenu powiatu;ecznej z terenu powiatu;

16)16) podejmowanie innych dziapodejmowanie innych działłaańń wynikajwynikająących z rozeznanych potrzeb, cych z rozeznanych potrzeb, 
w tym tworzenie i realizacja programw tym tworzenie i realizacja programóów osw osłłonowych;onowych;

17)17) sporzsporząądzenie sprawozdawczodzenie sprawozdawczośści oraz przekazywanie jej wci oraz przekazywanie jej włłaaśściwemu wojewodzie,ciwemu wojewodzie,
rróówniewnieżż w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznegw wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego;o;
18)18) sporzsporząądzenie bilansu potrzeb powiatu w zakresie pomocy spodzenie bilansu potrzeb powiatu w zakresie pomocy społłecznej;ecznej;

19)19) utworzenie i utrzymanie powiatowego centrum pomocy rodzinie,utworzenie i utrzymanie powiatowego centrum pomocy rodzinie,
w tym zapewnienie ow tym zapewnienie ośśrodkrodkóów na wynagrodzenia pracownikw na wynagrodzenia pracownikóów. w. 



ZADANIA Z ZAKRESU                                               ZADANIA Z ZAKRESU                                               
NIEPENIEPEŁŁNOSPRAWNYCH                          NOSPRAWNYCH                          

RZRZĄĄDOWEJ:           DOWEJ:           

1) pomoc1) pomoc uchoduchodżżcomcom w zakresie indywidualnego                                      w zakresie indywidualnego                                      
programu integracji oraz opprogramu integracji oraz opłłacenie za te osoby                                            acenie za te osoby                                            

skskłładek na ubezpieczenie zdrowotne okreadek na ubezpieczenie zdrowotne okreśślonych                                        lonych                                        
w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w                      w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w                      

Narodowym Funduszu Zdrowia;                                     Narodowym Funduszu Zdrowia;                                     
2) prowadzenie i rozw2) prowadzenie i rozwóój infrastruktury oj infrastruktury ośśrodkrodkóów wsparcia                         w wsparcia                         

dla osdla osóób z zaburzeniami psychicznymi;                                  b z zaburzeniami psychicznymi;                                  
3) realizacja zada3) realizacja zadańń wynikajwynikająących z rzcych z rząądowych programdowych programóów                         w                         

pomocy spopomocy społłecznej, majecznej, mająących na celu ochroncych na celu ochronęę poziomu                              poziomu                              
żżycia osycia osóób, rodzin i grup spob, rodzin i grup społłecznych oraz rozwecznych oraz rozwóój                                       j                                       

specjalistycznego wsparcia.specjalistycznego wsparcia.



ZADANIA NA RZECZ OSZADANIA NA RZECZ OSÓÓBB
NIEPENIEPEŁŁNOSPRAWNYCH        NOSPRAWNYCH        

1) opracowanie i realizacja, zgodnych ze strategi1) opracowanie i realizacja, zgodnych ze strategiąą rozwoju wojewrozwoju wojewóództwa, powiatowych programdztwa, powiatowych programóóww
dziadziałłaańń na rzecz osna rzecz osóób niepeb niepełłnosprawnych w zakresinosprawnych w zakresiee::

a) rehabilitacji spoa) rehabilitacji społłecznej,ecznej,
b) rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia,b) rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia,

c) przestrzegania praw osc) przestrzegania praw osóób niepeb niepełłnosprawnych,nosprawnych,
2) wsp2) wspóółłpraca z instytucjami administracji rzpraca z instytucjami administracji rząądowejdowej i samorzi samorząądowej w opracowywaniu i realizacji dowej w opracowywaniu i realizacji 

programprogramóów,w,
3) podejmowanie dzia3) podejmowanie działłaańń zmierzajzmierzająących do ograniczenia skutkcych do ograniczenia skutkóów niepew niepełłnosprawnonosprawnośści,ci,

4) opracowywanie i przedstawianie plan4) opracowywanie i przedstawianie planóów zadaw zadańń ii informacji z prowadzonej dziainformacji z prowadzonej działłalnoalnośści oraz ichci oraz ich
udostudostęępnienia na potrzeby samorzpnienia na potrzeby samorząądu du 

wojewwojewóództwa,dztwa,
5) wsp5) wspóółłpraca z organizacjami pozarzpraca z organizacjami pozarząądowymi idowymi i fundacjami dziafundacjami działłajająącymi na rzecz oscymi na rzecz osóób niepeb niepełłnosprawnych w zakresie nosprawnych w zakresie 

rehabilitacji sporehabilitacji społłecznej i zawodowej tych osecznej i zawodowej tych osóób,b,
6) dofinansowanie :6) dofinansowanie :

a) uczestnictwa osa) uczestnictwa osóób niepeb niepełłnosprawnych i ichnosprawnych i ich opiekunopiekunóów w turnusach rehabilitacyjnych,                                w w turnusach rehabilitacyjnych,                                
b) sportu, kultury, rekreacji i turystyki osb) sportu, kultury, rekreacji i turystyki osóóbb niepeniepełłnosprawnych,nosprawnych,

c) zaopatrzenia w sprzc) zaopatrzenia w sprzęęt rehabilitacyjny przedmioty ortopedyczne i t rehabilitacyjny przedmioty ortopedyczne i śśrodki pomocnicze przyznawane osobom rodki pomocnicze przyznawane osobom 
niepeniepełłnosprawnym na podstawienosprawnym na podstawie odrodręębnych przepisbnych przepisóów,w,

d) likwidacji barier architektonicznych , w komunikowaniu sid) likwidacji barier architektonicznych , w komunikowaniu sięę i technicznych, w zwii technicznych, w zwiąązku z zku z 
indywidualnymi potrzebami osindywidualnymi potrzebami osóób niepeb niepełłnosprawnych,nosprawnych,

e) rehabilitacji dzieci i me) rehabilitacji dzieci i młłodzieodzieżży,y,
8) dofinansowanie koszt8) dofinansowanie kosztóów tworzenia i dziaw tworzenia i działłaniaania warsztatwarsztatóów terapii zajw terapii zajęęciowej,ciowej,



LICZBA OSLICZBA OSÓÓB I RODZIN OBJB I RODZIN OBJĘĘTYCH POMOCTYCH POMOCĄĄ SPOSPOŁŁECZNECZNĄĄ W LATACH  W LATACH  
2001 2001 –– 20032003

Liczba rodzin i osLiczba rodzin i osóób objb objęętych pomoctych pomocąą spospołłecznecznąą w latachw latach

RokRok
OgOgóółłem w powiecieem w powiecie W gminachW gminach

DominowoDominowo KrzykosyKrzykosy Nowe MiastoNowe Miasto ŚŚroda Wlkp.roda Wlkp. ZanimyZanimyśśll

RodzinRodzin OsOsóób w b w 
rodzinierodzinie

RodzinRodzin OsOsóób w b w 
rodzinierodzinie

Rodzin Rodzin OsOsóób wb w
roro--dziniedzinie

RodzinRodzin OsOsóób w b w 
rodzinierodzinie

RodzinRodzin OsOsóób w b w 
rodzinierodzinie

RodzinRodzin OsOsóób w b w 
rodzinierodzinie

20012001 27702770 93599359 105105 384384 249249 810810 633633 24232423 15641564 60066006 219219 735735

20022002 33753375 1262512625 170170 634634 241241 836836 683683 26332633 20222022 76027602 259259 920920

20032003 35143514 1228212282 159159 598598 295295 10501050 703703 26132613 20912091 70237023 266266 998998



Liczba rodzin i osLiczba rodzin i osóób korzystajb korzystająących ze cych ze śświadczewiadczeńń pomocy spopomocy społłecznej w roku 2002 ze wzglecznej w roku 2002 ze wzglęędu na gdu na głłóówne przyczyny uprawniajwne przyczyny uprawniająące do ce do 
korzystania ze korzystania ze śświadczewiadczeńń..

/ rzeczywista liczba rodzin i os/ rzeczywista liczba rodzin i osóób objb objęętych tych śświadczeniami wiadczeniami --––nie jest sumnie jest sumąą poz. 1 poz. 1 –– 9, poniewa9, ponieważż w 1 rodzinie mow 1 rodzinie możże wyste wystąąpipićć wiwięęcej nicej niżż jedna przesjedna przesłłanka /anka /

Lp.Lp. PrzesPrzesłłanki z korzystania z anki z korzystania z 
pomocy spopomocy społłecznejecznej

GminaGmina

DominowoDominowo KrzykosyKrzykosy Nowe MiastoNowe Miasto ŚŚroda Wlkp.roda Wlkp. ZaniemyZaniemyśśll

RodzinRodzin
yy

OsobyOsoby RodzinyRodziny OsobyOsoby RodzinRodzin
yy

OsobyOsoby RodzinyRodziny OsobyOsoby RodzinyRodziny OsobyOsoby

1.1. UbUbóóstwostwo -- -- 153153 612612 395395 15011501 12431243 33203320 158158 614614

2.2. BezrBezraadnodnośćść w sprawach w sprawach 
opiekuopiekuńńczo czo --

wychowawczychwychowawczych

2222 112112 8282 416416 148148 735735 523523 206206 6363 357357

3.3. BezrobocieBezrobocie 7878 313313 8888 372372 264264 10541054 778778 28072807 134134 517517

4.4. NiepeNiepełłnosprawnonosprawnośćść , , 
ddłługotrwaugotrwałła chorobaa choroba

6262 166166 114114 324324 295295 10891089 581581 15251525 6060 169169

5.5. Alkoholizm i narkomaniaAlkoholizm i narkomania 44 1818 77 1515 7878 313313 154154 463463 1616 5252

6.6. Ochrona macierzyOchrona macierzyńństwastwa 3636 198198 4444 225225 172172 857857 8080 334334 1212 5252

7.7. BezdomnoBezdomnośćść -- -- -- -- 88 88 2222 2222 33 33

8.8. TrudnoTrudnośści w ci w 
przystosowaniu siprzystosowaniu sięę do do 
żżycia po opuszczeniu ycia po opuszczeniu 

zakzakłładu karnegoadu karnego

-- -- 11 22 66 1313 1616 2727 -- --

9.9. SieroctwoSieroctwo -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

10.10. OgOgóółłem em –– wg tabela nr 1wg tabela nr 1 159159 598598 295295 10501050 703703 26132613 20912091 70237023 266266 998998



CHARAKTERYSTYKA PROBLEMCHARAKTERYSTYKA PROBLEMÓÓW W RODZINACH OBJW W RODZINACH OBJĘĘTYCH POMOCTYCH POMOCĄĄ SPOSPOŁŁECZNECZNĄĄW GMINACH W ROKU 2003W GMINACH W ROKU 2003

GminaGmina Liczba Liczba 
rodzin rodzin 
ogogóółłemem

Liczba Liczba 
rodzin rodzin 

korzystajkorzystająącc
ych ych 

ddłługotrwale ugotrwale 
z pomocy z pomocy 
spospołłecznejecznej

Liczba osLiczba osóób w tym rodzin pozostajb w tym rodzin pozostająących cych 
ddłługotrwale bezrobotnych ( 24 m ugotrwale bezrobotnych ( 24 m –– cece i wii więęcej )cej )

Liczba dzieci i Liczba dzieci i 
mmłłodzieodzieżży w tych y w tych 

rodzinach z rodzinach z 
problemami problemami 
opiekuopiekuńńczoczo--

wychowawczymiwychowawczymiOgOgóółłemem MM KK

DominowoDominowo 159159 120120 3434 2525 2929 33

KrzykosyKrzykosy 295295 120120 9191 4040 5151 5252

Nowe MiastoNowe Miasto 703703 272272 160160 8888 7272 130130

ŚŚroda Wlkp.roda Wlkp. 20912091 10351035 874874 345345 529529 186186

ZaniemyZaniemyśśll 266266 252252 112112 7070 4242 2525

Szacowana liczba osSzacowana liczba osóób w wieku 15 b w wieku 15 -- 24 lat  nie ucz24 lat  nie ucząąca sica sięę i niepracuji niepracująąca ca –– 426426



Realizacja zadaRealizacja zadańń
w roku 2003w roku 2003

Pomoc dziecku i rodziniePomoc dziecku i rodzinie

Tabela Nr 1. System opieki zastTabela Nr 1. System opieki zastęępczejpczej

RokRok

Zapewnienie opieki i wychowania dzieci caZapewnienie opieki i wychowania dzieci całłkowicie lub czkowicie lub częśęściowo pozbawionych opieki ciowo pozbawionych opieki 
rodzicrodzicóóww

Opieka zastOpieka zastęępczapcza Liczba wydanych Liczba wydanych 
skierowaskierowańń do placdo placóówek wek 
opiekuopiekuńńczoczo--
wychowawczych wychowawczych 
cacałłodobowychodobowych

Liczba rodzin zastLiczba rodzin zastęępczychpczych Liczba dzieci w rodzinachLiczba dzieci w rodzinach

20022002 4545 6666 2525

20032003 4141 6161 2222



Tabela Nr 2. Usamodzielnienie wychowankTabela Nr 2. Usamodzielnienie wychowankóów rodzin zastw rodzin zastęępczych i placpczych i placóówek opiekuwek opiekuńńczo czo -- wychowawczychwychowawczych
RokRok Liczba wychowankLiczba wychowankóów objw objęętych pomoctych pomocąą

miesimiesięęczncznąą na kontynuowanie naukina kontynuowanie nauki na zagospodarowaniena zagospodarowanie Pomoc w Pomoc w 
uzyskiwaniu uzyskiwaniu 
odpowiednich odpowiednich 
warunkwarunkóów w 
mieszkaniowymieszkaniowy
chch

w formie rzeczowejw formie rzeczowej

w formie pieniw formie pieniężężnejnej

z rodzin z rodzin 
zastzastęępczychpczych

PlacPlacóówek wek 
opiekuopiekuńńczoczo--
wychowawczychwychowawczych

Z rodzin Z rodzin 
zastzastęępczychpczych

Z Z 
placplacóówewe
k opiek opiekk--
wychwych

Z rodzin Z rodzin 
zastzastęępczychpczych

Z placZ placóówek wek 
opiekuopiekuńńczoczo--
wychowawczychwychowawczych

20022002 1515 44 11 11 11 11 11

20032003 1919 66 99 44 1111 22 11

-- w roku 2002 w roku 2002 –– 445.866,00 z445.866,00 złł
-- w roku 2003 w roku 2003 –– 545.000,00 z545.000,00 złł
w stosunku do planu w ciw stosunku do planu w ciąągu roku 2003 uzyskano dodatkowo kwotgu roku 2003 uzyskano dodatkowo kwotęę104.000,00 z104.000,00 złł umoumożżliwiliwiłło udzielenie znacznej grupie wychowanko udzielenie znacznej grupie wychowankóów  pomocw  pomoc

usamodzielnienie.usamodzielnienie.



POMOC W KRYZYSACHPOMOC W KRYZYSACH

PPOWPPOW-- Ognisko wOgnisko w Szlachcinie      Szlachcinie      pomoc mieszkaniowa      specjalistyczna      informacjapomoc mieszkaniowa      specjalistyczna      informacja
oo

z filią Powiatowego Klubuz filią Powiatowego Klubu
SrodowiskowegoSrodowiskowego–– Środa Wlkp.     ul. Lipowa 12                                  Środa Wlkp.     ul. Lipowa 12                                  prawach prawach 
ul. Lipowa 12                                  Środa Wlkp.      ul. Lipowa 12                                  Środa Wlkp.      uprawnieniachuprawnieniach

( 13 o( 13 osób )                        250 rodzin   ( średnio ponad  30   sób )                        250 rodzin   ( średnio ponad  30   
dzienndziennie )ie )

pomoc całodobowa wpomoc całodobowa w hostelu hostelu 
18 osób                                                         18 osób                                                         

wsparcie dzienne     wsparcie dzienne     

93 dzi93 dzieci oraz praca z rodzinąeci oraz praca z rodziną

--uzyskanie kwoty 15.000,00 zł z budżetu MGP i PS na program „ Pomuzyskanie kwoty 15.000,00 zł z budżetu MGP i PS na program „ Pomoc dziecku i rodzinie ’’   oc dziecku i rodzinie ’’   
oraz środki własne powiatu umożliwiły remont 2 pomieszczeń do proraz środki własne powiatu umożliwiły remont 2 pomieszczeń do pracy z dziećmi i   młodzieżą acy z dziećmi i   młodzieżą 
oraz części mieszkań interwencyjnych w obiekcie na ulicy Lipowejoraz części mieszkań interwencyjnych w obiekcie na ulicy Lipowej 12 w Środzie Wlkp.12 w Środzie Wlkp.



PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZADANIA  Z  ZAKRESU  REHABILITACJI  SPOŁ.
Nazwa zadania 2003 rok 2000 rok 2001 rok 2002rok

OSOBA/STANOWISKO WYDATKOWA
NA KWOTA                      
W   ZŁ

OSOBA/STANOWISKO WYDATKOWAN
A KWOTA                         
W   ZŁ

OSOBA/STANOWISKO WYDATKOWANA 
KWOTA                        
W   ZŁ

OSOBA/STANOWISKO/ 
UMOWY

WYDATKOW
ANA KWOTA   
W   ZŁ

Dofinansowanie kosztów działania WTZ 1 WTZ        
26uczestników 454.759 1 WTZ             20 

uczestników 304.490 1 WTZ                20 uczestników 430.566 1 WTZ                25 
uczestników 351.664

Dofinansowanie uczestnictwa osób 
niepełnosprawnych i ich opiekunów w 
turnusach rehabilitacyjnych w tym:

206 osób 105.564 194 osoby 91.780 203 osoby 102.192 156 osób 74.515

- osoby dorosłe 134 osoby 67.062 123 osoby 58.810 132 osoby 67.125 82 osoby 39.515

- dzieci i młodzież 72 osób 38.502 71 dzieci 32.970 71 osób 35.067 74 osoby 35.000

Dofinansowanie likwidacji barier 
urbanistycznych, architektonicznych  w tym: 9osoby 64.350 4 osoby 31.531 5 osób 35.907 - -

- osoby dorosłe 6osoby 48.850,40 3 osoby 21.356 4 osoby 22.102 - -

- dzieci i młodzież 3 osoby 15.499,60 1 osoba 10.175 1 osoba 13.805 - -

Dofinansowanie likwidacji barier w 
komunikowaniu się w tym: 5osoby 11.959 2 osoby 227 11 osób 5.418 - -

- osoby dorosłe 3 osoba 2.150 2 osoby 227 11 osób 5.418 - -

- dzieci i młodzież 2 osoba 1.850 - - - - - -

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i
turysytyki w tym: 19 70.723 - - - - 11 umów 37.100

- osoby dorosłe 11 42.823 - - - - 8 umów 27.800

- dzieci i młodzież 8 27.900 - - - - 3 umowy 9.300

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt 
rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i 
środki pomocnicze w tym: 77 35.659 - - - - 94 osoby 46.984

- osoby dorosłe 53 18.441 - - - - 60 osób 30.498

- dzieci i młodzież 24 17.218 - - - - 34 osoby 16.486



PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
ZADANIA Z ZAKRESU REHABILITACJI ZAWODOWEJ

Nazwa zadania 2003 rok 2000 rok 2001 rok 2002rok

OSOBA/STANO
WISKO

WYDATK
OWANA 
KWOTA                      
W   ZŁ

OSOBA/STANOW
ISKO

WYDATKO
WANA 

KWOTA                         
W   ZŁ

OSOBA/STANOWIS
KO

WYDATKOW
ANA KWOTA                        

W   ZŁ

OSOBA/STANOWI
SKO/ UMOWY

WYDATKO
WANA 

KWOTA       
W   ZŁ

Zwrot kosztów organizacji nowych 
stanowisk pracy dla osób 

niepełnosprawnych
0 0 11 stanowisk 272.750 5 stanowisk 112.391 10 stanowisk 209.113

Zwrot kosztów wynagrodzeń i 
składek  na ubezpieczenia 

społeczne dla osób 
niepełnosprawnych

33 159.248 49 osób 259.070 66 osoby 324.482 37 osób 201.459

Finansowanie  szkoleń przez 
kierownika  powiatowego urzędu  

pracy
16 21.092 10 osób 6.185 9 osób 6.020 12 osób 8.200

Pożyczki  na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej lub 

rolniczej 1 osoba 20.000 1 osoba 10.000 - - - -



REALIZACJA  ZADAŃ  NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  w roku 2003REALIZACJA  ZADAŃ  NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  w roku 2003
Określona  w powiatowych programaOkreślona  w powiatowych programach:ch:
--Uchwała Nr XXXII /160/2002 z dnia  21.03.2002r. Uchwała Nr XXXII /160/2002 z dnia  21.03.2002r. ––Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów SpołecznychPowiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
--Uchwała Nr VI/37/2003 z dnia 29.05.2003r. Uchwała Nr VI/37/2003 z dnia 29.05.2003r. ––Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w zakrPowiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w zakresieesie

Rehabilitacji  Zawodowej i ZatrRehabilitacji  Zawodowej i Zatrudnienia oraz Przestrzegania Praw Osób Niepełnosprawnych.udnienia oraz Przestrzegania Praw Osób Niepełnosprawnych.
PLANOWANEPLANOWANE

Z A D A N I AZ A D A N I A R E A L I Z A C J AR E A L I Z A C J A
Rozszerzenie zakresu usług                                      Rozszerzenie zakresu usług                                      od m od m –– ca V za zgodą Wojewodyca V za zgodą Wojewody WielkpolskiegoWielkpolskiego zwiększono liczbę miejsc wsparcia zwiększono liczbę miejsc wsparcia 
Środowiskowego Domu Samopomocy                             dzienŚrodowiskowego Domu Samopomocy                             dziennego o 20 ( 30 na 50 ) , ( 155.520,00 zł środki rządowe )nego o 20 ( 30 na 50 ) , ( 155.520,00 zł środki rządowe )

Rozszerzenie działalności                                       Rozszerzenie działalności                                       pozyskano z zasobów gminy dodatkowe pomieszczenie w obpozyskano z zasobów gminy dodatkowe pomieszczenie w obiekcie przy ul. Kościuszki  6iekcie przy ul. Kościuszki  6
Warsztatu Terapii Zajęciowej                                    Warsztatu Terapii Zajęciowej                                    po wykonaniu remontu uzyskano dodatkowe 2 pracowpo wykonaniu remontu uzyskano dodatkowe 2 pracownie oraz zaplecze socjalne                  nie oraz zaplecze socjalne                  
poprzez utworzenie nowej pracowni                               poprzez utworzenie nowej pracowni                               ( 66784,00 zł w tym 64784,00 zł PFRON ) ( 66784,00 zł w tym 64784,00 zł PFRON ) 

Likwidacja barier architektonicznych ,                          Likwidacja barier architektonicznych ,                          udzielono 14 osobom dofinansowania w tym 5 dzieci udzielono 14 osobom dofinansowania w tym 5 dzieci 
urbanizacyjnych i w komunikowaniu się                          (urbanizacyjnych i w komunikowaniu się                          (kosztkoszt-- 96.298,00 zł w tym PFRON 76309 )96.298,00 zł w tym PFRON 76309 )

Prowadzenie poradnictwa prawno Prowadzenie poradnictwa prawno –– socjalnego               PCPR      socjalnego               PCPR      radca prawny  , pracownicy zajmujący się niepełnosprawnośradca prawny  , pracownicy zajmujący się niepełnosprawnością      cią      
i poradnictwa zawodowego                                        i poradnictwa zawodowego                                        sfinansowano 16 osobom szkoleniasfinansowano 16 osobom szkolenia

stanowisko pracy dla osób niepełnosprawnych   stanowisko pracy dla osób niepełnosprawnych   
PUPPUP--doradca zawodowy doradca zawodowy 
( koszt( koszt--48.092,30 zł w tym 21.092 zł PFRON )48.092,30 zł w tym 21.092 zł PFRON )

Aktywizowanie społeczności lokalnej                             Aktywizowanie społeczności lokalnej                             publikacje w prasie lokalnej materiały i informacje           publikacje w prasie lokalnej materiały i informacje           
do działań na rzecz osób niepełnosprawnych                  orgado działań na rzecz osób niepełnosprawnych                  organizowanie imprez i spotkań integracyjnych ( w tym Ogólnopolski Fnizowanie imprez i spotkań integracyjnych ( w tym Ogólnopolski Festiwal estiwal 

Wokalno Wokalno –– Instrumentalny dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Instrumentalny dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej --ogółemogółem
-- 19 imprez ,13 organizacji pozarządowych i 3 OPS 19 imprez ,13 organizacji pozarządowych i 3 OPS ––koszt 219.903 zł w tym PFRON 70.723/zł koszt 219.903 zł w tym PFRON 70.723/zł 

Organizowanie szkoleń , konferencji nt.                         Organizowanie szkoleń , konferencji nt.                         -- sseminarium ,eminarium ,
niepełnosprawności ( praw i uprawnień                         niepełnosprawności ( praw i uprawnień                         -- debata , debata , 
osób niepełnosprawnych )osób niepełnosprawnych ) (koszt(koszt-- 2.000 zł )2.000 zł )



B I L A N SB I L A N S

POTRZEB W ZAKRESIE POMOCY POTRZEB W ZAKRESIE POMOCY 
SPOŁECZNEJ SPOŁECZNEJ 
NA ROK 2004NA ROK 2004



Bilans potrzeb w zakresie pomocy społecznej w powiecie średzkim Bilans potrzeb w zakresie pomocy społecznej w powiecie średzkim 
na rok 2004na rok 2004

Wiedza na temat potrzeb społeczności lokalnej odgrywa znaczącą rWiedza na temat potrzeb społeczności lokalnej odgrywa znaczącą rolę w planowaniu polityki społecznej na olę w planowaniu polityki społecznej na 
wszystkich szczeblach zarządzania samorządowego.wszystkich szczeblach zarządzania samorządowego.
Ustawa o pomocy społecznej  zobowiązuje samorządy do sporządzenUstawa o pomocy społecznej  zobowiązuje samorządy do sporządzenia bilansu potrzeb  i środków w zakresie pomocy ia bilansu potrzeb  i środków w zakresie pomocy 
społecznej.społecznej.
Bilans  potrzeb i środków  w zakresie pomocy społecznej określa Bilans  potrzeb i środków  w zakresie pomocy społecznej określa różnorodne potrzeby  ilościowe i finansowe na rok różnorodne potrzeby  ilościowe i finansowe na rok 
następny i niedobory  środków na realizację rozpoznanych potrzebnastępny i niedobory  środków na realizację rozpoznanych potrzeb w roku bieżącym.w roku bieżącym.
Bilans obejmuje:Bilans obejmuje:
--kategorie osób  i rodzin przewidywanych do objęcia pomocą społeckategorie osób  i rodzin przewidywanych do objęcia pomocą społeczną,zną,
--planowane formy pomocy,planowane formy pomocy,
--liczbę świadczeń planowanych rodzinom  i osobom potrzebującym  wliczbę świadczeń planowanych rodzinom  i osobom potrzebującym  wsparcia,sparcia,
--przewidywane  koszty utrzymania i prowadzenia  powiatowych jednoprzewidywane  koszty utrzymania i prowadzenia  powiatowych jednostek,stek,

Tak sporządzony bilans zostaje przekazany samorządowi województwTak sporządzony bilans zostaje przekazany samorządowi województwa.a.

Bilans potrzeb na rok 2004 został opracowany  przez  PCPR  w mieBilans potrzeb na rok 2004 został opracowany  przez  PCPR  w miesiącu kwietniu 2003r.siącu kwietniu 2003r.
--tabele obrazują potrzeby powiatu średzkiego.tabele obrazują potrzeby powiatu średzkiego.



Tabela Nr 1. Organizowanie opieki w rodzinach zastępczych oraz udzielanie pomocy pieniężnej

Z a d a n i e Bilans potrzeb na rok 
2004

Przyznane środki na rok 
2004

Pomoc dla rodzin 
zastępczych

461.640 380.196

Pomoc na kontynuację
nauki

Dla wychowanków rodzin 
zastępczych i placówek 

opiekuńczo-
wychowawczych

151.726 149.445

Pomoc na 
zagospodarowanie

W formie rzeczowej

51.872 17.000

Pomoc pieniężna na 
usamodzielnienie

71.324 35.662



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

Jednostka Wydatkowane środki w 
roku 2003

Bilans potrzeb na rok 2004 Przyznane środki na rok 
2004

Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie

319.850 411.350 302.211

Ośrodek Adopcyjno-
Opiekuńczy 12.100 36.000 16.310

Ośrodek wsparcia –
Środowiskowy Dom 

Samopomocy

958.200 928.200 786.700/III zwiększono 
30.900-817.600/

Powiatowy zespół
ds.Orzekania o 

Niepełnosprawności

63.900 150.000 64.800

Publiczna Placówka 
Opiekuńczo-Wychowawcza 
Ognisko Wychowawcze w

Szlachcinie

244.636 438.807 250.528



Tabela nr 3 .Planowane inwestycje  wg bilansu potrzeb na rok 2004

Z A D A N I E PLAN

Środki na zakup obiektu przy ul.Szkolnej 
2 /siedziby PCPR/

700.000,00zł/nie uwzględniono w budżecie 
na rok 2004/

Remont i modernizacja obiektu przy 
ul.Lipowej Środa Wlkp./ placówka 

interwencji  kryzysowej/

150.000,00zł/zadanie w części 
zrealizowane 
w roku 2003/,



Tabela nr 4.Potrzeby w zakresie zatrudnienia w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp./nie uwzględniając  kadry ŚDS/

Z A T R U D N I E N I E

W roku 2003 Plan zatrudnienia na rok 2004 Przyznane środki na zatrudnienie kadry w 
roku 2004

Ogółem W tym 
pracownicy 

socjalni

Ogółem W tym pracownicy 
socjalni

Ogółem W tym pracownicy 
socjalni

4 2 8 2 5 2



Jak Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  planuje przy ograniczonycJak Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  planuje przy ograniczonych możliwościach finansowych realizować  h możliwościach finansowych realizować  
zadania  określone przepisami prawa ?zadania  określone przepisami prawa ?

Rosnąca sfera ubóstwa, bezrobocie, uzależnieniaRosnąca sfera ubóstwa, bezrobocie, uzależnienia, nie umiejętność radzenia sobie w kryzysach rodzinnych  , to gł, nie umiejętność radzenia sobie w kryzysach rodzinnych  , to główne przesłanki ówne przesłanki 
powodujące konieczność korzystania ze specjalistycznej pomocy tupowodujące konieczność korzystania ze specjalistycznej pomocy tut.PCPR.t.PCPR.
Ustawa z dnia 12 marca 2004r. określa,iż do zadań własnych powiaUstawa z dnia 12 marca 2004r. określa,iż do zadań własnych powiatu  należy m.innymi tu  należy m.innymi 
--Opracowywanie powiatowej strategii rozwiązywania  problemów społOpracowywanie powiatowej strategii rozwiązywania  problemów społecznych ,ze szczególnym uwzględnieniem  programów pomocy ecznych ,ze szczególnym uwzględnieniem  programów pomocy 
społecznej,wspieranie osób niepełnosprawnych i innych,których cespołecznej,wspieranie osób niepełnosprawnych i innych,których celem jest integracja osób i rodzin  z grup szczególnego ryzyka,lem jest integracja osób i rodzin  z grup szczególnego ryzyka,
--prowadzenie specjalistycznego poradnictwa,prowadzenie specjalistycznego poradnictwa,
--prowadzenie interwencji kryzysowej,prowadzenie interwencji kryzysowej,

PCPR mając na uwadze potrzeby mieszkańców powiatu w tym zakresiePCPR mając na uwadze potrzeby mieszkańców powiatu w tym zakresie ,aby pozyskać środki ,aby pozyskać środki 
na realizację zadań  każdorazowo  w przypadku ogłaszania konkursna realizację zadań  każdorazowo  w przypadku ogłaszania konkursów na programy  skierowane do jednostek  samorządowych  przystępów na programy  skierowane do jednostek  samorządowych  przystępuje do uje do 
konkursu .konkursu .

W roku bieżącym w miesiącu marcu  Minister Gospodarki, Pracy i PW roku bieżącym w miesiącu marcu  Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił olityki Społecznej ogłosił 
Konkurs na programy z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną  orKonkurs na programy z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną  oraz wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi.az wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi.

Programy opracowane przez PCPR pn.:Programy opracowane przez PCPR pn.:
--„Pomoc Dziecku i Rodzinie„Pomoc Dziecku i Rodzinie--utworzenie Punktu Interwencji Kryzysowej”utworzenie Punktu Interwencji Kryzysowej”
--„Równe szanse„Równe szanse--pomoc dziecku i rodzinie w środowisku zamieszkania”pomoc dziecku i rodzinie w środowisku zamieszkania”
--„Powrót do środowiska„Powrót do środowiska--rozszerzenie oferty  specjalistycznych usług Środowiskowego Domurozszerzenie oferty  specjalistycznych usług Środowiskowego Domu Samopomocy dla mieszkańców powiatu Samopomocy dla mieszkańców powiatu 
średzkiego”średzkiego”
uzyskały akceptację uzyskały akceptację MGPiPSMGPiPS i w dniu 9 czerwca 2004r. zostały podpisane porozumienia i w dniu 9 czerwca 2004r. zostały podpisane porozumienia 
pomiędzy Powiatem Średzkim a Wojewodą Wielkopolskim w sprawie prpomiędzy Powiatem Średzkim a Wojewodą Wielkopolskim w sprawie przyznania środków  na ich realizacjęzyznania środków  na ich realizację--schematy obrazują zadania schematy obrazują zadania 
programów.programów.
PCPR planuje również ubiegać się o środki PCPR planuje również ubiegać się o środki pomocowepomocowe z funduszy Unii Europejskiejz funduszy Unii Europejskiej--aktualnie opracowywany jest projekt Centrum aktualnie opracowywany jest projekt Centrum 
EdukacyjnoEdukacyjno--Socjalnego wSocjalnego w ChromcuChromcu--założenia programu  w załączeniu do niniejszego sprawozdania.założenia programu  w załączeniu do niniejszego sprawozdania.



PROGRAM PROGRAM 
POMOC DZIECKU I RODZINIEPOMOC DZIECKU I RODZINIE--utworzenie Punktu Interwencji Kryzysowejutworzenie Punktu Interwencji Kryzysowej

Cel głównyCel główny

Zapewnienie specjalistycznej pomocy osobom i rodzinom w „kryzysiZapewnienie specjalistycznej pomocy osobom i rodzinom w „kryzysie”w tym zapewnienie schronieniae”w tym zapewnienie schronienia

Z A D A  N I AZ A D A  N I A

Utworzenie Punktu Interwencji       Utworzenie Punktu Interwencji       Zapobieganie powstawaniu lub   Zapobieganie powstawaniu lub   organizowanie grup wsparciaorganizowanie grup wsparcia
Kryzysowej z pokojem Kryzysowej z pokojem pogłębianiu się  dysfunkcji           i samopomocypogłębianiu się  dysfunkcji           i samopomocy
Hostelowym Hostelowym osób lub rodzin będących        osób lub rodzin będących        

W sytuacW sytuacjach kryzysowychjach kryzysowych

Realizacja programuRealizacja programu socjoterapeutycznegosocjoterapeutycznego
dla wychowanków rodzin zastępcdla wychowanków rodzin zastępczychzych

DOTACJA DOTACJA MGPiPSMGPiPS w wys.28.000,00zł na:w wys.28.000,00zł na:

koszty utworzenia Punktu Interwencji Kryzysowej zkoszty utworzenia Punktu Interwencji Kryzysowej z hostelemhostelem
i mieszkaniami /ul.Lipowa 12/:i mieszkaniami /ul.Lipowa 12/:

--wykonanie prac remontowych/I piętro/   wykonanie prac remontowych/I piętro/   --16.900,00zl        16.900,00zl        wynagrodzenia    kadry/6.600,00zł/wynagrodzenia    kadry/6.600,00zł/
--zakup wyposażenia do pomieszczeń terapeutycznych zakup wyposażenia do pomieszczeń terapeutycznych 
i pokojui pokoju hostelowegohostelowego/4.440,00zł//4.440,00zł/

Planowany koszt programuPlanowany koszt programu--70.040,00zł70.040,00zł



PROGRAMPROGRAM
RÓWNE SZANSERÓWNE SZANSE--POMOC DZIECKU I RODZINIE W ŚRODOWISKU ZAMIESZKANIAPOMOC DZIECKU I RODZINIE W ŚRODOWISKU ZAMIESZKANIA

CEL  GŁÓWNYCEL  GŁÓWNY

Wsparcie rodziny w prawidłowym wypełnianiu ról rodzicielskichWsparcie rodziny w prawidłowym wypełnianiu ról rodzicielskich

ZADANIAZADANIA

Utworzenie dodatkowych       wzmocnienie rodziny           rozszUtworzenie dodatkowych       wzmocnienie rodziny           rozszerzenie oferty   program dla dziecierzenie oferty   program dla dzieci
3 pomieszczeń  w Ognisku     „Szkoła dla rodziców”        wsparc3 pomieszczeń  w Ognisku     „Szkoła dla rodziców”        wsparcia dziennego    i młodzieży z zespołemia dziennego    i młodzieży z zespołem
ww Szlachcinie                                                    Szlachcinie                                                    w Ognisku                   nadpobudliwości/ADHD/w Ognisku                   nadpobudliwości/ADHD/

prowadzenie zajęćprowadzenie zajęć socjoterapeutycznychsocjoterapeutycznych
dla grupy 15 osób w wieku 15dla grupy 15 osób w wieku 15--24 lat z rejonów wiejskich24 lat z rejonów wiejskich
zagrożonych wykluczeniem społecznymzagrożonych wykluczeniem społecznym

DOTACJA zDOTACJA z MGPiPSMGPiPS 28.000,00zł28.000,00zł

--program dla dzieci            Ognisko Wychowawcze wprogram dla dzieci            Ognisko Wychowawcze w SzlachcinieSzlachcinie dowóz dzieci na zajęcia z zespołem ADHD            dowóz dzieci na zajęcia z zespołem ADHD            
prace remontowe     prace remontowe     -- 14.200,00                  /2.000,00zł/14.200,00                  /2.000,00zł/

/3.000,00zł/                           zagospodarowanie terenu/3.000,00zł/                           zagospodarowanie terenu--7.000,00zł7.000,00zł

Koszt programu planowanyKoszt programu planowany--62.560,00zł62.560,00zł



PROGRAM
POWRÓT DO ŚRODOWISKA-rozszerzenie oferty specjalistycznych usług Środowiskowego Domu Samopomocy dla 
mieszkańców powiatu średzkiego

CEL  GŁÓWNY

Zapobieganie marginalizacji zycia osób niepełnosprawnych  z zaburzeniami psychicznymi

PLANOWANE  ZADANIA

Utworzenie

Klubu Samopomocy     Punktu Konsultacyjnego  Kafejki internetowej     Szkolenia

DOTACJA MGPIPS

Wynagrodzenie profesjonalnej  kadry prowadzącej        koszty 2 szkoleń  nt.zdrowia   
Psychicznego i zakup niezbędnych
materiałów do zajęć

Punkt Konsultacyjny      Kafejkę Internetową                    /3.760,00zł/
z opracowaniem strony internetowej 

/14.240,00zł/        

Planowany koszt programu:44.160,00zł



CENTRUM EDUKACYJNO-SOCJALNE W CHROMCU

CELE

Ograniczenie zjawiska marginalizacji 
społecznej na terenie powiatu średzkiego

Powrót do czynnego życia zawodowego i 
społecznego osób narażonych na 

wykluczenie społeczne

Osiągnięcie celów poprzez prowadzenie działań 
wspierających dla poszczególnych grup 
zagrożonych wykluczeniem społecznym



OSOBY ZAGROŻONE WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM

Osoby długotrwale korzystające ze 
świadczeń społecznych w tym 

długotrwale bezrobotne (pow. 24 m-cy)

Dzieci 
zamieszkałe na 

obszarach 
wiejskich

Osoby w wieku 15-24 latOsoby 
niepełnosprawne

W szczególności o 
znacznym bądź 
umiarkowanym 

stopniu 
niepełnosprawnośc

i

-nie uczące się, nie pracujące i 
nie zarejestrowane w PUP
-uczące się lecz stwarzające 
problemy wychowawcze i 
mające kłopoty w nauce
-młodzież z rodzin ubogich z 
problemami opiekuńczo-
wychowawczymi
-wychowankowie rodzin 
zastępczych i placówek 
opiekuńczo-wychowawczych



PLANOWANE DZIAŁANIE

-przeprowadzenie warsztatów obejmujących 
diagnozę potencjału zawodowego osób z 
grup szczególnego ryzyka
-na podstawie diagnozy poszczególnych 
przypadków wyłonienie i zakwalifikowanie 
osób do uczestnictwa w kursie podnoszenia 
kwalifikacji zawodowych (w różnych 
grupach zawodowych) prowadzonego przez 
PUP
-uruchomienie Punktu Informacyjnego dla 
mieszkańców rejonów wiejskich, 
zagrożonych marginalizacją społeczną w 
zakresie aktywizacji zawodowej, usług 
socjalnych i edukacyjnych z możliwości 
korzystania przez uczestników projektu z 
dostępu do Internetu
-szkolenia dla osób z grup szczególnego 
ryzyka:
1W zakresie przezwyciężenia problemów, 
integracji społecznej, zwiększenia 
samodzielności życiowej
2W zakresie nabycia umiejętności 
posługiwania się komputerem i korzystania z 
informacji internetowej

-prowadzenie WTZ

-szkolenia

WARSZTATY EDUKACYJNO-
WYCHOWAWCZE DLA:

1Grupy osób nie uczących się i nie 
pracujących, nie zarejestrowanych 
jako osoby bezrobotne. Warsztaty 
mają na celu zmotywowanie do 
podjęcia nauki w celu zdobycia 
zawodu i usamodzielnienia się oraz 
zapobiegania dysfunkcjom 
społecznym, w tym uzależnieniom 
od alkoholu, narkomanii i 
przestępczości.
2Grupy osób uczących się w
szkołeach gimnazjalnych i ponad 
gimnazjalnych lub w formach 
pozaszkolnych, stwarzającymi 
problemy wychowawcze i mający 
poważne kłopoty w nauce.
3Grupy osób pochodzących z rodzin 
ubogich, zagrożonych dysfunkcjami 
społecznymi

DLA 
ŚRODOWISKA 
LOKALNEGO

- wsparcie dzienne 
– utworzenie 
środowiskowego 
ogniska 
wychowawczego

-spotkania 
integracyjne
-nauka obsługi 
komputera
-Punkt 
Informacyjny z 
dostępem do 
Internetu 
(kawiarenka 
internetowa)

Na rzecz osób dorosłych
z grup ryzyka

Na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Na rzecz osób z grupy wiekowej od 
15-24 lat

Działania towarzyszące

DLA DZIECI



CENTRUM EDUKACYJNO-SOCJALNE NA BAZIE 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CHROMCU

SALE
WYKŁADOWE/

TERAPUTYCZNE

SALA 
KOMPUTEROWA

SALA WARSZTATOWA 
DO ZAJĘĆ Z DZIEĆMI 

W RAMACH 
WSPARCIA 

DZIENNEGO

SALA WARSZTATOWA 
DO INDYWIDUALNEJ 
PRACY Z DZIEĆMI I 

MIŁODZIEŻĄ

ZAPLECZE 
SOCJALNE 

(ANEKS 
KUCHENNY, 

WĘZEŁ 
SANITARNY)



ZAKŁADANE REZULTATY CZY SĄ REALNE DO OSIĄGNIĘCIA

ZAKŁADANE REZULTATY SĄ REALNE DO OSIĄGNIĘCIA PONIEWAŻ:

1Rozwój powiatowego systemu 
przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.
2Rozwój specjalistycznego wsparcia dla grup 
szczególnego ryzyka.
3Utworzenie środowiskowego ogniska 
wychowawczego.
4Zmniejszenie liczby młodzieży biernej 
zawodowo i zagrożonej marginalizacją 
społeczną.
5Zwiększenie liczby młodzieży kontynuującej 
naukę w szkołach ponadgimnazjalnych

Zakładane rezultaty mają trwały charakter z uwagi na 
fakt iż prowadzone programy edukacyjno-
wychowawcze mają na celu zmianę postaw 
uczestników projektu, oddziaływują więc na ich 
psychikę i motywują do aktywizacji zawodowej i 
społecznej.

PROJEKT JEST KONTYNUACJĄ I ROZSZERZENIEM DZIAŁAŃ 
REALIZOWANYCH PRZEZ:

PCPR

PPOW 
OGNISKO 

WYCHOW. W 
SZLACHCINIE

POWIATOWY 
URZĄD PRACY

PORADNIA 
PSYCHOLOGICZNO-

PEDAGOGICZNA

STOWARZYSZENIE 
POMOCY „SOS” 

PROWADZĄCE WTZ



ZINTEGROWANY SYSTEM ZAPOBIEGANIA 
WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU W POWIECIE 

ŚREDZKIM

Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie

Centrum 
Edukacyjno-Socjalne 

w Chromcu
Powiatowy Urząd  

Pracy

Ognisko 
wychowawcze w

Szlachcinie

Grupy wsparcia 
organizacje 

pozarządowe

Gminne świetlice 
środowiskowe

Gminne Ośrodki 
Pomocy Społecznej

Poradnia 
Psychologiczno-
Pedagogiczna

Placówki oświatowe 
(szkoły, gimnazja)
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